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Anotace 

V předložené práci je zprvu zpracován přehled současného stavu využití 

geoinformačních aplikací pro plánování a následné vyhledávání tras. Do další 

části práce je začleněn přehled a vysvětlení geoinformačních technologií, které 

jsou v aplikacích tohoto typu používány. Následuje rozbor požadavků, které by 

měla splňovat aplikace sloužící k plánování a vyhledávání tras v Porubském 

areálu Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava. V další části je 

popsána příprava dat, která jsou pro aplikaci tohoto typu potřebná a popis tvorby 

takovéto aplikace s použitím softwarového vybavení od společnosti Esri a jazyků 

sloužících k tvorbě webu. V závěru práce se nachází doporučení budoucích kroků, 

kterými by se vývoj aplikace mohl ubírat. 

 

Klíčová slova: Trasy, Teorie grafů, VŠB-TUO, Esri, Webová mapová aplikace  

Summary 

In the presented work is at first summed up an overview of using 

geoinformation applications for planning and pathfinding in the current state. 

Second part contains outline and explication of geoinformation technologies which 

are used in this kind of application. Using these technologies, applications are 

available for the users. This is followed by analysis of requirements for planning 

and pathfinding application used for VŠB - TUO campus. The next part consists of 

data preparation which is necessary for this sort of application and describing the 

application itself which is created by Esri software and languages for web creating. 

In the conclusion of this thesis are recommendations and suggestions for the 

future actions in which the direction of this application could lean to. 

 

Keywords: Route, Graph theory, VŠB-TUO, Esri, Web map application  
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Úvod 

Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava datuje svůj vznik od 

poloviny 19. století a od té doby urazila univerzita dlouhý kus cesty v rámci 

poskytování vzdělávání studentům, ale také doslovně. Po druhé světové válce 

byla univerzita přestěhována z Příbrami do Ostravy, kde byla výuka praktikována 

v sedmi objektech, které byly roztroušené po celém městě. Až v 70. letech začala 

být výuka centralizována do nově vznikajícího kampusu, který se nachází 

v městské části Ostrava- Poruba a v té době čítal pouze pár budov. 

Jak rostl v Ostravě zájem o studium, tak se zvyšoval i počet budov 

v kampusu univerzity a jen během mého studia, které začalo v roce 2008, 

v Porubském areálu vyrostlo nových budov šest. Je tedy logické, že s čím větším 

počtem staveb, v kterých se nachází desítky ne-li stovky místností, vzrůstá i 

desorientace posluchačů univerzity, kteří se snaží mermomocí najít trasu k oné 

místnosti, kde má být co nevidět přednáška. 

Je tedy nasnadě vytvoření aplikace, která by studentům umožňovala 

místnosti v areálu VŠB vyhledávat a vytyčovat mezi nimi trasy a právě tím se 

zaobírá tato diplomová práce.  

Co se týče struktury, práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Nejdříve jsou rozebrány již existující aplikace věnující se vyhledávání tras uvnitř 

budov. Následně jsou popsány technologie potřebné k tvorbě aplikace tohoto typu, 

jako jsou síťové analýzy a teorie grafů. Praktická část se již věnuje realizaci 

aplikace, od přípravy dat až po samotnou tvorbu webové mapové aplikace.  
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1  Cíl a úkoly práce 

Úkoly definované v zadání práce jsou tyto: 

 Připravit topografický podklad a vytvořit aplikační data pro lokalizaci a 

navigaci v rámci areálu VŠB-TU Ostrava.   

 Připravit hledání cest mezi důležitými budovami v Porubských 

areálech VŠB-TU Ostrava. Vyhledávání bude realizováno přes 

webové rozhraní. 

 Připravit vyhledávání místností a dalších významných lokalit přes 

webové rozhraní. 

 Připravit mobilní aplikaci pro zařízení typu PC, notebook nebo tablet. 

Z výše definovaných úkolů se dá konstatovat, že výsledná aplikace nemá 

sloužit přímo k navigaci (tak jak je definována v [3]), to znamená, že nebude 

umožňovat cílevědomé vedení osob z jednoho místa na druhé po předem 

vyhledané trase. Název práce tedy není zvolen ideálně a dovoluji si tento fakt 

uvést na pravou míru hned na začátku práce, aby nebyli čtenáři tohoto textu 

zbytečně mystifikování.  

Z těchto úkolů tedy plyne, že cílem práce je vytvoření aplikace, jež bude 

schopná, ve webovém prostředí, poskytnout uživatelům nástroje, pomocí kterých 

budou moci plánovat a vytyčovat trasy mezi jednotlivými místnostmi, budovami, 

sportovními areály, zastávkami MHD a jinými důležitými lokalitami, nacházející se 

v Porubském areálu VŠB-TUO a jeho blízkém okolí. Z toho důvodu se v dalším 

textu budu vyjadřovat o projektu jako o webové aplikaci pro plánování a 

vyhledávání tras. Dále bude aplikace umožňovat uživatelům tyto zájmové body 

také vyhledávat. 

Na konzultacích ohledně projektu bylo ústně domluveno, že celá práce bude 

zkonstruována nad vybraným vzorkem dat, tak aby mohla být ověřena její 

funkčnost a mohly být otestovány všechny nástroje, které se v aplikaci budou 

nacházet. Dále je dle mého důležité již na začátku zmínit, že majoritní část 

aplikace bude realizována pomocí nástrojů od společnosti ESRI a výsledná 

webová aplikace bude budována pomoci jazyků HTML, CSS a JavaScrip.  
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2  Současný stav podobných aplikací a jejich metodologie 

Samotnému zpracování zadané úlohy předcházela rešeršní činnost, jejímž 

cílem bylo získání informací tykajících se metod, které jsou potřebné k vytvoření 

aplikace pro plánování tras uvnitř i vně budov a vyhledávání zájmových objektů. 

Dále bylo zapotřebí zjistit, jaké nástroje jsou v současné době k realizaci takovéto 

aplikace k dispozici. 

Vzhledem k povaze diplomové práce, byla převážná část těchto informací 

odvozena právě z již existujících aplikací (a jejich technických dokumentací) nebo 

popisů postupů pro tvorbu aplikací zabývajících se touto problematikou. Také byl 

brán zřetel na kartografickou stránku zkoumaných aplikací. To následně posloužilo 

jako inspirace v tvorbě vlastní aplikace. Zároveň byly ve zkoumaných aplikacích 

hledány případné nedostatky nebo chyby, tak abych při realizaci vlastního projektu 

nedostatky doplnil, nebo se snažil vyhnout chybám již v samotném počátku. 

2.1  Aplikace firmy Esri 

Nejdříve jsem se zaměřil na webové aplikace, vytvářené pomocí JavaScriptu, 

od společnosti Esri, jelikož bylo stanoveno, že se má tento projekt realizovat, s 

pomocí jejich produktů. 

Na stránkách [8] se nacházejí příklady JavaScriptových geoinformačních 

aplikací. Za zmínku stojí například aplikace Directions [14], která umožňuje 

uživatelům vyhledávat trasy mezi adresními body na území severní Ameriky. 

Vyhledávání tras je zde řešeno pomocí jednoduchého menu v pravé části 

aplikace, do kterého musí uživatel ručně vepsat adresy (názvy) míst, mezi kterými 

chce naplánovat trasu. Vyhledaná trasa se v aplikaci zobrazí plnou jednotvárnou 

linií. Ukázková aplikace, ale nenabízí možnost plánovat a vyhledávat trasy uvnitř 

budov, například mezi jednotlivými místnostmi.  

Aplikace pro vyhledávání míst jako je například Geocoder with alternate style 

[15], umožňuje zadávat názvy vyhledávaných lokalit do textového pole, které 

nabízí možnost automatického doplňování názvu vyhledávaného místa a samotné 

vyhledávání je realizováno pomocí geokódů. 

Další aplikace od společnosti Esri, která však nevyužívá JavaScriptů, ale 

nabízí mimo jiné právě možnost plánování a vytyčování tras je například GIS 

portál HZS ČR [16]. 

Popisy použitých nástrojů a postupů pro budování aplikací se nacházejí na 

stránce [12], například na [40] je možné zjistit, že k plánování tras Esri nabízí sadu 

nástrojů Network Analyst, které využívají modelů sítí. Konkrétně užitkových sítí (v 

kterých je povolen pohyb pouze jedním směrem) jako například síť zajišťující 

rozvod plynu a především přepravních sítí, kterými mohou být například 

komunikace.  



Václav Kostka: Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TUO 

2014  4 
 

Tyto nástroje nad modelem sítě, jehož popis a postup tvorby se nachází na 

stránkách [37], následně umožňují provádět různé typy síťových analýz, jako je 

vyhledání optimální trasy dle stanovených kriterií nebo vyhledání nejbližšího 

zařízení [33]. Síťové analýzy, dle [5], využívají algoritmy z oblasti teorie grafu. 

Konkrétně se v produktech Esri používá jako základní Dijkstrův algoritmus a jeho 

modifikace. V návodě [6] je pak možné zjistit, že nástroje pro síťové analýzy [33], 

jako je například vyhledávání cest, jsou použitelné také v trojrozměrném prostředí 

a umožňují tak vyhledávání tras například mezi místnostmi. Při realizaci vlastní 

aplikace byly výše popsané postupy a návody využívány. 

2.2  Mapy Google 

Další aplikací, pracující přes webové rozhraní, která umožňuje vyhledávat 

objekty a plánovat trasy i v rámci budov a stojí za zmínění, jsou Mapy Google [17]. 

V době psaní tohoto textu se jednalo o otevřenou beta verzi Google Maps, která 

byla přístupná široké veřejnosti. Aplikace zatím dovoluje uživateli plánovat trasu 

v rámci budov pouze v  několika vybraných areálech, jako jsou například obchodní 

domy nebo letiště ve  vybraných zemích. Co se metodologie vyhledávání míst a 

plánování tras týče, zde společnost Google neposkytuje žádné detailní informace. 

Metody avšak jistě budou velmi podobné těm, které využívá například firma Esri a 

byly popsány výše, tzn., že pro plánování tras dozajista využívají síť komunikací a 

to jak vnitřních (v rámci budov) tak i venkovních, nad kterými je možné provádět 

síťové analýzy pomocí určitých algoritmů z teorie grafu. 

Vyhledávání jednotlivých objektů je v  aplikaci realizováno taktéž pomocí 

geokódování. 

Aplikace mi avšak poskytla zajímavé informace ohledně jimi používané 

symbologie, především co se vyhledaných tras týče. Na obrázku 1 můžete vidět, 

že trasy jsou taktéž vyobrazeny pomocí plné linie, která je v určitých částech 

mírně průhledná. Průhledné segmenty označují část trasy, která se nachází mimo 

zrovna zobrazené patro. Po změně zobrazeného patra pomocí menu, které se 

nachází v pravém dolním rohu aplikace, dojde k překreslení podkladové mapy. 

Současně se změní symbol linie a to tak, že trasa na aktuálně změněném patře se 

zobrazí neprůhlednou linií, zatímco trasa nacházející se na ostatních patrech je 

vyobrazena zase linii průhlednou. 

Jako nedostatek této aplikace bych vytknul chybějící možnost vyhledávání 

tras pro osoby s tělesným postižením. V aplikaci se prozatím dají vyhledávat trasy 

určené pouze pro přepravu s použitím vozidel, MHD, na kole a pěšky. Možnost 

pro vozíčkáře prozatím chybí, což ale u aplikace jako je Google Maps se dá 

omluvit, jelikož doposud byla zaměřena především na vyhledávání objektů a tras 

mimo budovy a vnitřní vyhledávání je, jak bylo zmíněno, ve fázi beta. 
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Obrázek 1: Vyhledání vnitřní trasy v aplikaci Mapy Google 

2.3  Mapy.cz 

Českou obdobou Google Maps jsou Mapy.cz [20]. Aplikace nenabízí 

možnost vyhledávání tras uvnitř budov avšak menu, pomocí kterého může uživatel 

zadávat parametry plánování venkovních tras, je velmi přehledné a jednoduché. 

Viz obrázek 2.  

 

Obrázek 2: Formulář pro zadávání parametru tras v aplikaci Mapy.cz 
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Menu využívá možnosti kombinace jednotlivých nastavení, kdy se v závislosti 

na zvoleném typu přepravy, mění možnost sekundárního nastavení. To dovoluje 

zadat podrobnější informace, jak by se měla výsledná trasa vyhledat. Konkrétně, 

pokud je zaškrtnuto nastavení, pro vyhledání trasy pro automobil, tak se objeví 

sekundární nastavení, zda má být trasa vyhledána jako nejrychlejší nebo jako 

nejkratší. Dalšími parametry trasy je volba omezení pouze na neplacené úseky. 

Po změně nastavení z automobilu na pěší, se automaticky změní taktéž 

sekundární nastavení, které nabídne uživatelům možnost vyhledávat cesty, 

s preferencí turistických tras nebo tras pro běžkaře. Další volbou je vyhledání 

nejkratší trasy. 

2.4  Další typy aplikací 

Dalšími aplikacemi, se kterými jsem se v rámci rešerše setkal, byly aplikace 

určené především k navigaci uvnitř budov. Ty byly navrženy zejména pro mobilní 

zařízení, které jsou vybaveny hardwarovými nástroji, jako je například GPS 

přijímač nebo akcelometr čili gyroskop.  

Jednou z nich byla například aplikace Roodin [27], která slouží k navigaci 

uvnitř budov. Tato aplikace vyžaduje, aby přístroj (chytrý telefon) byl vybaven 

technologií, která umožňuje snímat zrychlení a rychlost, s kterou se přístroj 

pohybuje, byl vybaven gyroskopem. Následně stačí aplikaci zadat výchozí místo, 

načtením QR kódu. Ta pak rozpozná, že se přístroj pohybuje a dokáže ho 

navigovat po trase, která byla vyhledána opět využitím síťových analýz. 

Dalším typem aplikace je MazeMap [21]. Aplikace opět slouží k navigaci, 

především uvnitř budov, a je schopná určovat polohu zařízení, na kterém je 

aplikace spuštěna pomocí nepřímého dálkoměrného měření [3]. K měření se 

používá Wi-Fi signál. Mimo to poskytují také webovou mapovou aplikaci, která se 

však svou funkcionalitou nemůže rovnat například Google Maps. 

2.5  Odvozené poznatky 

Na základě poznatků, zjištěných z prozkoumaných aplikací bylo vyvozeno, 

že většina aplikací využívá pro vyhledávání objektů, kterými mohou být také starty, 

cíle nebo průchozí body vyhledávaných tras, nástroje s možnosti geokódování. 

Dále bylo zjištěno, že vyhledávání tras v těchto aplikacích pracuje s modely 

sítí, které reprezentují komunikace (jak vnitřní tak venkovní) skutečného světa. 

Pokud jsou tyto modely konstruovány tak, že splňují stejná topologická pravidla, 

jaká jsou dodržována v oblasti teorie grafu, je následně možné nad nimi provádět 

síťové analýzy s využitím právě algoritmů z teorie grafu. 
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3  Geokódování 

Cílem geokódování je umístit bodové objekty do mapy, kdy těmito objekty 

mohou být například adresy nebo určité druhy událostí. Jedná se o proces 

vztažení určitého popisu místa, jako jsou například jeho souřadnice, adresa nebo 

název, ke konkrétní lokalitě na zemském povrchu.  

