
   

 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. 
 

 

 
Návod k veřejné části webového portálu pro staré 

zeměměřické a astronomické přístroje  
 

 

 

 
Vytvořeno v rámci projektu MK ČR č. DG18P02OVV05 - Zeměměřické a astronomické 
přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století. 
 

 

Autoři: 

Ing. Tomáš Vacek 

Ing. Pavel Hánek, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

2021 

 



Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. 
 

 

 
Projekt MK ČR č. DG18P02OVV05 Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století. 

2 

 

Obsah 

1 PŘEDMĚT NÁVODU .................................................................................................................................. 3 

2 HLAVNÍ STRÁNKA..................................................................................................................................... 3 

2.1 ZÁHLAVÍ STRÁNKY ....................................................................................................................................... 4 

2.2 OBSAHOVÁ ČÁST ........................................................................................................................................ 4 

2.3 ZÁPATÍ STRÁNKY ......................................................................................................................................... 5 

3 ZÁLOŽKA - PŘÍSTROJE .............................................................................................................................. 6 

4 ZÁLOŽKA - VÝROBCI ................................................................................................................................. 9 

5 ZÁLOŽKA - O PROJEKTU ......................................................................................................................... 12 

6 ZÁLOŽKA - ENGLISH/ČESKY .................................................................................................................... 13 

7 POUČENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES ........................................................................................................... 13 

 



Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. 
 

 

 
Projekt MK ČR č. DG18P02OVV05 Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století. 

3 

1 Předmět návodu 
Návod je určen pro základní ovládání a orientaci na publikovaných webových stránkách projektu 

„Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století.“, 

které slouží pro návštěvníky zajímající se o informace o zaevidovaných zeměměřických 

a astronomicko-geodetických přístrojích. Návod je vytvořen pomocí kolekce snímků obrazovek, ze 

kterých je jasně patrné členění stránek a všechny její funkce. 

2 Hlavní stránka 
Na hlavní stránku projektu se uživatel dostane zadáním webové adresy 

• https://www.surveyinginstruments.org 

 

 

Obrázek 1 - Hlavní stránka 

https://www.surveyinginstruments.org/
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Hlavní stránka zobrazuje informace o jednotlivých typech přístrojů, které jsou zdokumentovány a u 

kterých jsou určeny technické parametry – viz Obrázek 1 - Hlavní stránka. 

Hlavní stránku lze logicky rozdělit do základních tří částí: 

• Horní lišta 

• Obsahová část 

• Dolní lišta 

2.1 Záhlaví stránky 
Záhlaví stránky (horní lišta) obsahuje v levé horní části loga obou partnerů projektu:  

• Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. (VÚGTK) 

• Národního technického muzea v Praze (NTM).  

V pravé části pak název projektu, v rámci kterého, tato webová stránka vznikla. 

V levém dolním rohu obsahuje záhlaví stránky jednotlivé nabídky webové stránky: 

• Přístroje - po kliknutí na tuto položku se v obsahové části stránky objeví kategorie přístrojů, 

které byly v rámci projektu zdokumentovány. Tato stránka se zobrazí jako domovská po 

zadání webové adresy https://www.surveyinginstruments.org. 

• Výrobci - po kliknutí na tuto položku se zobrazí stránka s výčtem jednotlivých výrobců 

přístrojů, kteří jsou obsaženi v databázi. 

• O projektu - po kliknutí na tuto položku se zobrazí stránka se základními informacemi 

o projektu a složení řešitelského týmu VÚGTK, s uvedením rolí, které v projektu jednotliví 

členové zastávali. 

V pravé dolní části záhlaví webové stránky je umístěna nabídka pro volbu jazykové mutace webové 

stránky. V současnosti lze zvolit jazykovou mutaci českou a anglickou . 

 

Obrázek 2 - Záhlaví webových stránek 

2.2 Obsahová část 
Tato část stránky obsahuje vždy zvolené informace, které se zobrazí po kliknutí na příslušné položky 

z dolního rohu záhlaví stránky - Přístroje, Výrobci, O projektu. 

https://www.surveyinginstruments.org/idea-eshop/
https://www.surveyinginstruments.org/
https://www.surveyinginstruments.org/idea-eshop/manufacturer/
https://www.surveyinginstruments.org/idea-eshop/about/
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2.3 Zápatí stránky 
Zápatí (dolní lišta) webových stránek obsahuje název a adresu obou řešitelských institucí: 

• VÚGTK 

• Národní technické muzeum 

Po případném kliknutí na názvy jednotlivých institucí se dostanete na jejich domovské webové 

stránky. (Pozn. Po dobu výstavy v NTM deaktivovánu z důvodu prezentace v multimediálním kiosku) 