Aby mohlo být geokódování prováděno je zapotřebí mít připravena data, 

která obsahují, jak popis jednotlivých zájmových míst, tak také jejich polohu 

vyjádřenou souřadnicemi. Následně je možné nad těmito daty velmi rychle 

vyhledávat objekty zájmu. Uživatel většinou nemusí znát přesný název nebo 

adresu vyhledávaného místa. Stačí například zadat neúplnou adresu, která 

obsahuje pouze název ulice a číslo orientační. Geokódovací nástroj, následně 

vybere všechny případné kandidáty a přiradí jim pravděpodobnost s jakou se 

jedná o požadovaný objekt. 
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4  Trasa a plánování tras v prostředí GIS 

Trasa, někdy také označována jako cesta, by měla účelně spojovat místa, 

mezi nimiž lze předpokládat určitý druh dopravy, za pomocí určitého typu 

komunikace. [3] 

Pro plánování a vyhledávání optimálních tras se v geoinformatice využívá 

nástrojů síťových analýz. Nejdříve je ale potřeba popsat sítě reálného světa. 

4.1  Sítě reálného světa a jejich modelování 

V reálném světě existuje velké množství nejrůznějších síťových struktur. Ve 

spojení s aplikacemi pro plánování tras se jedná především o sítě, které vznikly 

v důsledku činnosti člověka, například silniční nebo železniční sítě, obecně by se 

daly nazvat jako sítě komunikací, resp. sítě dopravní. [23] 

Tyto sítě můžeme reprezentovat v GIS pomocí geoprvků a tak vytvářet jejich 

digitální modely. V katastrálních mapách je možné úsek reálné silniční 

komunikace zobrazit jako polygon. Jindy může být úsek komunikace 

reprezentován v podobě liniového geoprvku, kde počáteční či koncové body linie, 

kterými je propojen s dalšími geoprvky (úseky komunikací), jsou reprezentované 

bodovými geoprvky, představujícími křižovatky. [23] 

„Model sítě, jako objekt reálného světa, lze s výhodou vytvořit s využitím 

grafu, neboť v důsledku toho lze mít k dispozici nástroj pro popis vzájemných 

prostorových vztahů mezi elementy grafu (hranami a uzly). Tento nástroj se 

označuje pojmem topologie.“ [23] 

Každý model sítě by měl mít vybudovanou topologii, jejíž hlavní úlohou je 

zajištění spojitosti jednotlivých prvků sítě. Pokud model sítě, reprezentuje 

například síť komunikací a je navržen správně (jedna komunikace navazuje na 

druhou), měl by si zachovávat topologii, tak také reálnou prostorovou referenci 

objektů. O takovémto modelu sítě, můžeme dále mluvit jako o geometrické síti. 

[23] 

4.1.1  Geometrické sítě komunikací 

Geometrická síť může být jednoduchým modelem konkrétní reálné sítě, 

například síť komunikací. Ta bývá prezentována v prostředí GIS pomocí linií 

(jednotlivé úseky komunikace) a bodů (jednotlivé propojení komunikací neboli 

křižovatky) a to jak v horizontálním směru (dvourozměrné modely), tak i ve 

vertikálním směru (trojrozměrné modely), například síť reprezentující chodby uvnitř 

vícepodlažních budov. Síť by měla být doplněna ideálně o další elementy, kterými 

mohou být zastávky nebo centra reprezentující jistý druh zařízení, které se v síti 

vyskytuje častěji. Pod takovýmito zařízeními si můžeme představit například 

pánské toalety, u kterých se předpokládá, že hodláme vyhledat trasu k toaletě 

nejbližší a ne k unikátní místnosti (označenou například geokódem PorJD452) 



Václav Kostka: Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TUO 

2014  9 
 

která tuto toaletu představuje. Daný GIS by měl být schopen provádět nad 

geometrickou sítí síťové analýzy s pomocí využití teorie grafů. [23] [6] 

4.2  Teorie grafů a její aplikace pro síťové analýzy 

Grafy jsou chápány jako jistý matematický útvar, jehož základními 

konstruktory jsou uzly, někdy také označované jako vrcholy (soustava bodů) a 

hrany (soustava linií). Každá hrana vždy spojuje dva uzly a tyto koncové vrcholy 

jsou nazývaný jako uzly přilehlé. [23] [18] 

K hranám grafu můžeme přiřadit popis jejich určité charakteristiky, popřípadě 

její hodnotu. Hodnotou hrany grafu může být například skutečná délka úseku 

silnice, kterou reprezentuje, nebo doba, která je potřebná k jeho překonání. 

Ohodnocování hran je často využíváno v případech, kdy je graf modelem 

(obrazem) skutečné sítě reálného světa a například v silničních sítích doba 

potřebná k překonání konkrétního úseku silnice reprezentuje dobu jízdy z jedné 

křižovatky na druhou, z jednoho přilehlého uzlu do přilehlého uzlu druhého. 

Takovéto grafy se nazývají grafy ohodnocené. [1] 

Charakteristiky ohodnocených grafů, mohou být také kvalitativní a mohou 

označovat typ konkrétního segmentu sítě, například zda se jedná o silnici první 

třídy atp. Nad takto ohodnoceným grafem můžeme vybudovat hierarchii, která 

bude určovat, ať se vyhledává trasa například v závislosti na typu silnice, neboli ať 

je upřednostňována silnice první třídy před silnicí třídy druhé. 

Mimo výše uvedený typ grafu, který hraje významnou rolí v této diplomové 

práci, existují i další o kterých je možné se dočíst například v [1] nebo [18]. 

4.2.1  Hledání optimální cesty na ohodnoceném grafu 

Cesta v grafu je pojem velice přirozený a má dobrý smysl ve většině reálných 

situací, které lze popsat grafem. Typickým příkladem je hledání nejkratší, časově 

nejméně náročné nebo nejlevnější cesty v silniční síti spojující nejméně dvě daná 

místa. Výsledkem je cesta, jejíž součet ohodnocení je menší, než součet 

ohodnocení jakékoliv cesty jiné, která taktéž spojuje tyto daná místa. [1] 

Pro řešení různých úloh nad grafy se využívá cela řada algoritmů v závislosti 

na typu řešeného problému. Jedním z nejčastěji používaných algoritmů je 

Dijkstrův algoritmus. Uvedený algoritmus je implementován v nástrojích 

společnosti Esri jak bylo zjištěno v [5] viz kapitola 2.1. Více se o Dijkstrově 

algoritmu můžete dočíst například v knize Grafy a jejich aplikace [1] nebo v knize 

Teoretická informatika [2] popřípadě na stránkách [13]. 
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5  Publikování a vizualizace prostorových dat na internetu 

Teoretickou část práce uzavře popis webových mapových aplikací. 

Konkrétně jak webové mapové aplikace fungují, pomocí jakých nástrojů mohou 

být vybudovány a jaké potřebují zázemí. 

5.1  Publikování dat 

Předtím, než může jakákoli webová mapová aplikace vzniknout, je zapotřebí, 

aby uživatel měl připravená prostorová data, která chce publikovat, tak aby byla 

veřejně přístupná prostřednictvím internetu.  

Z toho důvodu je potřeba data umístit na vhodný databázový server a 

nastavit jim jistá oprávnění přístupu. K datům resp. k informacím budou mít 

uživatelé přístup skrz webový server a zaleží na nastavení, zda budou moct data 

pouze zobrazovat nebo také editovat.  

Následně je možné tyto data prezentovat pomocí řešení typu klient/server, 

kdy se WWW klient připojuje k WWW serveru a vyžádá si od něj informace z báze 

prostorových dat. Server následně tento požadavek zpracuje a zpět klientovi 

předá výstupní data v předem nadefinované podobě. Prostorová data avšak 

nejsou většinou spravována tak, aby je bylo možné vizualizovat přímo ve WWW 

prohlížeči, proto musí do procesu vizualizace vstoupit prostředník. Tento 

prostředník může být umístěn buďto na klientovi nebo na serveru, což je běžnější 

způsob a tímto prostředníkem je mapový server a jeho roli můžete vidět na 

obrázku 3. [28] 

 

Obrázek 3: Princip publikování s mapovým serverem [28] 

Na mapový server se můžeme dívat jako na aplikaci, která provádí dva 

základní typy operací. Transformaci prostorových dat do podoby publikovatelné na 

straně klienta a dotazovaní na geometrickou a atributovou složku dat. [28] 

5.2  Vizualizace dat 

Jakmile jsou zajištěny všechny funkce na straně mapového a WWW serveru 

tzn., že WWW server je schopný reagovat na požadavky klienta. Požadavky 

následně předá mapovému serveru, jež má možnost přistupovat do báze 

prostorových dat, z které je schopen převzít data dle stanovených požadavků. 

Následně je prostřednictvím WWW serveru doručit zpět klientovi a ten provede 
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vizualizaci dat. Neboli zobrazení dat, které reprezentují dané objekty v mapě a 

umožnění operací s objekty jako je například editace atributové složky. 

Existuje několik způsobu, pomocí kterých je možné provést vizualizaci 

prostorových dat, ke kterým je možno přistupovat prostřednictvím internetu. Tyto 

způsoby se většinou odvíjejí od toho za jakým účelem a s jakým záměr byla data 

publikována a jak je má případný uživatel užívat.  

Někdy je k takto sdíleným datům přistupováno skrz specifický GIS software, 

který umožní jejich vizualizaci a jiné operace.  

Jindy je zase vybudována specifická webová aplikace, která je 

optimalizována tak, aby splňovala požadavky, jež jsou na aplikaci kladeny 

například ze strany uživatelů. Největší výhodou těchto aplikací je to, že pracují na 

principu tzv. tenkých klientů, kdy prakticky všechny operace jsou prováděny na 

straně serveru a aplikace k nim přistupuje prostřednictvím webových prohlížečů. 

Webová mapová aplikace musí obsahovat pouze zdrojové kódy (v případě této 

práce napsané pomocí JavaScriptu), pomocí kterých bude komunikovat 

s mapovým serverem (posílat požadavky, nebo přijímat informace) skrz API 

rozhraní.  

Z toho důvodu uživatelé, kteří chtějí webové mapové aplikace využívat, 

nepotřebují zařízení s příliš velkou výpočetní kapacitou, ale vystačí jim přístroj 

s připojením k internetu, na kterém je nainstalován WWW prohlížeč a umožňuje 

vykreslování na displej. [28] 

Jistou nevýhodou webových mapových aplikací je to, že vyžadují neustálé 

spojení s mapovým serverem, který pro takového klienta generuje výsledná 

mapová pole, ale také různé ovládací nástroje a formuláře. [28] 
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6  Požadavky na výslednou aplikaci a postup její tvorby 

Na základě výsledků rešerše je možné konstatovat, že společnost Esri 

poskytuje dostatečné množství požadovaných funkcí a operací prostřednictvím 

API mapového serveru. Funkce pokrývají jak plánování a vyhledávání venkovních 

či vnitřních tras, tak i následnou tvorbu webové aplikace. Z prostudované 

literatury, zabývající se teorií o tom jak tyto nástroje fungují, bylo získáno 

dostatečné množství informací k tomu, aby mohla být zahájena tvorba vlastní 

aplikace. Z podobných, již vytvořených aplikací byla odvozena inspirace o tom, jak 

by mohla výsledná aplikace vypadat a fungovat. 

6.1  Požadavky na aplikaci, její uživatelé a areál VŠB-TUO 

Co se týče požadavků, které by měla aplikace splňovat tak ty byly částečně 

odvozeny z aplikací, které byly probrány v kapitole 2, ale také byly vydedukovány 

z nároků, které by na aplikaci mohli mít budoucí uživatelé a taktéž byly brány 

v potaz charakteristiky areálu VŠB-TUO například rozložení budov a zájmových 

objektů. 

Nejprve bylo zapotřebí se zamyslet nad tím, kdo budou případní uživatelé 

této aplikace a jak by mohli aplikaci využívat.  

Vzhledem k tomu, že i já jsem byl na VŠB novým studentem, mohu z vlastní 

zkušenosti říct, že první měsíce jsou pro posluchače univerzity, co se vyhledávání 

různých místnosti týče, velmi problematické. První skupinou uživatelů tedy budou 

převážně studenti nižších ročníku, kteří se v areálu školy příliš neorientují, a dá 

se předpokládat, že aplikaci budou využívat pro vyhledávání tras. Dalšími 

možnými uživateli mohou být návštěvnici univerzity, např. učitelé z jiných škol, u 

kterých se dá taktéž předpokládat špatná orientace ve školním kampusu, a rovněž 

budou aplikaci využívat pro vyhledávání tras. 

Odlišným typem uživatelů budou studenti a zaměstnanci školy, kteří se v 

areálu již orientují, avšak dobře znají pouze budovy a jejich místnosti, které 

pravidelně navštěvují. U budov ostatních (např. nově postavených) již uživatelé 

většinou pouze vědí, kde se budova nachází, ale detailní rozmístění místností již 

neznají. Tento typ uživatele by aplikaci zřejmě využíval pouze pro vyhledávání 

polohy daného objektu (místnosti) a trasu by k němu již našel sám, bez pomoci 

aplikace. 

Jiným typem uživatelů avšak mohou být lidé s tělesným postižením, které 

jim nedovoluje překonávat schody a různé jiné bariery, vyskytující se na 

komunikacích v areálu školy. Z toho důvodu byl zahrnut další požadavek, který 

bude aplikaci umožňovat vyhledávat trasy tak, aby se vyhýbaly právě schodištím a 

jiným barierám. Díky tomuto, byly odvozeny dva další požadavky, které by 

zahrnovaly možnost vyhledávat trasy tak, aby preferovaly buďto schodiště (pro 

uživatele, kteří neradi používají výtahy) nebo výtahy (naopak pro uživatele, kteří 

neradi chodí po schodech). 
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Následující požadavek byl odvozen od rozložení budov v Porubském areálu, 

ale také zároveň od změn počasí, resp. zda jsou klimatické podmínky pro 

uživatele přijatelné nebo ne. Ve školním areálu se nachází k datu psaní této práce 

25 budov. Mezi některými se dá projít pomocí spojovacích chodeb, mezi dalšími 

však nikoliv (viz obrázek 4). 

 

Obrázek 4: Plán areálu VŠB-TUO Poruba 

 Tento požadavek tedy určuje, zda se má preferovat, vyhledávání tras 

s využitím vnitřních prostor (pokud taková trasa existuje) nebo naopak venkovních 

a může být použit například v zimních měsících, kdy teplota nezřídka dosahuje 

hodnot bodu mrazu. Za takovýchto podmínek nejkratší trasa z budovy C do 

budovy NM měří necelých 60 metrů, avšak vede skrz venkovní komunikace, tzn., 

že uživatel by musel být pro překonání této trasy dobře oblečen, aby se 

nevystavoval nepříznivým klimatickým vlivům, nebo může využít jinou trasu, která 

vede v tomto případě skrz budovy B, A, J, K, tedy pouze po komunikacích 

nacházejících se uvnitř vytápěných stavení. Naopak v letním období se dozajisté 

najdou uživatelé, kteří dají přednost delší, ale venkovní trase, ať už z důvodu 

čerstvého vzduchu, nebo nutnosti kouření. 

Dalším požadavkem, který byl odvozen z aplikací popsaných v kapitole 2 je 

ten, aby aplikace byla schopná vyhledávat nejkratší a nejrychlejší trasy. Pro 

vyhledávání tras v silniční komunikaci je rozdíl mezi těmito dvěma cestami 

jednoznačný, delší trasa po dálnici bude za jistých okolností rychlejší, než kratší 

trasa přes obce, kde je značně limitována rychlost. U výsledné aplikace by tento 

rozdíl ve vyhledávání trasy mezi dvěma patry určil, zda bude vyhledána nejkratší 



Václav Kostka: Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TUO 

2014  14 
 

trasa, která využije výtah (jistá čekací doba na výtah), nebo nejrychlejší, která 

povede přes schodiště. 

V souhrnu by měla aplikace umět: 

 Vyhledávat nejrychlejší nebo nejkratší trasy 

 Vyhledávat trasy vhodné pro vozíčkáře 

 Vyhledávat trasy uvnitř resp. vně budovy 

 Vyhledávat objekty 

Všechny tyto případy užití aplikace jsou znázorněny na následujícím 

jednoduchém diagramu (obrázek 5).  

 

Obrázek 5: Diagram případů užití aplikace 

6.2  Postup tvorby výsledné aplikace 

Nejprve bude zapotřebí vytvořit data. Konkrétně trojrozměrná bodová data 

reprezentující jednotlivé zájmové objekty, které bude možné v aplikaci vyhledávat 

a plánovat mezi nimi trasy, například místnosti, budovy, zastávky MHD a jiné. Více 

viz kapitola 8. 

Dalšími postupem bude využití rozšíření ArcGIS Network Analyst k tvorbě 

geometrického modelu sítě komunikací Porubského areálu VŠB-TUO, který bude 

obsahovat vnitřní (chodby, výtahy, schodiště atd.) i vnější (chodníky atp.) 

komunikace. Více viz kapitola 8 a 9. 
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Vzhledem k tomu, že v areálu školy se nacházejí stovky místností a kilometry 

chodeb, chodníků a jiných komunikací, bylo přistoupeno k tvorbě pouze vzorku 

dat. Pro účel práce byla vybrána budova J, budova Nová Auly a pár zvolených 

místností v areálu školy, které reprezentují místa, jako jsou učebny geoinformatiky 

nebo samoobslužné bufety. Chodby budou detailně vytvořeny pouze na těchto 

dvou budovách. V ostatních budovách areálu, které jsou průchozí, budou chodby 

vytvořeny pouze hrubě, tak aby splňovaly svoji úlohu v rámci hledání optimální 

trasy.   

Následně bude zapotřebí s použitím již existujících nástrojů, které jsou 

poskytovány v rámci ArcGIS softwarů vytvořit sadu uživatelských nástrojů, pomocí 

kterých bude možné nad vytvořenými daty provádět síťové analýzy. Více viz 

kapitola 10. 

Předposledním krokem bude publikování těchto dat a nástrojů na server, aby 

byla možnost k nim přistupovat prostřednictvím API přes webové rozhraní. Více 

viz kapitola 11. 

Posledním krokem bude tvorba samotné aplikace s využitím jazyků html, css 

a Java Scriptu. Viz kapitola 12. V tomto kroku se budu snažit využít poznatků, 

které jsem si odnesl z prozkoumaných aplikací a pokusím se použít některé prvky 

z těchto aplikací, viz kapitola 2. Jeví se mi jako velmi podařený způsob vizualizace 

trasy v aplikaci Google Maps v závislosti na zrovna zobrazeném patře. Dále mě 

zaujala jednoduchost a přehlednost nástroje pro vyhledávání tras v aplikaci 

Mapy.cz, kterou bych se pokusil napodobit.  
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7  Použité nástroje a technologie 

Vytvořená webová aplikace je postavena na několika aplikacích a 

programovacích jazycích. V následujících kapitolách, se nachází jejich výčet a 

jsou uspořádány chronologicky, tak jak byly při realizaci aplikace použity. 

7.1  MS SQL Server 2008 R2  

SQL Server 2008 je produkt od společnosti Microsoft, který dovoluje ukládat 

data do strukturovaných, částečně strukturovaných a nestrukturovaných 

dokumentů a umožňuje uživatelům k těmto datům přistupovat pomocí sítě a 

spravovat je z jakéhokoliv místa. Mezi další služby pro operace s daty patří 

například dotazování, vyhledávání, synchronizace, sestavy a analýzy. [24] 

V práci byl SQL Server použit k ukládání dat, která reprezentovala jak 

podkladová tak i aplikační data. 

7.2  Esri ArcSDE 10.1 

ArcSDE (Spatial Database Engine) je technologie společnosti Esri, která 

slouží k řízení a spravování prostorových dat v relačních databázových 

systémech, kterým je například SQL Server 2008 R2. Zároveň umožňuje přístup 

ArcGIS klientům k datům a to i s podporou dlouhých transakcí, takže umožňuje 

provádět verzovanou editaci dat ve víceuživatelských databázích. [39] 

Technologie ArcSDE je do verze 9.2 již integrována do produktů ArcGIS for 

Desktop a ArcGIS for Server a podporuje čtení a zapisování pomocí prostorových 

standardů jako jsou OGC, ISO, Oracle Spatial, PostGIS a další. [30] 

ArcSDE má následující charakteristiky: 

 Je otevřen různým systémům pro správu databází  

 Plně podporuje SQL dotazování nad databázemi 

 Podpora víceuživatelských operací 

 je vhodný pro různé druhy uživatelů [39] 

7.3  Esri ArcGIS for Desktop 10.1 

ArcGIS for Desktop je platforma určená pro vytváření dat, mapových 

výstupů, modelů, automatizaci pracovních postupů a provádění náročných 

modelovacích a analytických funkcí. Dále se dá využít jako prostředí pro 

publikování dat na server, tak aby následně byla přístupná v rámci sítě. [10] 

Skládá se z několika částí, jimiž jsou ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, 

ArcToolbox a ModelBuilder. [10] 



Václav Kostka: Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TUO 

2014  17 
 

ArcCatalog 

Aplikace ArcCatalog poskytuje katalogové okno, které je využíváno 

k organizaci a správě různých druhů geografických informací pro ArcGIS for 

Desktop jako jsou například: 

 Geodatabáze, 

 sady dat (datasets) 

 rastrové soubory, 

 mapové dokumenty (MXD), 

 geoprocesní sady nástrojů (geoprocessing tools), 

 GIS služby publikované na ArcGIS for Server 

 a mnoho dalších… [38] [7] 

ArcMap 

ArcMap je centrální aplikace celé technologie ArcGIS a umožňuje uživatelům 

zobrazovat a zkoumat jimi studovanou oblast, přiřazovat symboly jednotlivým 

objektům a tvořit mapy pro tisk či publikaci na webu. 

Typickými úlohami v ArcMap jsou do značné míry obecné úlohy, které by měl 

zvládnout každý desktopový GIS. Ale také jimi jsou specializované úlohy. Pro 

příklad lze uvést práce s mapou, vrstvami, daty; vyhledávání objektů a dotazování; 

správa geodatabází, využívání geoprocesních úloh jakožto nástroje pro 

automatizaci některých pracovních procesů a analýzy; a v neposlední řadě 

mapové dokumenty z prostředí ArcMap slouží jako základ pro sdílení map, vrstev 

či modelů na ArcGIS Serveru s ostatními uživateli. [7] 

ArcMap v práci sloužil k editaci a tvorbě aplikačních dat, tak aby byla 

zajištěna jejich topologie. Pomocí aplikace ArcMap bylo prováděno publikování dat 

na ArcGis Server. 

ArcScene 

ArcScene je 3D prohlížeč, který je vhodný pro generování perspektivních 

scén vytvořených nad trojrozměrnými daty. Podporuje komplexní symbologii 3D 

linií a textur založenou na OpenGL. Všechna data, se kterými ArcScene pracuje, 

jsou nahrána v paměti počítače a díky tomu umožňuje relativně rychlé a plynulou 

práci s daty. [41] 

ArcScene posloužil v práci k vizuální kontrole dat a případné editaci 

Z souřadnice.  

ArcToolbox a Model Builder 

ArcToolboc obsahuje kompletní sadu funkcí pro progeoprocessing 

(zpracovávání prostorových dat) a je nedílnou součást všech složek nacházejících 

se v ArcGIS Desktop. Základním účelem geoprocessingu je spouštění určitých 

nástrojů, modelů nebo skriptů pro provádění různých typů analýz a správu geodat.  
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Nativně softwary společnosti Esri poskytují určité placené sady nástrojů 

(toolbox), jejichž části mohou být použity pro řešení dílčích problémů. Jakmile se 

ale problém stává komplexnějším, tak namísto spuštění jednotlivých nástrojů, 

které vyřeší pouze jistou část úlohy, nabízí prostředí ArcGIS tvorbu tzv. modelů, 

popřípadě skriptů (pomocí programovacího jazyka Python).  

Modely, které je možné vyrábět v rozhraní Model Builder, umožňují logické 

propojovaní různých nástrojů mezi sebou, kdy výstup jednoho nástroje může být 

vstupem nástroje dalšího. Vytvořený model může sloužit k automatizování 

různorodých úkolů, případně z něj může být vyroben specifický nástroj, který je 

možné dále sdílet s ostatními uživateli softwaru ArcGIS. [7] 

7.4  ESRI ArcGIS for Server 10.1 

„ArcGIS for Server je komplexní nástroj umožňující pořizování, správu, 

analýzu a vizualizaci prostorových dat v on-line prostředí. Dále nabízí nástroje pro 

vývoj vysoce výkonných mobilních a webových GIS aplikací – to vše bez nutnosti 

pokročilého programování.“ [11] 

Využití ArcGIS for Server: 

 Správa prostorových dat, založených na geodatabázovém modelu 

ArcGIS, což umožňuje na serveru provozovat funkce pro replikace 

nebo extrahování dat. 

 Publikace mapových zdrojů z prostředí ArcMap jako mapových služeb 

(Map Service) s možností tvorby cache pro vyšší rychlost 

vykreslování. Tyto služby následně umožňují vizualizaci geografických 

dat v různých klientských aplikacích (desktopovových, mobilních, 

webových) 

 Poskytování publikovaných analytických funkcí pro vektorové, 

rastrové, 3D a síťové analýzy. Publikovat lze také modely či skripty, 

tedy nástroje vytvářené a používané v prostředí ArcGIS for Desktop. 

 Možnost publikovat služby pro editaci dat, které jsou přístupné z 

desktopových, webových i mobilních klientů. Sběr dat a jejich 

aktualizace tak přestávají být omezeny na specializovaný software a 

lze je provádět prakticky odkudkoliv. 

 ArcGIS for Server poskytuje nástroje pro správu a administraci, které 

umožňují snadno konfigurovat a optimalizovat chod GIS serveru. 

 Možnost vývoje vlastních aplikací a služeb s využitím technologie 

.NET, Java, Microsoft Silverlight a Adobe Flex. [11] 

Ke službám ArcGIS Serveru je možné přistupovat pomocí řady různých 

klientů, jako jsou: 

 Webové aplikace, které je možné díky vývojovým prostředím Microsoft 

Silverlight, Adobe Flex a JavaScript vytvářet dle potřeb uživatelů. 
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 Mobilní aplikace pro správu a využití geografických dat v terénu, které 

jsou podporovány na platformách Windows Mobile, Windows Phone 7, 

iOS a Android. 

 ArcGIS for desktop, který umožňuje využívání služeb publikovaných 

pomocí ArcGIS for Server [11] 

ArcGIS API pro webové prohlížeče 

Spolu s ArcGIS for Server jsou dodávány i komplexní vývojové nástroje pro 

webové a mobilní platformy, které výrazně usnadňují tvorbu vlastních řešení. Pro 

vývoj webových aplikací jsou k dispozici klientská aplikační prostředí Web API pro 

JavaScript, Flex a Silverlight. Integraci webových služeb GIS do komplexních 

informačních systémů pak umožňují standardizovaná rozhraní webových služeb 

ArcGIS Serveru (SOAP, REST a OGC). [9] 

Konkrétně REST (Representional State Transfer) je architektura rozhraní 

navržena pro distribuované prostředí. REST je orientováno datově, ne 

procedurálně a určuje, jak se přistupuje k datům. Je použitelné pro snadný přístup 

ke zdrojům (resources), kterými mohou být data i stavy aplikace. REST definuje 4 

základní metody pro přístup k těmto zdrojům, jedná se o vytváření dat (create), 

získaní dat (retriever), změnu (update) a mazaní (delete), zkráceně CRUD. Tyto 

metody jsou implementovány odpovídajícími metodami protokolu HTTP – post, 

get, update, delete. [26] 

ArcGIS Server REST API poskytuje webové rozhraní pro služby umístěné na 

ArcGIS Serveru. Všechny zdroje a operace (např. query) zpřístupněny pomocí 

REST API jsou přístupné skrz URL adresy, a to pro každou službu publikovanou 

ArcGIS Serverem. [32] 

7.5  Nástroje pro tvorbu webových aplikací 

Vzhledem k tomu, že bylo v zadání stanoveno, že webová aplikace má být 

v tomto projektu vybudována pouze s pomocí HTML, CSS a JavaScript kódů, 

budou popsány pouze tyto jazyky. 

HTML 

HTML neboli HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext 

a je hlavním jazykem pro vytváření stránek v WWW, který umožňuje publikaci 

dokumentů na internetu. Výměna dokumentů tvořených v jazyce HTML probíhá 

skrz protokol HTTP a adresování je prováděno pomocí URL adres. Syntaxe HTML 

kódu je dělena do daných elementů, které jsou nastavovány pomocí atributů. [28] 

CSS 

Jazyk CSS slouží k oddělení vzhledu webové stránky od struktury a obsahu 

stránek, která je popsána v jazyku HTML. To znamená, že je možné zajistit 

jednotný vzhled individuálních HTML elementů a tím pádem je umožněna rychlá 
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hromadná změna vzhledu těchto elementů. CSS kód se musí k HTML kódu 

připojit. To je zajištěno pomocí tzv. selektorů. [28] 

JavaScript 

JavaScript je programovací jazyk, který se používá v internetových 

stránkách. Zapisuje se přímo do HTML kódu a takovéto skripty mohou HTML 

stránkám přidat na dynamice, kterou mohou být měnící se obrázky atd. JavaScript 

se tedy používá pro oživení stránek a lepší komunikaci a interakci s uživatelem. 

[36] [19] 

JavaScript je klientský skript. To znamená, že se program odesílá se 

stránkou na klienta (do prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. [36] 

JavaScript je jazyk: 

 interpretovaný - nemusí se kompilovat 

 objektový - využívá objektů prohlížeče a zabudovaných objektů 

 závislý na prohlížeči - funguje ale ve většině prohlížečů 

 case sensitivní - záleží na velikosti písem v zápisu 

 syntaxí podobný jazykům C, Java a podobným [36] 
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8  Příprava dat pro výslednou aplikaci 

8.1  Tvorba topografických podkladových dat  

V  geodatabázi KOS416_projekt byla vytvořena datová sada (Feature 

Dataset) s názvem Topograficky_podklad_VSB_TUO do které byly po 

transformaci souřadnicového systému překopírovaný vybrané vrstvy (viz tabulka 

1) z datové sady VSB_TUO_TM, která se nachází v geodatabázi ags10.vsb.cz.  

 

budova VŠB-TU Ostrava 
bud00 

Polygon  2D WGS 1984 Web Mercator 

Budovy areálu VŠB-TUO se základním popisem budov potřebná pro tvorbu map. 

Název Slovní popis Sys. název 
Doména 
Datový 

typ 
Integritní omezení 

Povinnost 
zápisu 

Úplný název 
budovy 

--- Nazev text (50) --- Ne 

Nadzemní podlaží 
Počet nadzemních 

podlaží 
PodlaziNad 

poměrová  
číslo (5) 

--- Ne 

Podzemní podlaží  
Počet podzemních 

podlaží 
PodlaziPod 

poměrová  
číslo (5) 

--- Ne 

dopravní infrastruktura 
kom00 

Polygon  2D WGS 1984 Web Mercator 

Komunikace v areálu VŠB-TUO a jeho přilehlém okolí. 