 

Obrázek 3 - Zápatí webových stránek 
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3 Záložka - Přístroje 
Tato záložka má celkem 3 úrovně: 

❖ Základní úroveň - Po kliknutí na záložku Přístroje v pravém dolním rohu horní lišty webové 

stránky se v obsahové části stránky objeví přehled všech kategorií přístrojů, které byly v rámci 

projektu zdokumentovány. Každá kategorie přístrojů má svůj vlastní box, kde je zobrazena 

náhodná fotografie přístroje dané kategorie, pod ní je tučně uveden název kategorie, a pod ním, 

je uveden zkrácený textový popis (viz Obrázek 1 - Hlavní stránka). Po najetí myší na pole boxu 

zobrazující kategorii přístrojů, kterou chce uživatel otevřít, se změní kurzor myši a po kliknutí 

levým tlačítkem myši se dostane uživatel na stránku zobrazující jen přístroje dané kategorie (viz 

Obrázek 4 - Webová stránka kategorie - nivelační přístroj). 

❖ Úroveň kategorie přístrojů - Zde je uveden tučně název kategorie přístrojů, pod ním je uveden 

popis dané kategorie, který je primárně ve zkrácené verzi. Pokud má uživatel zájem o přečtení 

textu v plné verzi, musí kliknout na ikonu rozšíření popisu . Pokud bude mít uživatel potřebu 

text opět zmenšit, musí kliknout na ikonu zkrácení popisu . Pod tímto textem jsou zobrazeny 

boxy s konkrétními zdokumentovanými přístroji dané kategorie (viz Obrázek 4 - Webová stránka 

kategorie - nivelační přístroj). 

❖ Úroveň detailu přístroje - Po najetí myší na pole boxu zobrazující konkrétní přístroj, který chce 

uživatel otevřít, se změní kurzor myši a po kliknutí levým tlačítkem myši se dostane uživatel na 

stránku zobrazující detailní informace o vybraném přístroji (viz Obrázek 5 - Webová stránka 

detailu vybraného přístroje). 

➢ Zde se nachází carusel, kde se mění série fotografií daného přístroje automaticky po určitém 

časovém intervalu (dá se pomocí okrajových šipek i vlastnoručně listovat). Nad obrázky je ve 

dvou řádcích zobrazena cesta k danému přístroji (jednou přes záložku Přístroje, podruhé přes 

záložku Výrobci). Tyto odkazy jsou hypertextové, takže se po kliknutí na danou kategorii 

dostanete na vybranou úroveň přímo odsud. 

➢ Pod boxem s fotografiemi je umístěn název daného přístroje 

➢ Pod caruselem jsou umístěny tři popisné rozbalovací boxy: 

▪ Popis - tento box je primárně rozbalen. Pokud by ho chtěl uživatel „zabalit“, lze tak učinit 
kliknutím levým tlačítkem myši na modrý nadpis Popis. Jsou zde obsaženy informace ze 
čtyř kategorií (Jednotlivé kategorie mohou být naplněny, nebo mohou být prázdné, záleží 
na zjištěných informacích o daném přístroji):  

 Název výrobce uvedený na přístroji,  

 Konstrukční zajímavosti,  

 Informace o používání přístroje,  

 Informace o stavu přístroje. 

▪ Základní údaje - tento box je také primárně rozbalen. Pokud by ho chtěl uživatel 
„zabalit“, lze tak učinit kliknutím levým tlačítkem myši na modrý nadpis Základní údaje. 
V tomto boxu je uvedeno celkem 8 informací: 

 VÚGTK - inventární číslo přístroje v databázi VÚGTK 

 Vlastník - vlastník daného přístroje 
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 Výrobce - výrobce daného přístroje. Hypertextový odkaz, kliknutím levým 
tlačítkem myši se lze dostat na stránku uvedeného výrobce 

 Vyrobeno - přesná, nebo přibližná datace výroby uvedeného přístroje. Tato 
informace je závislá na nalezených informacích o přístroji. 

 Délka - změřená délka uvedeného přístroje 

 Šířka - změřená šířka uvedeného přístroje 

 Výška - změřená výška uvedeného přístroje 

 Hmotnost - změřená váha uvedeného přístroje  

▪ Technické parametry - tento box je primárně zabalen. Pokud by ho chtěl uživatel 
„rozbalit“, lze tak učinit kliknutím levým tlačítkem myši na modrý nadpis Technické 
parametry. Zde jsou uvedeny všechny zjištěné technické parametry daného přístroje. 
Jednotlivé parametry se liší v závislosti na typu přístroje a možnosti jeho určení. U 
jednotlivých přístrojů se tak počet určených parametrů liší. Určení technických 
parametrů závisí na stavu přístroje. 