Název Slovní popis Sys. název 
Doména 
Datový 

typ 
Integritní omezení 

Povinnost 
zápisu 

Typ Komunikace --- TypKomunikace 
výčtová  
číslo (5) 

TypKomunikaceKod Ne 

budova mimo areál VŠB-TUO 
bud01 

Polygon  2D WGS 1984 Web Mercator 

Budovy mimo areál VŠB-TUO se základním popisem budov potřebnám pro tvorbu map. 

hřiště, sportovní plocha 
spo00 

Polygon  2D WGS 1984 Web Mercator 

Hřiště a sportovní plochy v areálu VŠB-TUO a jeho přilehlém okolí. 

Tabulka 1: Datový model vrstev topografického podkladu s vybranými atributy 

TypKomunikaceKod 

Kód Hodnota 

1 Pro motorová vozidla 

2 Cyklostezka 

3 Pro pěší 

4 Tramvajový pás 

5 Parkovací plocha 

99 Neurčeno 

Tabulka 2: Integritní omezení určující typ komunikace 



Václav Kostka: Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TUO 

2014  22 
 

Mimo tyto vrstvy zdrojová databáze obsahovala také vrstvy reprezentující 

stromy, keře, osvětlení a oplocení, ty ale byly vynechány z důvodu, aby podklad 

nebyl příliš přesycen nepodstatnými prvky, které by mohly odvádět pozornost. 

Souřadnicový systém WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere byl použit z 

důvodu, že vrstvy mají sloužit jako podklad webové mapové aplikaci a tento 

souřadnicový systém je hojně využívány jinými organizacemi, které poskytují 

v tomto systému své podkladové mapy formou WMS a tím pádem by se případné 

budoucí přidání jakékoli podkladové mapy stalo mnohem jednodušším.  

Náhled na topografický podklad, tak jak byl použit ve výsledné aplikaci, 

můžete vidět na obrázku 6.  

 

Obrázek 6: Vrstvy použité pro topografický podklad 

8.2  Tvorba aplikačních dat místností a vnitřních komunikací 

Dalším krokem bylo vytvoření dvou tříd geoprvků, kdy první třída 

reprezentovala jednotlivé místnosti. Druhá představovala vnitřní komunikace čili 

chodby, schodiště a výtahy v budovách školy. Pro tyto třídy byla vytvořena nová 

datová sada s názvem Budovy_VSB_TUO, která měla obdobné nastavení jako 

sada Topograficky_podklad_VSB_TUO. 

K vytvoření těchto dat byla využita vrstva budov VŠB-TU Ostrava (bud00), 

která byla použita taktéž jako topografický podklad (viz tabulka 1). Nejprve bylo 

zapotřebí tuto vrstvu upravit tak, aby každá konkrétní budova obsahovala tolik 

stejných polygonových objektů, kolik má tato budova pater. Pro lepší orientaci a 

vizualizaci byla každému polygonu, reprezentujícímu dané patro přiřazena 
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Z hodnota (vyjádřena v metrech), která určuje výšku podlahy patra nad povrchem. 

Jako výška podlaží byla určena hodnota 3 metry, která byla odvozena z české 

technické normy, kde se udává že: „Minimální světlá výška kancelářských 

pracovišť je 2 700 mm, doporučená světlá výška kancelářských pracovišť je 3 000 

mm.“ [4]. Mimo to byla také změřena světlá výška v budově J, která odpovídala 

normě. Prvním patrům byla ponechána hodnota 0 metrů, druhým patrům byla 

přiřazena hodnota 3 metry, třetím hodnota 6 metrů atd.  

Při prohlížení takto vytvořených dat v programu ArcScene v nich byla 

objevená anomálie, která je daná tím, že budovy v Porubském areálu nejsou 

postaveny na území s konstantní nadmořskou výškou, nýbrž s nadmořskou 

výškou, která roste severním směrem. Příkladem tohoto problému je, že první 

patro v budově Nové Auly (NA) se nachází jednu úroveň pod prvním patrem 

budovy Nové knihovny (NK). Což taky znamená, že jakmile se osoba pohybuje na 

druhém patře budovy NK a pomocí spojovací chodby přechází do budovy NA, tak 

aniž by překročila jediný schod nebo se přesunula pomocí výtahu, tak se ocitne na 

patru, které je označené jako třetí. Z tohoto důvodu, muselo být toto členění 

upraveno tak, že místo pater byly definovány úrovně. Nultou úroveň definovalo 

první patro budovy Nové Auly a byla mu přiřazena Z hodnota -3, první úroveň 

definovalo první patro budovy A se Z hodnotou 0. Druhou úroveň definovalo první 

patro budovy Nové Menzy (NM) s Z hodnotou 3, kde nastával stejný problém 

(patrný na obrázku 7), pokud by se osoba chtěla přemístit z třetího patra budovy 

K, do druhého patra budovy NM nemusela by překonat jedinou úroveň. Ve vyšších 

úrovních již tento problém u žádných budov nenastával, takže každá následující 

úroveň měla Z hodnotu o 3 metry větší. 

 

Obrázek 7: Přechod mezi úrovněmi budov NM a K 

Nad takto vytvořené polygony, byly na jednotlivá patra budovy J a budovy 

Nové Auly georeferencovány vrstvy reprezentující plány jednotlivých pater daných 

budov.  
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Plány pater budov JA, JB, JC a JD, které v celku tvoří budovu J, byly 

poskytnuty vedoucím práce ve formátu DWG neboli DraWinG což je nativní formát 

souborů programu AutoCAD. Liniová složka těchto dat, která reprezentovala 

stěny, dveře, okna, schodiště, výtahy atd. byla i s atributovou složkou 

transformována do jednoho souboru formátu shapefile, který mohl být následně 

georeferencován, tak jak je patrné na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Plán 4. patra budovy J georeferencovány nad polygonem budovy 

Následně byl polygon reprezentující patro, s pomocí plánů daného patra, 

editován, tak aby bylo možné vytvořit dvě polygonové vrstvy. První, vrstvu 

reprezentující místnosti a druhou vrstvu reprezentující vnitřní komunikace, neboli 

chodby, schodiště a výtahy.  

Co se týče úrovně detailu tvorby vrstvy místností, byly vynechány všechny 

příčky nacházející se uvnitř místností a žádným způsobem nebyly vyobrazeny 

dveře nebo okna. Na obrázku 9 můžete vidět rozložení místností, chodeb, 

schodišť, výtahu a detail tvorby vrstev na čtvrtém patře budovy J. Během vytváření 

byl kladen důraz na to, aby byly výsledné vrstvy topologicky čisté a nevznikaly 

mezi třídami třísky a mezery. Celkem bylo v rámci budov J a Nová Aula vytvořeno 

237 polygonů reprezentující místností. Atributy byly plně doplněny pouze u 

stanoveného vzorku místností. 
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Obrázek 9: Vytvořená vrstva místností a vnitřních komunikací 

V tabulce 3 se nachází datový model pro vrstvu místností s výpisem 

vytvořených atributů. Za zmínku stojí hlavně atribut Úroveň. V tabulce 5 se 

nachází výčet integritních omezení. Integritní omezení označující areál bylo 

přebráno z vrstev topografického podkladu. 

 

Místnosti 
Mistnosti 

Polygon  3D 
WGS 1984 Web Mercator 
WGS 1984 Geoid 

Místnosti nacházející se v budovách areálu VŠB-TUO. 

Název Slovní popis Sys. název 
Doména 
Datový 

typ 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu 

Typ Místnosti --- TypMistnosti 
výčtová 
text (50) 

TypMistnostiKod Ano 

Popis 
Případný slovní popis 

místnosti 
Popis text (50) --- Ne 

Budova 
Název budovy, v které se 

místnost nachází 
Budova text (10) --- Ne 

Areál 
Název areálu, v kterém se 

místnost nachází 
Areal 

výčtová 
číslo (5) 

ArealKod Ne 

Název Název místnosti Nazev text (40) --- Ne 

ID 
Označení pomocí 

jedinečného identifikátoru, 
daného školní databázi 

ID text (15) --- Ne 
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Patro 
Označení patra, v kterém 

se místnost nachází 
Patro 

poměrová 
číslo (5) 

--- Ne 

Úroveň 
Označení výškové úrovně, 
v které se místnost nachází 

Uroven 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ne 

Osoby 
Osoby pracující v této 
místnosti, jedná-li se o 

kancelář 
Osoby text (100) --- Ne 

Telefon 
Telefonní číslo do této 

místnosti 
Telefon text (15) --- Ne 

Autor Osobní studijní číslo autora Autor text (10) --- Ne 

Datum záznamu 
Datum vytvoření segmentu 

sítě 
Datum datum --- Ne 

Tabulka 3: Datový model vrstvy Místnosti 

V tabulce 4 se nachází datový model třídy vnitřních komunikací. Pomocí 

atributu Typ vnitřní komunikace bylo rozlišováno, zda se jedná o chodby, 

schodiště či výtahy. 

 

Vnitřní komunikace 
VnitrniKomunikace 

Polygon  3D 
WGS 1984 Geoid 
WGS 1984 Web Mercator 

Vnitřní komunikace jako jsou chodby, schodiště a výtahy v budových areálu VŠB-TUO. 

Název Slovní popis Sys. název 
Doména 
Datový 

typ 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu 

Typ vnitřní 
komunikace 

--- TypVnitKom 
výčtová 
text (50) 

TypChodbyKod Ano 

Popis 
Případný slovní popis 

komunikace 
Popis text (50) --- Ne 

Budova 
Název budovy, v které se 

komunikace nachází 
Budova text (10) --- Ne 

Areál 
Název areálu, v kterém se 

komunikace nachází 
Areal 

výčtová 
číslo (5) 

ArealKod Ne 

Patro 
Označení patra, v kterém 
se komunikace nachází 

Patro 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ne 

Úroveň 
Označení výškové úrovně, 

v které se komunikace 
nachází 

Uroven 
poměrová 

číslo(5) 
--- Ne 

Směr Přesunu 
Možné směry přesunu 

jedná-li se o schody nebo 
výtah 

SmerPresunu 
výčtova 
text (20) 

SmerPresunuKod Ne 

Autor Osobní studijní číslo autora Autor text (10) --- Ne 

Datum 
záznamu 

Datum vytvoření segmentu 
sítě 

Datum datum --- Ne 

Tabulka 4: Datový model vrstvy Vnitřní komunikace 
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TypKomunikaceKod ArealKod TypChodbyKod SmerPresunuKod 

Kód Hodnota Kód Hodnota Kód Hodnota Kód Hodnota 

Učebna Učebna 0 Neurčený Výtah Výtah Pouze dolů Pouze dolů 

Počítačová 
učebna 

Počítačová 
učebna 

1 Poruba Chodba Chodba Pouze nahoru Pouze nahoru 

Kancelář Kancelář 2 
Ludvíka 
Podeště 

Schody Schody Oběma směry Oběma směry 

Posluchárna Posluchárna 3 
Hvězdárna a 
planetárium v 

Porubě 
Jiné Jiné 

Laboratoř Laboratoř 4 
Krásnopolská, 

Pustkovec 

WC muži WC muži 5 
Ekonomická 

fakulta v 
Ostravě 

WC ženy WC ženy 6 
Dr. Malého v 

Ostravě 

Sklad Sklad 7 
Lumírova, 
Výškovice 

Úklidová 
místnost 

Úklidová 
místnost 

99 Jiný 

Zasedací 
místnost 

Zasedací 
místnost 

Vrátnice Vrátnice 

Jiná Jiná 

Tabulka 5 Číselníky vrstev Místnosti a Vnitřní komunikace 

8.3  Tvorba aplikačních dat pro vyhledávání objektů a tras mezi nimi 

Jakmile byly vytvořeny podkladová data, vrstvy místností a vnitřních 

komunikací, mohlo byt s jejich pomocí přistoupeno k tvorbě tříd geoprvků pro 

vyhledávání objektů a tras. Nejprve však musela být vytvořena nová datová sada 

v databázi KOS416_projekt, s názvem Trasovani_VSB_TUO jejíž nastavení bylo 

stejné jako u datové sady Topograficky_podklad_VSB_TUO. 

První vytvořenou vrstvou byla bodová vrstva zastávek, dále vrstva zařízení a 

prázdná vrstva bariér. Dalším krokem byla tvorba geometrické sítě komunikací, 

v areálu VŠB-TUO a jeho přilehlém okolí. Tato síť byla sestavena ze dvou vrstev.  

 Vrstva komunikací na jednotlivých úrovních (Urovne01_3D), 

 Vrstva komunikací sloužících k výškovým přechodům a přechodům 

mezi úrovněmi (VyskovePrechody01_3D) 

8.3.1  Vrstva zastávek, zařízení a bariér 

Nejdřív bylo zapotřebí vytvořit bodovou vrstvu, která by reprezentovala 

unikátní objekty (například místnost PorJC424), jenž uživatelé budou moci 

vyhledávat, resp. k nim plánovat trasy. Vrstva byla nazvána Zastavky01_3D a byla 

vytvořena za pomocí nástroje Feature to Point z polygonové vrstvy místností. 
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Tento nástroj vytvořil body v geometrickém středu místností a také takto vytvořená 

vrstva zdědila všechny atributy z polygonové vrstvy, avšak jejich výška nad 

povrchem byla stanovena na 0, takže Z hodnota musela být vypočítána za pomocí 

atributu označujícího úroveň.  

Atributovou část bylo zapotřebí taktéž upravit, jelikož nově vzniklá bodová 

vrstva již neslouží k reprezentaci pouze místností, ale také objektů jako jsou 

samotné budovy a jejich vchody, zastávky MHD atd. což muselo být rozlišeno. 

Objekty, které nepředstavují místnosti, byly ve vrstvě vytvořeny ručně. Datový 

model této vrstvy se nachází v tabulce 6. 

 

Zastávky 
Zastavky01_3D 

Point  Feature 3D 
WGS 1984 Web Mercator 
WGS 1984 Geoid 

Síť bodů, reprezentující dané zájmové lokality, jako například určité místnosti, WC atd. 

Název Slovní popis Sys. název 
Doména 
Datový 

typ 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu 

Typ zastávky --- TypZastavky 
výčtová 
číslo (5) 

TypZastavkyKod Ano 

Popis 
Slovní upřesnění typu 

zastávky 
Popis text (50) --- Ne 

Název Název zastávky Nazev text (40) --- Ne 

Budova 
Název budovy, v které 
se zastávka nachází 

Budova text (10) --- Ne 

Areál 
Název areálu, v kterém 

se zastávka nachází 
Areal 

výčtová 
číslo (5) 

ArealKod Ne 

Místnost 
Pokud se jedná o 
místnost, tak její 

označení 
Mistnost text (10) --- Ne 

ID 

Označení pomocí 
jedinečného 

identifikátoru, daného 
školní databázi 

ID text (15) --- Ne 

Patro 
Označení patra, v 

kterém se zastávka 
nachází 

Patro 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ne 

Úroveň 
Označení výškové 
úrovně, v které se 
zastávka nachází 

Uroven 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ne 

Autor 
Osobní studijní číslo 

autora 
Autor text (10) --- Ne 

Datum záznamu 
Datum vytvoření 

zástavky 
Datum datum --- Ne 

Tabulka 6: Datový model vrstvy Zastávky 

Kromě vrstvy Zastavky01_3D byla ve stejném principu vytvořena vrstva 

Zarizeni01_3D. Vrstva zařízení vznikla z důvodu, který je popsán v kapitole 4.1.1. 

Atributová složka této vrstvy se od vrstvy zastávek příliš nelišila. Jedinou změnou 

bylo nahrazení atributu Typ zastávky za Typ zařízení, z toho důvodu nebude 

uveden datový model této vrstvy, ale pouze číselník tohoto atributu. Viz tabulka 7. 
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TypZastavkyKod TypZarizeniKod 

Kód Hodnota Kód Hodnota 

1 Místnost WC muži WC muži 

2 Budova WC ženy WC ženy 

3 Zastávka MHD WC pro ZTP WC pro ZTP 

4 Únikový východ Hospoda Hospoda 

5 Sportoviště Stravování Stravování 

6 Parkoviště 

7 Stravování 

8 Pivnice 

9 Jiné 

Tabulka 7: Číselníky vrstev Zastávky a Zařízení 

Vedle vrstev Zastaveky01_3D a Zarizeni01_3D byla vytvořena taktéž 

prázdná bodová vrstva Bariery01_3D. Důvod proč vrstva barier byla vytvořena je 

popsán v kapitole 10.2. Atributová složka vrstvy byla obdobná jako u vrstvy 

Zastavky01_3D. 

8.3.2  Vrstva komunikací na jednotlivých úrovních 

První liniová vrstva, s názvem Urovne01_3D, reprezentovala pouze 

komunikace, jak vnitřní, tak venkovní, které se nacházely na dané výškové úrovni 

a nejsou součástí přechodu mezi jednotlivými patry nebo nereprezentují žádné 

menší výškové bariery, které by mohly stěžovat pohyb osobám ZTP. Tedy pouze 

chodby nebo chodníky, popřípadě ulice, nacházející se na úrovni jednotlivých 

pater. 

Geometrická část 

Linie této vrstvy byly editovány na základě vytvořené vrstvy vnitřních 

komunikací jednotlivých pater a podkladové vrstvy venkovních komunikací. Byly 

vedeny tak, aby procházely chodbami, chodníky nebo jinými vnitřními, či 

venkovními, komunikacemi pokud možno uprostřed.  

Linie musely být tvořeny pouze s pomocí přímých úseček, nemohly být tedy 

použity oblouky a muselo se jednat pouze o jednoduché linie a ne řetězec linií.  

Z důvodu určování délky jednotlivých segmentů, resp. vymezení kde 

segment bude začínat a kde končit, jsem si musel zvolit vlastní hierarchický 

popis komunikací v areálu školy, který vycházel především z geometrických 

vlastností této „dopravní“ sítě. A to z toho důvodu, že chodníky, chodby nebo ulice 

v areálu nemají většinou své názvy tak jako v uliční síti měst a není určeno, která 

chodba je „hlavní“ a která naopak „vedlejší“. Pokud například chodník vedl 

lineárně napříč celým areálem (jevil se jako nejdelší), byl označen jako hlavní, a 

všechny další chodníky, které se na něj napojovaly (většinou pod úhly přibližně 

90°), byly označeny jako vedlejší. V místě, kde se komunikace označená jako 

vedlejší, napojovala na komunikaci hlavní, musel vzniknout na hlavní 
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komunikaci vrchol linie, který měl identické souřadnice jako koncový resp. 

začáteční bod linie vedlejší (viz obrázek 10). Toto muselo být dodrženo, aby 

byla zajištěna správná provázanost všech segmentů sítě. Pokud by se dvě linie 

křížily a měly by dokonce i společný vrchol, výsledný model by tuto situaci 

vyhodnotil, jako že se jedná například o mimo úrovňové křížení. Při propojování 

jednotlivých segmentů je zapotřebí vždy incidence koncového bodu jedné linie a 

vrcholu nebo koncového bodu linie druhé. 

 

Obrázek 10: Názorná ukázka incidence koncových bodů resp. vrcholů 

Na jednotlivých úrovních, byly liniím přirazeny různé Z hodnoty, stejně jako 

tomu bylo učiněno při tvorbě polygonových vrstev místností, chodeb, schodů a 

výtahů, takže výsledná liniová vrstva byla trojrozměrná.  

Atributová část 

Co se atributové složky této vrstvy týče, zde musel být brán taktéž zřetel na 

to, že vrstva bude sloužit k síťovým analýzám, konkrétně pro vyhledávání tras tak 

jak bylo stanoveno na základě požadavků, viz  kapitola 6.1. Datový model této 

vrstvy se nachází v tabulce 8.  
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Síť úrovní 
Urovne01_3D 

Linie 3D 
WGS 1984 Web Mercator 
WGS 1984 Geoid 

3D síť chodeb, chodníků a jiných typů pěších komunikací v areálech VŠB-TUO, které 
neslouží k přesouvání osob mezi jednotlivými podlažími. 

Název Slovní popis Sys. název 
Doména 
Datový 

typ 
Integritní omezení 

Povinnost 
zápisu 

Typ 
Komunikace 

Typ daného segmentu 
pěší komunikace v síti 

TypKomunikace 
výčtová 
číslo (5) 

TypKomunikace1Kod Ano 

Umístění 

Umístění segmentu 
sítě v rámci 

venkovních a vnitřních 
prostor 

Umisteni 
výčtová 
číslo (5) 

UmisteniKod Ano 

Patro 
Označení patra 
segmentu sítě  

PatroNum 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ne 

Budova 
Název budovy, v které 

se segment sítě 
nachází 

Budova text (10) --- Ne 

Areál 
Název areálu, v kterém 

se segment sítě 
nachází 

Areal 
výčtová 
číslo (5) 

ArealKod Ne 

Úroveň 
Označení výškové 
úrovně, v které se 
segment nachází 

Uroven 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ano 

Čas 
Časové ohodnocení 

segmentu sítě 
Cas 

poměrová 
číslo (10) 

--- Ano 

Vnitřní 
umístění 

Označení umístění 
pomocí logického 

označení 
UmisteniBool 

výčtová 
číslo (1) 

BooleanKod Ano 

Pro 
Zdravotně 
postižené 

Označení zda se jedná 
o bezbariérovou 

komunikaci pomocí 
logického označení 

ProZP 
výčtová 
číslo (1) 

BooleanKod Ano 

Délka 
segmentu 

Šikmá délka 
jednotlivých segmentů 

sítě 
Delka 

poměrová 
číslo (10) 

--- Ne 

Autor 
Osobní studijní číslo 

autora 
Autor text (10) --- Ne 

Datum 
záznamu 

Datum vytvoření 
segmentu sítě 

Datum datum --- Ne 

Tabulka 8: Datový model vrstvy Síť úrovní 

TypKomunikace1Kod UmisteniKod BooleanKod 

Kód Hodnota Kód Hodnota Kód Hodnota 

1 Chodba 1 Vnitřní 0 Ne 

2 Chodník 2 Venkovní 1 Ano 

3 Ulice 

4 Jiný/vhodný  pro ZTP 

5 Jiný/nevhodný pro ZTP 

Tabulka 9: Číselníky vrstvy Síť úrovní 
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Atribut Typ komunikace může nabývat hodnoty Ulice, v tomto případě jsou 

pod pojmem Ulice, chápany komunikace uvnitř Porubského areálu, které slouží 

primárně vozidlům, ale z důvodu absence chodníku jsou často využívány právě 

chodci a na těchto komunikacích není hustý provoz a rychlost vozidel je zde 

omezená, nejedná se tedy například o silnici 17. Listopadu, která do této vrstvy 

nebyla zahrnuta.  

Atribut Délka segmentu se musel dopočítat s pomocí atributové tabulky 

použitím nástroje Calculate geometry a nastavení na 3D Length se zvolenými 

jednotkami metry. Tento krok byl proveden z toho důvodu, pokud by se objevila 

linie s rozdílnými výškami nad povrchem obou koncových bodů. Musela být pro 

něj dopočítaná šikmá délka. V rámci vrstvy Urovne01_3D, by měl tento jev 

nastávat pouze zřídka, protože vrstva reprezentuje pouze komunikace na daných 

úrovních, avšak u vrstvy PrechodUrovni01_3D je tento jev prakticky majoritní. 

Proto nemohl byt použit atribut SHAPE_Length, který neurčuje šikmou délku 

jednotlivých segmentů sítě, ale pouze délku horizontální a to i přesto že koncové 

body linie mají rozdílné výšky nad terénem. 

Atribut Čas je odvozen od atributu Délka segmentů a jedná se vlastně o 

přepočet vzdáleností na čas v minutách při počítané průměrné rychlosti chůze 4 

km/h. 

Důležité atributy, pomocí kterých bylo prováděno budování komplexního 

modelu sítě, jsou: 

 Délka segmentu 

 Čas 

 Vnitřní umístění 

 Pro zvlášť tělesně postižené 

Atribut Úroveň byl využit pro vytvoření podtypů (subtypes). 

8.3.3  Vrstva komunikací sloužících k výškovým přechodům 

Vrstva pojmenovaná jako VyskovePrechody01_3D reprezentuje komunikace, 

které slouží k přechodu mezi jednotlivými úrovněmi, jedná se tedy o liniové 

segmenty sítě, které představují především výtahy a schodiště. Také reprezentuje 

menší výškové přechody, které mohou být barierou pro osoby zvlášť tělesně 

postižené, například krátké vstupní schody do budovy. 

Geometrická část 

Tato vrstva byla budována ve stejném duchu jako vrstva Urovne01_3D 

(kapitola 8.3.2).  

Výtahy v této vrstvě byly reprezentovány pomocí jedné hlavní linie, která 

představovala samotnou výtahovou šachtu. Další vedlejší linie pak byly jednotlivé 

přístupy k výtahovým dveřím, resp. k výtahům.  
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Schodiště mezi dvěma úrovněmi byly ve vrstvě vytvořeny vždy pouze jedním 

segmentem linie tak, aby co nejvíce představovaly skutečnost. 

Musela být také zajištěna provázanost obou vrstev, tím pádem bylo potřeba, 

aby každé schodiště nebo výtah, z vrstvy PrechodUrovni01_3D, navazoval na 

prvky z vrstvy Urovne01_3D a to pomocí identických vrcholů a koncových bodů 

linií jak bylo vysvětleno v kapitole 8.3.2. 

Atributová část 

Síť výškových přechodů 
VyskovePrechody01_3D 

Linie 3D 
WGS 1984 Web Mercator 
WGS 1984 Geoid 

3D síť schodišť, výtahů a jiných typů pěších komunikací v areálech VŠB-TUO, které slouží k 
přesouvání osob mezi jednotlivými podlažími, nebo jsou barierou pro osoby ZTP 

Název Slovní popis Sys. název 
Doména 
Datový 

typ 
Integritní omezení 

Povinnost 
zápisu 

Typ 
Přechodu 

Typ daného segmentu 
pěší komunikace v síti 

TypPrechodu 
výčtová 
číslo (5) 

TypPrechoduKod Ano 

Umístění 
Umístění segmentu sítě 

v rámci venkovních a 
vnitřních prostor 

Umisteni 
výčtová 
číslo (5) 

UmisteniKod Ano 

Počáteční 
patro 

Označení počátečního 
patra přechodu 

PatroPocatek 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ne 

Konečné 
patro 

Označení konečného 
patra přechodu 

PatroKonec 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ne 

Budova 
Název budovy, v které 

se segment sítě 
nachází 

Budova text (10) --- Ne 

Areál 
Název areálu, v kterém 

se segment sítě 
nachází 

Areal 
výčtová 
číslo (5) 

ArealKod Ne 

Čas 
Časové ohodnocení 

segmentu sítě 
Cas 

poměrová 
číslo (10) 

--- Ano 

Vnitřní 
umístění 

Druuh umístění pomocí 
logického označení 

UmisteniBool 
výčtová 
číslo (1) 

BooleanKod Ano 

Počáteční 
úroveň 

Označení počáteční 
úrovně přechodu 

UrovenPocatek 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ano 

Konečná 
úroveň 

Označení konečné 
úrovně přechodu 

UrovenKonec 
poměrová 
číslo (5) 

--- Ano 

Délka 
segmentu 

Šikmá délka 
jednotlivých segmentů 

sítě 
Delka 

poměrová 
číslo (10) 

--- Ne 

Autor 
Osobní studijní číslo 

autora 
Autor text (10) --- Ne 

Datum 
záznamu 

Datum vytvoření 
segmentu sítě 

Datum Datum --- Ne 

Tabulka 10: Datový model vrstvy Výškové přechody 
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TypPrechoduKod 

Kód Hodnota 

1 Schody 

2 Výtah 

3 Jiný vhodný pro ZTP 

4 Jiný nevhodný pro ZTP 

Tabulka 11: Číselník vrstvy Síť výškových přechodů 

V atributové části této vrstvy bylo zapotřebí opět dopočítat skutečnou 

(šikmou) Délku segmentů sítě pomocí nástroje 3D Length.  

Atribut Čas, co se segmentů reprezentujících schodiště týče, byl vypočítán 

pomocí skutečné délky a průměrné rychlosti, která byla stanovena na 3km/h. Linie 

reprezentující propojení chodeb s výtahem byly ohodnoceny časovým zpožděním, 

rovnající se průměrné čekací době na výtah, ta byla stanovena v závislosti na 

umístění výtahu a počtu pater, které výtah navštěvuje. Pro linie představující 

výtahovou šachtu byl čas vypočítán z průměrné rychlosti 0,6 m/s. 

Atribut definující o jaký typ výškového přechodu se jedná, byl použit k 

vytvoření podtypů. 
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9  Tvorba network datasetu 

Network Dataset (dále jen ND) je model, který propojuje všechny prvky 

představující modelovanou síť a po provedení řady nastavení je možné nad ním 

uskutečnit různé typy síťových analýz, které nabízí Network Analyst Extension. 

Následující kapitoly se věnují tvorbě ND krok po kroku, s popisem 

jednotlivých funkcí a jejich nastavení, pro lepší orientaci doporučuji otevřít si již 

vytvořený ND Trasovani_ND, který je obsažen v příloze na CD. 

ND musel být vytvořen ve stejné datové sadě, která obsahovala aplikační 

data, tedy v Trasovani_VSB_TUO. 

Krok první: Název ND 

Nejprve bylo zapotřebí zadat název ND, který byl zvolen jako 

Trasovani_VSB_TUO_ND. Dále byla vybrána verze ND 10.1, jelikož v průběhu 

celého procesu bylo pracováno s nástroji od společnosti ESRI právě v této verzi. 

Krok druhý: Zdrojové vrstvy 

Následně byly vybrány zdrojové vrstvy, které se ve výsledném modelu 

projeví již jako konkrétní hrany a uzly.  

Do tohoto výběru spadaly pouze liniové vrstvy Urovne01_3D a 

VyskovePrechody01_3D, které reprezentují hrany sítě. Vrstva uzlů se vygeneruje 

automaticky na všech koncových bodech segmentů, což je dostačující, jelikož 

vstupní liniové vrstvy jsou topologicky čisté. [22] 

Krok třetí: Možnosti odbočení 

Možnost modelování odbočení (Turns), nebyla povolena a to z toho důvodu, 

že v celém areálu se nenacházejí žádná omezení pro chodce, typu zákaz 

odbočení vpravo, tak jak je tomu u silniční dopravy a k čemuž tento typ nastavení 

slouží. [22] 

Krok čtvrtý: Propojení zdrojových vrstev 

V možnosti propojení (Connectivity), bylo nastaveno, aby obě vstupní vrstvy 

byly rozděleny pomocí podtypů (subtypes).  

Následně bylo zvoleno, vzájemné propojení podtypů tříd pomocí jakýchkoli 

vrcholů (Any Vertex). Tzn., byly zahrnuty jak koncové body, tak i vrcholy 

nacházející se uprostřed linie, které reprezentovaly křižovatky. Všechny tyto 

vrcholy (zahrnují i koncové body) byly zařazeny pouze do jedné skupiny, což 

znamená, že každý podtyp se propojí s každým jiným, pokud jsou jejich vrcholy a 

koncové body ve vzájemné incidenci. Přidáním dalších skupin bychom mohli 

nadefinovat jednotlivým podtypům, s kterými podtypy se mohou propojit a 

s kterými ne viz [34]. 
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Krok pátý: Modelování elevace 

V následujícím kroku bylo nastaveno, pomocí jakého modelu elevace se má 

ND sestavit. Na výběr bylo ze tří možností: 

 None 

 Using Z Coordinate Values from Geometry 

 Using Elevation Fields  [34] 

Možnost None byla automaticky zamítnuta, jelikož v síti, kterou modelujeme, 

se nacházejí objekty (zastávky a komunikace), které mají rozdílnou nadmořskou 

výšku. 