 

 

Obrázek 4 - Webová stránka kategorie - nivelační přístroj 
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Obrázek 5 - Webová stránka detailu vybraného přístroje 
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4 Záložka - Výrobci 
Po kliknutí na záložku Výrobci se zobrazí stránka s výčtem jednotlivých výrobců přístrojů, kteří jsou 

obsaženi v databázi. Obdobně jako záložka Přístroje, má i tato, celkem 3 úrovně: 

 

❖ Základní úroveň - Po kliknutí na záložku Výrobci v pravém dolním rohu horní lišty webové 

stránky se v obsahové části stránky objeví přehled všech výrobců přístrojů, kteří byli v rámci 

projektu zdokumentováni. Pod nabídkou jednotlivých záložek nad boxy jednotlivých výrobců, je 

umístěno vyhledávací pole , které slouží k rychlému vyhledání 

konkrétního výrobce, bez nutnosti listování celým seznamem. Každá kategorie výrobců má svůj 

vlastní box, kde je zobrazena náhodná fotografie přístroje daného výrobce, pod ní je tučně 

uveden název výrobce, a pod ním, je uveden zkrácený textový popis o historii výrobce (viz 

Obrázek 6 - Webová stránka kategorie Výrobci). Po najetí myší na pole boxu zobrazující kategorii 

výrobců, kterou chce uživatel otevřít, se změní kurzor myši a po kliknutí levým tlačítkem myši se 

dostane uživatel na stránku zobrazující jen přístroje daného výrobce (viz Obrázek 7 - Webová 

stránka kategorie Výrobci - Carl Zeiss Jena). 

❖ Úroveň kategorie vybraného výrobce - Zde je uveden tučně název výrobce přístrojů, pod ním je 

uveden text o daném výrobci, který je primárně ve zkrácené verzi. Pokud má uživatel zájem o 

přečtení textu v plné verzi, musí kliknout na ikonu rozšíření popisu . Pokud bude mít uživatel 

potřebu text opět zmenšit, musí kliknout na ikonu zkrácení popisu . Pod textem je v určitých 

případech ještě položka s názvem Související. Zde je v případě dvou, či více souvisejících výrobců 

veden vždy hypertextový odkaz na ně (viz Obrázek 7 - Webová stránka kategorie Výrobci - Carl 

Zeiss Jena). Pod tímto textem, či odkazem na související výrobce, jsou zobrazeny boxy 

s konkrétními zdokumentovanými přístroji daného výrobce (viz Obrázek 7 - Webová stránka 

kategorie Výrobci - Carl Zeiss Jena). 

❖ Úroveň detailu přístroje daného výrobce - Po najetí myší na pole boxu zobrazující konkrétní 

přístroj, který chce uživatel otevřít, se změní kurzor myši a po kliknutí levým tlačítkem myši se 

dostane uživatel na stránku zobrazující detailní informace o vybraném přístroji daného výrobce 

(viz Obrázek 5 - Webová stránka detailu vybraného přístroje). Veškeré další informace jsou 

shodné s informacemi popsanými v kapitole 3 Záložka - Přístroje - Úroveň detailu přístroje. 
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Obrázek 6 - Webová stránka kategorie Výrobci 
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Obrázek 7 - Webová stránka kategorie Výrobci - Carl Zeiss Jena 
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5 Záložka - O projektu 
Po kliknutí na položku O projektu se zobrazí stránka se základními informacemi o projektu a složení 

řešitelského týmu VÚGTK, s uvedením rolí, které v projektu jednotliví členové zastávali. 

Obrázek 8 - Náhled webové stránky O projektu 
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6 Záložka - English/Česky 

Tato záložka je umístěna v pravé dolní části záhlaví webové stránky a slouží pro přepínání mezi 

anglickou a českou verzí webových stránek. 

 

Obrázek 9 - Záhlaví webových stránek (přepínač volby jazykových verzí) 

V současnosti lze zvolit dvě jazykové verze: 

• českou  

• anglickou  
 

7  Poučení o používání cookies 
Na webovém portálu jsou používány nezbytné cookies, které jsou vyžadovány pro správný běh 

aplikace. Dále jsou v rámci portálu použity cookies třetí strany, kterou je web www.histats.com. 

Histats.com je používán pro tvorbu statistik návštěvnosti webu. 

 

http://www.histats.com/