S metodou Using Elevation Fields jsem experimentoval, avšak ta vyžaduje, 

aby každá vstupní vrstva obsahovala další dva číselné atributy určující konkrétním 

segmentům sítě, na jaké úrovni se nacházejí jejich koncové body. Tato metoda by 

zároveň vyloučila možnost propojení jednotlivých segmentů sítě pomocí jakýchkoli 

vrcholů, jak bylo nastaveno v kroku 4. 

Vzhledem k tomu, že obě vrstvy byly vytvořeny v trojrozměrném prostoru, 

bylo vhodné zvolit model elevace, který využívá Z hodnot vstupních vrstev, volba 

Using Z Coordinate Values from Geometry. 

 

Typy atributů ND 

Až do tohoto kroku byla řešena pouze geometrie a vzájemná topologie 

vstupních vrstev, následující text se zabývá popisem nastavení atributu 

výsledného ND a jejich konkretizaci na příkladu síťových analýz v silniční 

komunikaci. 

Síťové atributy ND fakticky definují vlastnosti pomoci, kterých bude možné 

nad výsledným modelem provádět síťové analýzy. Tyto atributy se mohou různými 

způsoby kombinovat. [35] 

V ND mohou být čtyři druhy atributů, rozděleny podle typu použití. Konkrétně: 

 Cost 

 Descriptor 

 Restriction 

 Hiearchy [35] 

Cost 

Atribut s nastavením Cost, umožňuje provádět uživatelům nad ND síťové 

analýzy pomocí součtu daných nákladů (ohodnocení) jednotlivých segmentů sítě. 

Tyto hodnoty mohou vyjadřovat buďto vzdálenost v metrických či imperiálních 

jednotkách, nebo čas v rozmezí od sekund až po dny. Datový typ tohoto atributu 

může být pouze číselný, tedy Double, Float nebo Integer. [35] 
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Ve výsledku se pomocí těchto atributů vyhledávají například nejkratších či 

nejrychlejších trasy neboli trasy s nejmenšími náklady čili s nejmenším odporem. 

Pokud nastane situace, kdy je pomocí atributu označujícího časové náklady pro 

překonání jednotlivých segmentů, vyhledávaná nejrychlejší trasa a její počátek leží 

v  polovině segmentu, jsou náklady taktéž poloviční, jinak řečeno, náklady jsou 

rovnoměrně „rozloženy“ po celé délce daného segmentu. [35] 

Descriptors 

Descriptors jsou atributy, které popisují charakteristiky, jednotlivých 

segmentů sítě. Na rozdíl od Cost, Descriptors nedovolují rozložit danou 

charakteristiku po celé délce segmentu, ale její hodnota je stejná i když budou 

prováděny analýzy pouze s části segmentu. Použití tohoto atributu je vhodné 

například v silniční síti jako maximální dovolená rychlost, která platí po celém 

úseku daného segmentu (silnice). Datové typy a jednotky mohou byt nastaveny 

stejně jako u atributu Cost. [39] 

Restriction 

Atribut Restriction slouží k omezení nebo naopak k preferování určitého typu 

sítě. Může být pouze datového typu Boolean, tedy je možno používat pouze 

hodnoty 0 nebo 1, čili Ne resp. Ano. V analýzách nad modelem silniční sítě může 

byt tento atribut využit například pro vyhledávání tras, tak aby jí mohl projet 

nákladní automobil. Konkrétní atribut jednotlivých silnic tedy musí nabývat hodnot 

buďto 0 (Ne, nejedná se o úsek, který mohou projet nákladní vozidla) nebo 1 (ano, 

jedná se o úsek, který mohou projet nákladní vozidla). [35] 

Mimo to může mít toto omezení parametry typu: 

 Prohibit 

 Avoid: High 

 Avoid: Medium 

 Avoid: Low 

 Prefer: Low 

 Prefer: Medium 

 Prefer: High [39] 

Tyto parametry stanovují, zda omezení bude přímo zakazovat (Prohibit) 

určité typy sítě, nebo pokud to je možné, se jim bude snažit vyhýbat (Avoid), 

eventuálně se je bude snažit preferovat (Prefer). [35] 

Vyhýbaní se jednotlivým typům sítě může byt použito, například pokud se 

snažíme vyhledat trasu tak aby nevedla přes placené silniční úseky. Pokud taková 

trasa existuje, nastavení Avoid: High ji vyhledá i když bude mnohem delší a 

nebude brát ohledy na jiné atributy, třeba Cost. Při nastavení Avoid: Low, vyhledá 

trasu po neplacených úsecích jen v případě, že cesta po takovýchto silnicích je 

pouze o něco málo delší. [35] 

Nastavení Prefer je kontrastní k nastavení Avoid. 
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Hiearchy 

Posledním typem atributu je Hiearchy. Slouží k popsání hierarchie 

jednotlivých segmentů sítě. V dopravních sítích by se jednalo např. o rozdělení 

ulic na silnice 1., 2. a 3. třídy. Tento atribut ve výsledném modelu umožňuje 

nasimulovat chování řidičů, kdy se předpokládá, že raději budou volit silnici 

vyšších tříd, jelikož na těchto komunikacích je mnohem snadnější orientace, např. 

i díky lepšímu silničnímu značení. [35] 

Krok šestý: Vlastní nastavení atributů 

Standardně je předvolen atribut typu Cost s názvem Length, který umožňuje 

provádět uživatelům síťové analýzy pro vyhledávání tras v závislosti na 

vzdálenosti v metrech. Po prozkoumání možnosti Evaluators je patrné, že tento 

atribut využívá hrany obou vstupních vrstev v obou směrech a jako ohodnocení 

používá atribut vrstev SHAPE. Jak ale bylo zmíněno v kapitole 8.3.2., atribut 

SHAPE, vytvořený ve vrstvách nativně, neurčuje šikmé délky. Z tohoto důvodu 

bylo nutné tento atribut nahradit atributem Delka, který byl taktéž vytvořen v obou 

vrstvách. Kvůli případným dodatečným editacím byl název standardně 

předvoleného atributu Length nahrazen názvem Delka. Tento atribut bude ve 

výsledném modelu sloužit k vyhledávání nejkratších tras. 

 

Trasování ND 
Trasovani_ND 

Network Dataset 
WGS 1984 Web Mercator 
WGS 1984 Geoid 

Network Dataset, vytvořený z vrstev Urovne01_3D a VyskovePrechody01_3D, sloužící jako 
prostředí k provádění síťových analýz. 

Sys. název Slovní popis 
Typ 

Atributu 
Jednotky 

Datový 
typ 

Parametr 

Cas 
Atribut pro vyhledávání 
tras v závislosti na čase 

Cost Minuty Double --- 

Delka 
Atribut pro vyhledávání 

tras v závislosti na 
vzdálenosti 

Cost Metry Double --- 

OmezeniSchodu 
Atribut sloužící k 

vyhledávání tras tak aby 
se vyhýbaly schodům 

Restriction --- Boolean Avoid: High 

OmezeniVytahu 
Atribut sloužící k 

vyhledávání tras tak aby 
se vyhýbaly výtahům 

Restriction --- Boolean Avoid: High 

UmisteniVenkovni 
Atribut sloužící k 

vyhledávání pokud možno 
venkovních tras 

Restriction --- Boolean Avoid: High 

UmisteniVnitrni 
Atribut sloužící k 

vyhledávání pokud možno 
vnitřních tras 

Restriction --- Boolean Prefer: High 

ZakazaniSchodu 
Atribut sloužící k 

vyhledávání tras se 
zákazem schodů 

Restriction --- Boolean Prohibited 

Tabulka 12: datový model Network Datasetu Trasování 
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Dále byl vytvořen atribut Cas. Nastavení atributu bylo obdobné jako 

nastavení Delky, jen s tím rozdílem, že atribut určující ohodnocení, v menu 

Evaluators, byl u obou vstupních vrstev změněn na atribut Cas. Atribut bude 

sloužit k síťovým analýzám, pracujícím nad ND pro vyhledávání nejrychlejších tras 

a společně s atributem Delka naplňují požadavek na aplikaci, schopnost 

vyhledávat nejkratší a nejrychlejší trasy. 

Atribut ZakazaniSchodu byl vytvořen, aby bylo možné nad ND provádět 

analýzy tak, aby nepoužívaly segmenty sítě z vrstvy PrechodPoschodi01_3D, 

označující typ Schody nebo Jiný nevhodný pro ZTP. Tento atribut již nevyužívá 

součtu ohodnocení nákladů jednotlivých segmentů, ale kvalitativní popis. V menu 

Evaluators, bylo namísto použití atributů vstupních vrstev přistoupeno k využití VB 

skriptu (viz níže), který využívá rozdělení vrstvy přechodů na základě 

nadefinovaných podtypů, vytvořených pomocí atributu TypPrechodu.  

Pre-Logic Script Code: 

restricted = false 

If [TypPrechodu] = 1 OR [TypPrechodu] = 4 Then 

    restricted = true 

End If 

 

Value= restricted 

Když je atribut ZakazaniSchodu použit tak skript definuje, že všechny 

segmenty sítě, které označují schody (hodnota 1) nebo jiný úsek sítě nevhodný 

pro osoby ZTP (hodnota 4) jsou omezeny resp. zakázány.  

Atributy OmezeniSchodu a OmezeniVytahu byly duplikovány z atributu 

ZakazaniSchodu a byly změněny jejich parametry z Prohibited na Avoid: High. 

V atributu OmezeniVtyahu musel být navíc změněn skript. Změna spočívala 

v přepsání hodnot z 1 a 4 na jedinou hodnotu 2, neboli ať se vyhledaná trasa 

vyhýbá výtahům. 

Tyto tři atributy ve výsledku slouží k vyhledávání tras, které buďto budou 

vhodné pro vozíčkáře a budou se úplně vyhýbat schodištím a jiným překážkám. 

Eventuálně se budou snažit těmto typům komunikace, pokud je to možné, 

vyhnout.  Nebo naopak se budou snažit vyhýbat výtahům.  

Další vytvořený atribut byl pojmenován UmisteniVnitrni sloužil k tomu, aby 

pomocí něj bylo možné vyhledávat trasy tak, aby vedly, pokud je to možné uvnitř 

budov. V nastavení Evaluators toho bylo dosaženo za pomocí atributu zdrojových 

vrstev UmisteniBool, u kterých 0 vyjadřovala, že se segment nenachází uvnitř 

budovy, zatímco 1 znamenala, že se nachází uvnitř budovy.  

Duplikát tohoto atributu, byl přejmenován na UmisteniVenkovni a sloužil 

k vyhledávání, pouze venkovních tras. Bylo toho docíleno změněním parametru 

na Avoid: High. 



Václav Kostka: Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TUO 

2014  40 
 

Krok sedmý: Directions (směry) 

V posledním kroku nastavování ND se nabízí možnost vytvoření tzv. směrů, 

což jsou textové instrukce popisující případnou výslednou trasu vytvořenou nad 

ND krok po kroku, tak aby bylo možné se pomocí těchto instrukcí po trase 

navigovat. [29] 

Directions jsou užitečné v síti dopravních komunikací, kde většinou každá 

ulice má svůj specifický název. V síti komunikací areálu VŠB-TUO se nachází 

mnoho chodníků, silnic a chodeb, které nejsou nijak pojmenované a tím pádem by 

textová instrukce byla velmi nesrozumitelná, z toho důvodu bylo od tvorby 

Directions upuštěno. 

Krok osmý: vygenerování ND 

Jakmile byl ND vygenerován, bylo možné jej přidat do nástroje ArcMap. 

Samotný ND má v prostředí ArcMap liniovou podobu, která je výsledkem 

propojení všech vstupních liniových vrstev. Dále se automaticky vytvořily uzly 

(Trasovani_VSB_TUO_ND_Junctions), vzniklé na spojích jednotlivých segmentů. 

Nejprve byla ověřena jeho funkčnost použitím klasických nástrojů 

poskytovaných toolboxem Network analyst, jako je vyhledávání nejkratší trasy 

pomocí zadání výchozího a cílového místa kurzorem myši. Případné zjištěné 

chyby v provázanosti jednotlivých zdrojových vrstev musely být opraveny, ale 

nejdříve bylo zapotřebí tyto vrstvy odebrat z ND (krok 2.). Po opravách je 

zapotřebí zdrojové vrstvy opět přidat do ND a po uložení je potřeba provést příkaz 

Build. 
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10  Tvorba nástrojů pro síťové analýzy a vyhledávání objektů 

S funkčním ND mohlo být přistoupeno k tvorbě tří konkrétních nástrojů, které 

již budou v podobě webových služeb obsaženy ve výsledné aplikaci. 

První nástroj pojmenovaný Hledání objektů slouží pro vyhledávání objektů, 

jako jsou místnosti zastávky MHD atd. pomocí geokódu. 

Druhý nástroj pojmenovaný Hledání tras mezi objekty slouží pro plánování 

a vyhledávání optimální trasy mezi dvěma unikátními místy, které se vyskytují 

v síti pouze jednou, například mezi místnosti PorJC424 a místností PorNA2.  

Třetí nástroj pojmenovaný Hledání tras k zařízením byl vytvořen pro případ 

hledání optimální trasy z místa s unikátním geokódem (PorJC424), k místu, které 

se v síti objevuje častěji (WC Muži) a není pomoci geokódu jednoznačně 

identifikováno. Tedy nástroj pro vyhledávání optimální trasy k zařízení daného 

typu. 

Všechny tři nástroje byly vytvořeny s pomocí prostředí Model Builder a 

nastaveny tak, aby se mezivýsledky a výsledky analytických operací, které 

byly v nástroji použity ukládaly do operační paměti. To vede ke zrychlení práce 

nástroje. 

10.1  Nástroj pro vyhledávání objektů 

Do implementovaného nástroje, který je tvořen funkcí Make Feature Layer 

vstupuje vrstva zastávek, nad kterou je prováděn SQL dotaz, pomocí něhož je 

vybírán objekt, který se má vyhledat. Viz obrázek 15.  

SQL dotaz má podobu například: “NazevUpperCase“ = ‘PorJC424‘.  

Jelikož se jedná právě o SQL dotazování tak je zapotřebí, aby vstupní název 

vyhledávaného objektu přesně odpovídal názvu, který se nachází v atributech 

vrstvy Zastavky01_3D, což zahrnuje rozlišování velkých a malých písmen. Z toho 

důvodu byl ve vrstvách vytvořen atribut obdobný atributu Nazev, ale všechny 

řetězce jsou v něm tvořeny pomocí velkých písmen, NazevUpperCase. Ve 

výsledné aplikaci jsou vstupní požadavky zadávané uživatelem převáděny ještě 

na straně klienta pomocí JavaScriptu na řetězce obsahující pouze velká písmena 

až následně jsou odesílány na server. Tím je ošetřena shoda zadávaných 

požadavků s atributy ve zdrojových vrstvách. 

 

Obrázek 11: Schéma nástroje pro vyhledávání objektů v prostředí model builder 
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Následně je z takto vyhledávané množiny bodů vytvořena nová dočasná 

vrstva, která obsahuje právě jen konkrétní bod, reprezentující hledaný objekt. 

Po provedení rešerše bylo zjištěno, že ideálním způsobem na vyhledávání 

bodů zájmu ve webových aplikacích vytvářených pomocí nástrojů ESRI, je použití 

geokódování v rámci tzv. adresních lokátorů (Address Locators). Vrstva těchto 

lokátorů se vytváří dle zadaných specifik z vrstvy bodové, v tomto případě by se 

jednalo o vrstvu Zastavky01_3D. Tyto lokátory následně umožňují vyhledávání 

objektů pomocí specifických geokódů, kdy stačí zadat neúplný název (adresu) 

vyhledávaného místa a vrstva lokátorů dle tohoto neúplného názvu vybere 

všechny možné kandidáty a přiřadí jim pravděpodobnost, s jakou se jedná právě o 

hledaný objekt.  

Pro výslednou aplikaci, by bylo použití této vrstvy velmi užitečné, avšak 

problém aktuálního nástroje je ten, že neumožňuje vytváření lokátorů ve 

trojrozměrném prostředí, a i když je vstupní vrstva trojrozměrná (vrstva Zastavky) 

tak po vytvoření vrstvy lokátoru jsou všechny body vztaženy k zemskému povrchu. 

10.2  Nástroj pro vyhledávání optimálních tras mezi objekty 

Tento nástroj byl taktéž vytvořen pomocí Model Builderu a jeho schéma 

můžete po částech vidět na obrázcích 12, 14, a 16 (detailnější a větší obrázek se 

nachází v příloze 1).  

 

Obrázek 12: Schéma nástroje pro vyhledávání optimálních tras v prostředí model builder, část 1. 
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V první časti, která je na obrázku 12 označena červenými bublinami, jsou 

pomocí SQL dotazu vyhledávány vstupní body z vrstvy Zastavky (dotaz je opět 

prováděn nad atributem NazevUpperCase), konkrétně se jedná o počáteční, 

průchozí a koncový bod trasy. Z těchto tří bodu jsou vytvořeny tři dočasné vrstvy, 

které existují pouze tak dlouho, dokud je vyžaduje relace, pro jejíž účel vznikly a 

slouží jako vstupy nástroje Add Location.  

Dále byla přidána vrstva cest Make Route Layer (na obrázku 12 tento krok 

představují modré bubliny), která má na vstupu vytvořený Network Dataset 

Trasovani_VSB_TUO_ND, jehož popis se nachází v kapitole 9. Nástroj 

automaticky, po přidání tohoto ND, nabídne změnu řady možností, které vycházejí 

z nastavení atributů ND. Například možnost impedance, která dává na výběr 

z vytvořených atributů Cas a Delka (oba typu Cost). Nebo v nastavení Restriction 

je možné vybrat jakékoliv omezení, které bylo v atributech ND nadefinováno. 

Náhled na nastavení tohoto nástroje můžete vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Nastavení vrstvy cest 
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Do nástrojů Add Location (oranžové bubliny na obrázku 14) vstupuje 

vytvořená a nastavená vrstva cest a také dočasné vrstvy reprezentující vstupní, 

průchozí, cílové body a případné bariéry. Tyto bariery jsou ve schématu 

vyznačeny pomocí větve šedých bublin zobrazených na obrázku 12. 

 

Obrázek 14: Schéma nástroje pro vyhledávání optimálních tras v prostředí model builderu, část 2. 

V nastavení nástroje Add Location je možné těmto bodům nadefinovat, zda 

se jedná o zastávku (Stop) nebo o bariéru (Point barrier). Vrstvám, které vznikly 

z bodů Zastavky01_3D, byly přiřazeny hodnoty Stops, zatímco vrstvě barier byla 

přiřazena hodnota Point Barriers. Jelikož je standardně tato vrstva prázdná tak 

nemá vliv na průběh vyhledávání trasy, avšak v případě, že by byla například 

uzavřena některá z chodeb, stačilo by v této vrstvě vytvořit bod, který by byl 

přichycen k segmentu sítě označující tuto uzavřenou chodbu a nástroj následně 

nedovolí vyhledávat trasy tak aby vedly právě přes tento segment. 

Dále bylo nastaveno, aby tyto body, definující trasu, byly vyhledávány pouze 

v závislosti na vrstvě Urovne01_3D a to s tolerancí 5000 metrů (defaultní 

hodnota), tzn., že výsledná trasa za žádných okolností nebude moct začínat nebo 

končit na části linie z vrstvy VyskovePrechody01_3D. 

Možnost přichycení bodu k síti (Snap to Network) byla vypnuta, jelikož při 

vyhledávání trasy je vhodné, aby vstupní body ležely na své přesné geometrické 

poloze. Kdyby byly přichyceny k síti tak by v některých situacích nemuselo být 
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jasné, zda se tento bod trasy nachází vlevo či vpravo od sítě. Formulář nastavení 

tohoto nástroje se nachází na obrázku 15. 

 

Obrázek 15: Nastavení nástrojů Add Location 

Jakmile jsou všechny vstupní body načteny, následuje fialová část, viz 

obrázek 14., která slouží k vygenerování výsledku. Tento výsledek tvoří, jedná 

skupina vrstev, která obsahuje jak výslednou trasu, tak výchozí, cílové a 

popřípadě průchozí body. Takovéto uspořádaní výsledných geoprvků je 

nevyhovující a informace obsažené v jejich atributových tabulkách jsou 

nedostatečné pro další práci při tvorbě samotné aplikace. Z toho důvodu musel být 

proveden postrprocessing těchto dat. 

Úprava výsledných geoprvků je znázorněna na obrázku 16. Prvním krokem 

úpravy bylo odseparování bodových a liniových geoprvků pomocí nástroje Select 

Data. 
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Obrázek 16: Schéma nástroje pro vyhledávání optimálních tras v prostředí model builderu, část 3. 

Vzniklá liniová vrstva typu Routes, skládající se z jednoho segmentu, který 

reprezentuje výslednou trasu, byla rozdělena do více segmentů v závislosti na 

umístění vrcholů této linie pomocí nástroje Split Line At Vertices.  

Dále ji byl přiřazen prázdný atribut typu Double s názvem Uroven (Add Field).  

Atribut Uroven byl naplněn hodnotou úrovně, na které se daný segment 

nachází (resp. střed daného segmentu). Toho bylo docíleno výpočtem, který byl 

proveden pomocí krátkého Python kódu z balíku ArcPy, který zjišťuje Z hodnoty 

středu daného segmentu linie (pokud linie nebyla dokonale horizontální, výpočet 

nebyl celé číslo, ale např. 1,5). Následně byla tato hodnota podělena číslem 3, což 

byl rozdíl v metrech, definující jednu úroveň nad povrchem. Skript měl takovéto 

znění: 

Expression: !shape.centroid.Z!/3 

Tímto bylo docíleno možnosti rozpoznat nejen, na jaké výškové úrovni se 

výsledná linie nachází, ale také jestli se jedná o přechod úrovně (pokud hodnota 

atributu Uroven nebyla celé číslo). 

Podobná úprava s výpočtem atributu Uroven byla provedena taktéž pro 

vrstvu zastávek, viz obrázek 16. 

Následně byly z jistých parametrů vytvořeny vstupní proměnné, které se při 

spuštění nástroje zobrazí ve formuláři (obrázek 17) a uživatel má možnost je 

buďto zadat nebo pře-nastavit. Konkrétně má uživatel povinnost vyplnit pole 

výchozí a koncový bod pomocí SQL dotazu, popřípadě má možnost přidat 

průchozí bod, který je ale nepovinný. Dále se nabízí možnost změnit impedanci, 

která je v základu nastavena na atribut Cas, vyhledávají se tedy nejrychlejší trasy. 

Poslední možností je zapnutí různých typu omezení, které byly popsány v kapitole 

9. 
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Obrázek 17: Formulář vstupních parametrů výsledného nástroje 

Po vyplnění formuláře, kdy bude zadán výchozí bod jako místnost PorJC424, 

koncový bod PorJB339 a impedance byla zvolená jako Cas bez jakýchkoli 

omezení, byla vyhledaná nejrychlejší trasa mezi zadanými místnostmi. 

Vygenerovanou trasu můžete vidět na obrázku 18. 

 

Obrázek 18: Vyhledaná trasa mezi místnostmi PorJC424 a PorJB339 v prostředí ArcScene 

10.3  Nástroj pro vyhledávání optimální trasy k zařízení daného typu 

Třetí vytvořený nástroj slouží k vyhledávání různých zařízení, u kterých 

uživatel nevyžaduje nalezení konkrétního objektu, ale pouze objektu určitého typu, 

jako jsou například toalety. 
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Opět byla vytvořena posloupnost různých nástrojů pomocí prostředí Model 

Builder, která byla obdobná jako u nástroje pro vyhledávání optimálních tras, jen 

s tím rozdílem, že namísto nástroje Make Route Layer, byl vložen nástroj Make 

Closest Facility Layer. Z toho důvodu se obrázek tohoto modelu nachází pouze 

v příloze 2. Jeho nastavení bylo obdobné jako nastavení Make Route Layer, tzn., 

byla zde možnost nastavení impedance, omezení atd. a mimo to ještě číselné 

nastavení toho, ke kolika nejbližším zařízením se mají případné trasy vyhledat, 

zde byla nastavena hodnota 1, neboli bude se vyhledávat pouze jedna trasa a to 

k nejbližšímu zařízení. 

Dále byla vynechána větev přidávající průchozí bod a v nastavení Add 

Locations již nebyl výchozí bod označen jak Stops, ale jako Incidents. Cílové body 

byly označeny jako Facilities. Výstupní trasa a body byly upraveny stejně, jako 

tomu bylo v nástroji pro vyhledávání optimálních tras mezi objekty, tzn., že trasa 

musela být rozdělena ve vrcholech a vzniklým částem trasy byla dopočítaná 

výšková úroveň středu linie. 
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11  Publikování dat jako služeb na ArcGis Server 10.1 

Všechna připravená data bylo potřebné publikovat na ArcGis Server v 

podobě služeb (services), aby k nim bylo možné přistupovat prostřednictvím API 

přes tenkého klienta ve webovém prohlížeči. Z toho důvodu musel být na server 

nainstalován ArcGIS Web Adaptor, který umožnil díky souboru crossdomain.xml 

přístup k výsledným službám i z jiných počítačů a ne pouze ze serveru, na kterém 

je ArcGis Server nainstalován a služby se na něm jako na zdrojovém PC zobrazují 

implicitně. 

Vzhledem k tomu, že publikovaná data se nacházejí na SQL serveru a jsou 

nastavena jako verzovatelná, tak jakákoliv úprava geometrické nebo atributové 

složky jednotlivých vrstev se prakticky okamžitě projeví i na publikovaných 

službách, což umožňuje velmi efektivní úpravu dat i za chodu aplikace. 

Samotné publikování bylo prováděno přes program ArcMap a správa 

publikovaných služeb byla prováděna přes webové rozhraní nainstalované 

instance ArcGIS for Server. 

11.1  Publikace mapové služby podkladových vrstev 

Nejprve musela být publikována služba podkladových vrstev, jejichž popis se 

nachází v kapitole 8.1. 

Nejdřív byl vytvořen mxd (Topograficky_podklad_VSB-TUO.mxd) dokument 

obsahující všechny vrstvy, které měly být publikovány a byla jim přirazena 

odpovídající symboly, které byly po dohodě s vedoucím práce odvozena z mapy 

vytvořené na [31] a její podoba je zobrazena na obrázku 6. 

Obsah mapového dokumentu mxd souboru, byl publikován pomocí ArcMapu. 

V něm byla provedena specifická nastavení, tak aby publikovaný výsledek 

splňoval nároky, které jsou kladeny na podkladovou mapu. Zkrácený výpis 

nastavení se nachází v tabulce 13. 

General Type of Service Map Service 

Parameters 
Anti-Aliasing Best 

Text Anti-Aliasing None 

Capabilities Mapping Operations allowed Map 

Cahing 

Draw this map service Using tiles from cache 

Tiling Scheme Suggest 

Level of Details 

Minimum scale level 

Level 3 

Scale 1:8000 

Streets 

Maximum scale level 

level 7 

Scale 1:500 

Houses 

Estimated Cache Size 186 MB 

Tabulka 13: Nastavení služby Topograficky_podklad_VSB_TUO 
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 Vytvořena catch vytvoří do mezipaměti obrazy reprezentující jednotlivé 

vrstvy v různých měřítkách přiblížení, čím se velmi zrychlí načítaní této mapy. 

Také byl vytvořen definiční soubor pro publikování a to z toho důvodu, aby 

bylo v budoucnu možné provádět úpravy této podkladové mapy, co se například 

změny symbologie týče.  Služba byla pojmenována jako 

Topograficky_podklad_VSB_TUO a náhled na ní je zobrazen v obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Náhled na mapovou službu Topograficky_podklad_VSB_TUO 

11.2  Publikace mapové služby budov 

Následně bylo zapotřebí publikovat vrstvu, reprezentující jednotlivé místnosti 

a vrstvu vnitřních komunikací, jejichž tvorba je popsána v kapitole 8.2. 

Byl vytvořen nový mxd dokument (Budovy_VSB-TUO.mxd) obsahující vrstvu 

místností a vrstvu vnitřních komunikací. Jednotlivým vrstvám a jejím podtypům 

byla přiřazena symbologie, tak jak je vyobrazena na obrázku 20 a opět byl 

vytvořen nový definiční soubor pro publikování (Budovy_VSB-TUO.sd). 

Vybraný seznam nastavení služby se nachází v tabulce 14. 

General Type of Service Map Service 

Parameters 
Anti-Aliasing Best 

Text Anti-Aliasing None 

Capabilities Mapping Operations allowed Data; Map; Query 

Tabulka 14: Nastavení služby Budovy_VSB_TUO 
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V tomto nastavení byla povolena funkce Query, jelikož výsledná aplikace 

bude zobrazovat pouze jednu úroveň budov na základě SQL dotazu. Tvorba 

cache nebyla u této služby vhodná, jelikož se bude jednat o službu dynamickou, 

nad kterou budou často prováděny dotazy. 

 

Obrázek 20: Náhled na mapovou službu Budovy_VSB_TUO 

Publikována služba byla pojmenována Budovy_VSB_TUO a náhled 

zaměřený na budovu J je zobrazen v obrázku 20. 

11.3  Publikování geoprocesních služeb 

Publikování všech tří nástrojů, popsaných v kapitole 10, mohlo být provedeno 

až po jednom spuštění nástroje v prostředí ArcMap. Vzhledem k tomu, že 

nastavení všech služeb bylo prakticky totožné, bude popsáno pouze nastavení 

služby vycházející z nástroje pro vyhledávání optimálních tras mezi objekty. 

 

General Type of Service Geoprocesing Service 

Parameters 
Execution Mode Synchronous 

Message Level Error 

Capabilities Geoprocessing 

Tabulka 15: Nastavení Geproseních služeb 

Základní výpis nastavení se nachází v tabulce 15. Nastavení Execution 

Mode definuje jak klient (výsledná aplikace) komunikuje se server a dostává od 

serveru výsledky zpracovávaného procesu. Synchronií nastavení znamená, že 

aplikace čeká, než nástroj zpracuje danou operaci a během této doby nedovoluje 
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provádění jiných operací. Toto nastavení se doporučuje pro nástroje, které 

vykonávají svojí funkčnost do pěti sekund. Asynchronní nastavení funguje na 

principu, kdy se aplikace periodicky dotazuje serveru, zda byla požadovaná 

operace již dokončena, pokud ano, aplikace obdrží výsledky. 

Vzhledem k tomu, že zkonstruované nástroje vykonávají svou práci 

v programu ArcMap bezpečně pod pět sekund a předpokládá se, že uživatel 

během tohoto krátkého čekání na vyhledání trasy nemá potřebu provádět na 

aplikaci žádné jiné složité operace, bylo zvoleno nastavení synchronní. 

Možnost generování zprávy, bude provedena pouze pokud geoprocesní 

služba selže, což může nastat například, pokud uživatel zadá stejné výchozí a 

cílové místo. 

Třída network datasetu, nebyla přebírána přes ArcSDE z SQL Serveru, ale 

byla nahrána přímo na ArcGIS Server, což zvýšilo rychlost výsledných služeb.  

Názvy publikovaných geoprocesních služeb byly odvozeny od nástrojů, které 

prezentovaly, neboli služby: 

 HledaniObjektu 

 HledaniOptimalnichTras 

 HledaniTrasKZarizenim 

11.4  Náhled přes REST API 

Jakmile jsou služby publikovány je možné je otestovat například s pomocí 

webového prohlížeče. Přistupovat k těmto službám se dá z URL adresy, kterou 

definuje ArcGis for Server a v rámci které je vemezeno, že se jedná o REST 

rozhraní a zobrazí všechny publikované služby. 

Po otevření konkrétní služby se zobrazí její popis, sdělující informace o 

souřadnicovém systému v jakém byla služba publikována, kdo je autorem dané 

služby, popřípadě jaké obsahuje vrstvy atd. Důležitou vlastností tohoto prostředí je 

možnost zobrazení publikovaných mapových služeb, jako je například služba 

Topograficky_podklad_VSB_TUO, přes před připravenou javascriptovou aplikaci. 

To dovoluje zjistit, zda konkrétní služba splňuje kvalitativní požadavky, na základě 

kterých byla vytvářena.  

U geoprocesních služeb, jako je například Hledaní_Optimalních_Tras, je 

možné provést tzv. „Execute Task“, pomocí čehož se spustí konkrétní publikovaný 

nástroj. Následně se zobrazí formulář, který umožňuje zadání vstupních 

parametrů, tak jak byly definovány při tvorbě nástroje v prostředí model builderu 

(obrázek 17). Výsledkem této úlohy je řetězec, vygenerovaný v zápisu typu JSON 

(JacaScript Object Notatuion), který reprezentuje výslednou trasu. Tento zápis 

umožňuje přenášet data, která jsou organizována buďto v polích nebo v objektech. 

S takto získanými daty je možné dále pracovat, resp. vizualizovat je ve výsledné 

aplikaci pomocí JavaScript jazyku. 



Václav Kostka: Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TUO 

2014  53 
 

Na obrázku 23 je zobrazen zápis, pro výsledek služby Hledani_Objektu. Na 

nejvyšší úrovni se nachází pole results, které obsahuje mimo jiné informace 

popisující, o jaký geometrický typ se jedná, jaký je souřadnicový systém tohoto 

výsledku atd. Následně zahrnuje pole s názvem fields, které obsahuje výpis všech 

obsažených atributů a jejich parametry. Další pole jménem features již vypisuje 

konkrétní objekty, které jsou definovány jejich geometrií (souřadnicemi X a Y) a 

danými atributy. Poslední pole messages obsahuje záznamy o případných 

chybách. 

 

Obrázek 21: Zápis JSON, reprezentující vyhledány bod pomocí geoprocesní služby Hledani_Objektu 
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12  Tvorba webové aplikace 

Jakmile byly publikovány všechny služby, mohlo být přistoupeno k tvorbě 

webové aplikace pomocí HTML, CSS a JavaScript kódů.  

První častí tvorby bylo přidání mapových služeb 

Topograficky_podklad_VSB_TUO a Budovy_VSB_TUO, což bylo řešeno pomocí 

konkrétních tříd z ArcGis API for JavaScript.  

V následujících kapitolách bude popsána funkčnost jednotlivých nástrojů, 

které se v aplikaci nacházejí. Jejich rozložení je patrné z obrázku 22, který 

zobrazuje náhled na aplikaci. Zdrojový kód aplikace se nachází v přiloženém CD. 

 

Obrázek 22: Náhled na výslednou aplikaci, bezprostředně po spuštění 

12.1  Standardní nástroje a prvky aplikace 

Mezi základní prvky, které aplikace standardně zvládá, patří akce prováděné 

prostřednictvím počítačové myši, jako je posun po mapě nebo přiblížení se 

v mapě na určité místo pomocí rolovaní kolečkem myši. Mimo to se v aplikaci 

nachází taktéž tlačítka pro změnu měřítka, resp. pro přiblížení nebo oddálení 

mapy, která jsou umístěna v levém horním rohu. Samotné měřítko se nachází 

v levém dolním rohu a muselo být do aplikace přidáno pomocí předefinované 

knihovny. 
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12.2  Vytvořené nástroje 

Všechny ostatní nástroje, nacházející se v aplikaci byly vytvořeny s využitím 

ArcGIS for JavaScript API, nebo se jednalo o upravené předefinované nástroje 

získané z knihoven jako je například jQuery. Následující řádky se věnují jejich 

popisu. 

Nástroj na přepínání jednotlivých úrovní 

Vzhledem k tomu, že aplikace již zobrazovala podkladovou mapu a vrstvu 

budov, která ale standardně vyobrazovala pouze první úroveň, musel být vytvořen 

nástroj, s jehož pomocí by bylo možné úrovně reprezentující budovy přepínat. V 

levé části aplikace byl vytvořen nástroj obsahující dvě šipky, jejichž 

prostřednictvím je možné úrovně přepínat, viz obrázek 23. Jedná se o upravený 

nástroj Spinner z JavaScriptové knihovny jQuery, jehož číselná hodnota vstupuje 

do výrazu, který určuje vrstvě místností, jaká úroveň se má zobrazit. 

 

Obrázek 23: Nástroj sloužící k přepínání úrovní 

Nástroj pro plánování a vyhledávání tras 

Následně byl vytvořen poměrně sofistikovaný nástroj pro vyhledávání tras, 

který se nachází v pravé horní části aplikace. Jeho vizuální základ tvoří HTML 

formulář, který slouží k zadávání vstupních parametrů tras.  

Jedná se o textová pole pro názvy počátečního a cílového objektu, přepínač 

sloužící k určení zda se má vyhledat trasa nejkratší nebo nejrychlejší a dvě sady 

zaškrtávacích políček definující zda má výsledná trasa používat schodiště anebo 

nikoliv a zda má byt trasa vedena venkovními prostory, nebo vnitřními. Viz 

obrázek 24. 

Textová pole byly modifikovány pomocí nástroje Autocomplete z 

JavaScriptové knihovny jQuery. Tento nástroj slouží jako jistá nápověda, ale také 

šetří čas uživatele. Jeho princip spočívá v tom, že jakmile uživatel začne psát 

název místnosti, do které chce vyhledat trasu, nástroj Autocomplete mu vypíše 

všechny případné uchazeče na základě uživatelem již napsaných písmen. 

Například po napsání řetězce „NA“ nástroj automaticky zobrazí nabídku místností 

nacházejících se v budově PorNA (viz obrázek 24). Automatické doplňování 

částečně vyřešilo problém popsaný v kapitole 10.1, kdy bylo stanoveno, že názvy 

vstupních objektů pro geoprosení nástroje a tedy i služby musí byt identické 

s názvy objektů, jak byly zapsány v atributové tabulce vstupních vrstev. 
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Obrázek 24: Nástroje sloužící k zadávání parametrů tras 

Taktéž bylo pomocí JavaScriptu ošetřeno, aby nebylo možné u zaškrtávacích 

polí zvolit vice možností než jednu, což samotné nastavení HTML neumožňuje. 

Volitelné textové pole, které se zobrazí po kliknutí na odkaz „Přes…“ slouží 

k přidání případného průchozího bodu (viz obrázek 24 a 25).  

Po kliknutí na tlačítko „Hledej“ se v aplikaci vytvoří 5 proměnných na základě 

hodnot zadaných uživatelem do vstupního formuláře. Proměně odpovídají stejným 

vstupům, které byly definovány již při tvorbě modelu pro vyhledávání optimální 

trasy (viz obrázek 17) a jedná se vlastně o parametry hledané trasy.  

Následně bylo otestováno, zda vstupní hodnota pro výchozí nebo cílový bod 

trasy nenese název typu „WC muži“ nebo jiného zařízení, ke kterému by mohly být 

vyhledávány trasy. Tento krok sloužil k rozhodování, které službě, resp. kterému 

nástroji budou poslány vstupní parametry, jestli Hledaní tras mezi objekty (kapitola 

10.2) nebo Hledání tras k zařízením (kapitola 10.3).  

Samotné geoprocesní služby se v kódu volají pomocí příkazu, který obsahuje 

seznam vstupních parametrů (proměnných) a odkaz na funkci, která definuje, 

jakým způsobem se má výsledek zobrazit. Zobrazovací funkce již pracuje 

s vygenerovaným zápisem typu JSON. 

U obou nástrojů pro vyhledávání tras byl zvolen stejný způsob vykreslování 

linie, výchozích, konečných a popřípadě průchozích bodů. Části trasy nacházející 

se na zrovna zobrazené výškové úrovni byly vyobrazeny plnou zelenou linií, 

části vedoucí po úrovni, která je níže, než zrovna zobrazená úroveň modrou 

tečkovanou linií a trasy nad konkrétní úrovní zase červenou tečkovanou linií 

(viz obrázek 25). Po přepnutí úrovně se trasa automaticky překreslí, tak aby 

splňovala výše popsané nastavení. Tímto bylo docíleno rozlišení nejen toho, který 

segment sítě se nachází na zrovna zobrazené úrovni, ale i možnost rozlišení zda 
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trasa dále pokračuje o úroveň výše nebo níže, což například v aplikaci Google 

Maps nebylo možné. 

Počáteční a koncové (popřípadě průchozí) body jsou rozlišeny barevně a 

zároveň mění svojí průhlednost v závislosti na zrovna zobrazené úrovni. Pokud je 

zobrazena úroveň budov, na které se nachází cílový bod trasy, je symbol tohoto 

bodu vyobrazen plným červeným kolečkem, jakmile je zobrazena úroveň jiná 

barva kolečka se automaticky stane z 80% průhlednou, viz obrázek 25. 

 

Obrázek 25: Zobrazení hledané trasy s průchozím bodem 

Od zmačknutí tlačítka „Hledej“, do doby než se automaticky provedou 

všechny výše popsané operace (přibližně 2 sekundy), se na obrazovce zobrazí 

vyčkávací symbol, tím pádem uživatel ví, že aplikace pracuje a hned po vyhledání 

se aplikace automaticky na danou trasu přiblíží.  

Stejně jako na obrázku 25 je na obrázku 26 vyhledaná nejrychlejší trasa mezi 

budovou PorA a místnosti PorJC423 se zvoleným průchozím bodem 

reprezentující místnost PorJB339, ale zároveň je zvoleno omezení použít Pouze 

výtahy. Jak je z obrázku patrné tak trasa se v budově J vyhledá pomocí výtahu, 

který se nachází v západním rohu budovy. Výtah v severním rohu není 

samoobslužný, k jeho přivolání je potřeba speciálního klíče.  
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Obrázek 26: Zobrazení hledané trasy s využitím pouze výtahů 

Na obrazcích 27 a 28 je patrná funkčnost vyhledávání tras tak, aby byly 

preferovány buďto venkovní nebo vnitřní trasy a možnosti zobrazení legendy. 

 

Obrázek 27: Zobrazení hledané trasy a legendy 
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Obrázek 28: Zobrazení hledané trasy s preferencí pouze vnitřních prostor a legendy 

Způsob vyhledání nejbližšího zařízení v aplikaci je patrný z obrázku 29. U 

vyhledávání zařízení je možné taktéž vyhledávat trasy dle zadaných parametrů. 

 

Obrázek 29: Zobrazení hledané trasy k nejbližšímu zařízení 
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Nástroj pro vyhledávání objektů 

Nástroj pro vyhledávání objektů se nachází v horní části aplikace a funguje 

na stejném principu, pomocí jakého je vyhledáván počáteční bod tras. Po jeho 

spuštění se prakticky okamžitě na mapě zobrazí umístění hledaného objektu a 

aplikace se na toto místo vycentruju a mírně přiblíží. Mapová služba budov 

zároveň poskytuje možnost zobrazit detailní informace o místnosti, jakmile uživatel 

klikne na polygon, který tato místnost představuje. 

 

Obrázek 30: Zobrazení hledaného objektu a informačního okna místnosti 

Symbol označující vyhledány objekt opět mění svojí průhlednost v závislosti 

na zrovna zobrazené úrovni. Po změně úrovně se informační okno mapové 

aplikace automaticky zavře. 

Optimalizace pro zařízení typu tablet 

Výsledná aplikace byla upravena, aby ji bylo možné používat na zařízeních 

s menším rozlišením displeje, konkrétně na zařízeních tablet. Úprava byla opět 

provedena pomocí jazyku JavaScript. Aplikace zjišťuje rozlišení zařízení, 

z kterého je k aplikaci přistupováno a jakmile je vertikální rozlišení menší, než 601 

pixelů je přistoupeno k omezení zobrazení nástrojů. Toto omezení se týká nástroje 

pro vyhledávání tras a nástroje legendy. Oba nástroje nemohou byt zobrazeny 

současně a také přibyla možnost nástroj pro vyhledávání tras skrýt do menšího 

tlačítka, viz obrázky 31. 
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Obrázek 31: Zobrazení aplikace ve vertikálním rozlišeni menším než 601 pixelů 
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Závěr 

Výsledkem této práce je aplikace, která umožňuje na vzorku dat vyhledávat 

unikátní objekty v Porubském areálu VŠB-TUO, kterými mohou být budovy, 

konkrétní místnosti nebo například zastávky MHD. Také umožňuje mezi těmito 

objekty vyhledávat trasy, tak aby byly vhodné pro osoby zvlášť tělesné postižené, 

nebo aby trasy vedly, pokud je to reálné, uvnitř resp. vně budovy. Aplikace byla 

zároveň rozšířena o možnost, která vyplynula z odvozených požadavků na 

aplikaci a umožňuje vyhledávat trasy k zařízením, které nejsou v areálu jedinečné, 

například toalety.  

V projektu byly provedeny všechny úkony, které jsou nezbytné k tomu, aby 

bylo dosaženo cíle. Byla povedena důkladná rešerše, zaměřena především na již 

existující aplikace. Dále byly prostudovány metodologie, které je potřeba ovládat, 

aby mohla být zahájena tvorba aplikace. Následně byla připravena jak podkladová 

tak aplikační data, nad kterými vznikly nástroje, sloužící k plánování a vyhledávání 

tras. Finálním krokem bylo vytvoření webové mapové aplikace. 

Co se týče možnosti budoucího rozšíření práce tak se nabízí dvě varianty. 

 V době kdy byla aplikace vyvíjena společnost Esri oznámila, že pracuje na 

produktů ArcGis Api for JavaScript 3D, který by měl být schopen zobrazovat 

geodeta, i v klientech jako jsou webové prohlížeče, pomoci 3D. Vizualizace díky 

tomuto nástroji by vyřešila mnoho problémů, které musely být řešeny při 

tvorbě aplikace. Nebyla by potřeba přepínat jednotlivé výškové úrovně, což by 

znamenalo taktéž odpadnutí nutnosti zobrazovat výslednou trasu různou 

symbologií v závislosti na této úrovni. Jednou možností budoucích úprav aplikace 

by mohla být konverze do 3D pomocí této technologie. 

Druhou možností je rozšíření aplikace přípravou aplikačních dat 

reprezentující jednotlivé objekty a místnosti v budovách školy.  

Jistá možnost se nabízí dokonce pro úpravu aplikace tak, aby byla schopná 

navigovat v právem slova smyslu, například pomocí Wi-Fi signálů.  
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