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z OpenStreetMap pro účel síťových analýz. V práci je zkoumána úloha obchodního 

cestujícího nad daty z obcí Dolní Lomná a Horní Lomná.  

Annotation 

The bachelor thesis is focused on comparing algorithms on data from 

OpenStreetMap for the purposes of network analysis. This thesis examines traveling 

salesman problem with data from three municipalities of Dolní Lomná a Horní Lomná. 
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1. Úvod 

 

Lidstvo se odjakživa snažilo zmapovat své okolí, ať už to byly pouhé rýhy na 

stěnách jeskyní, nebo profesionální mapy s odpovídajícím měřítkem. S vývojem technologií 

mapy měli čím dál větší vypovídající hodnotu, a orientace byla jednoduchá i pro neznalého 

člověka. Technologický posun vrcholí s příchodem systému GPS, který kromě papírových 

map začal poskytovat prostorová data i v digitální podobě s vysokou přesností a dostává se 

do většiny zařízení kolem nás. 

Každý si už nejednou kladl otázku, jak se dostanu z místa A do místa B? Pro 

vyřešení této otázky se v minulosti používalo mnoho řešení. V analýze dopravy může být 

jedno z nejméně efektivních řešení navrhnutí trasy někým zkušeným který zná vybrané okolí 

a dokáže tak přizpůsobit trasu. S vývojem dnešních technologií můžeme přistoupit 

k efektivnějším řešením a jsou komerční software. Toto řešení ale může být finančně 

nákladné. Má bakalářská práce se zabývá vhodnosti algoritmu v rámci knihovny pgRouting, 

které je volně dostupná a může být řešením pro tento konkrétní problém. 

V dnešní době je vysoká poptávka po kvalitních prostorových datech za přiměřenou 

cenu. Mnohá kvalitní data jsou pro spoustu malých firem finančně nedostupná. Revolucí 

v této oblasti by mohla být open-source data z OpenStreetMap, která jsou volně dostupná a 

zmapovaná velmi podrobně ve velkém měřítku. Otázkou je, zda se stanou konkurence 

schopná vůči nákladným komerčním datům. 

 Prostorová data slouží k mnoha účelům, jejich potenciál je obrovský, jelikož 

existuje mnoho různých analýz, které se aplikují nad prostorovými daty. Kvalita výsledku 

analýzy závisí na kvalitě vstupu prostorových dat, použití méně přesných dat může vést 

k menší přesnosti výsledku analýzy a možnosti použitelnosti.  

 Motivací k výběru této bakalářské práce je rozšíření si znalostí na další 

platformě databází a porovnání možností s algoritmy v prostředí PgRouting. 

  



Tomáš Knopp: Porovnání algoritmů obchodního cestujícího pro optimalizaci tras 

svozu odpadu v pgRouting 

10 

2020 

2. CÍLE PRÁCE 

 

Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat možnosti open-source prostředí 

PostgreSQL. Na volně dostupných datech z OpenStreetMap pro síťové analýzy. V rámci mé 

práce jsem nalezl limity a omezení těchto dat.  

Druhým majoritním cílem této bakalářská práce bylo otestování algoritmů 

v rozšíření PostGIS na úloze obchodního cestujícího v databázovém systému PostgreSQL. 

Celá bakalářská práce byla vypracována v rámci projektu „TH020110930“ 

Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních síti, 

jehož hlavním řešitelem je Ing. Bc. Petr Kozel, Ph.D. 

 

 

 

  



Tomáš Knopp: Porovnání algoritmů obchodního cestujícího pro optimalizaci tras 

svozu odpadu v pgRouting 

11 

2020 

3. SÍŤOVÉ ANALÝZY 

3.1. Sítě 

Geoinformatika vnímá sítě jako systém bodů (vrcholů grafů) a linií (hrany mezi 

vrcholy grafů). Body jsou představiteli křižovatek, sjezdů a výjezdů či spojením mezi 

liniemi. Silnice, železnice, chodníky, cyklostezky či trasy MHD jsou reprezentovány 

liniemi. 

3.2. Teorie grafů 

Síťové analýzy v prostředí GIS jsou založeny na algoritmech, které spoléhají na 

matematickou teorii grafů.  

Graf (neorientovaný graf) je matematická struktura, která je definovaná množinou 

hran a vrcholů, kde všechny vrcholy jsou povinně určeny dvěma vrcholy a volitelně směrem 

nebo váhou. Váha odráží např. náklady na přesun, průchodnost nebo délku. Formálně je graf 

G uspořádanou dvojicí množiny vrcholů V a množiny hran E. 

 G = (V, E); 

Orientovaný graf je definován analogicky, navíc se dodá každé hraně orientaci. 

Jeden z vrcholů je prohlášen za počáteční a jeden z vrcholů je prohlášen za koncový. Graf 

lze rozlišit na hranově nebo vrcholově ohodnocený, tzn. Každé hraně nebo každému vrcholu 

může být přiřazeno reálné číslo. 

Teorie grafů původem zasahuje až do 18. století, kdy se zakladatel této vědní 

disciplíny Leonhard Euler řešil úlohu sedmi mostů města Královce. Otázka zněla, zda je 

možno všechny mosty přejít tak, aby ten, kdo se o to pokouší, vstoupil na každý most pouze 

jednou. Leonhard Euler jako první dokázal, že to možné není, odpovídající graf totiž nelze 

projít pomocí tzv. eulerovského tahu. (Preclík 2006). 

3.2.1. Jednoduchý graf, pseudograph, multigraf 

Můžeme si představit, že máme zadaní úkolu pro kurýra. Jeho úkol bude prostý, 

dopravit zásilku z bodu A do bodu B. Cesta mezi těmito místy být jedna nebo jich může být 

hned několik. Z tohoto důvodu musíme zvážit, kterou zvolíme. Tento příklad můžeme 

vizualizovat pomocí grafů. 
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  Můžeme uvažovat, že existuje pouze jedno spojení mezi počátečním a 

cílovým místem. Takovou situaci popisuje jednoduchý graf: 

Jednoduchý graf je graf skládající se z vrcholů a hran, přičemž hrany spojují vždy 

dva různé uzly a dva různé uzly nespojuje více než jedna hrana. 

 

Obr. č. 1 – Jednoduchý graf 

V opačném případě, pokud existuje mezi výchozím a cílovým místem více 

spojení, charakterizujeme pak tento jev pomocí „multigrafu“. 

 

Obr. č. 2 – Multigraf 

Někdy se může stát, že kurýr zapomene část zásilky v depu, přeskočí v seznamu 

doručených zásilek a musí se vrátit.  
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V tomto případě se člověk musí vrátit buď do výchozího místa nebo na příslušný 

bod který přeskočil. Hovoříme tedy o „pseudografu“. 

  

Obr. č. 3 - Pseudograf 

Graficky můžeme tento problém pak znázornit pomocí příslušné smyčky. 

(Vernerová, 2009) 

3.3. Algoritmy 

Algoritmus je jakýmsi přesným návodem či postupem, kterým lze vyřešit zadaným 

problém nebo typ úlohy. Pojem algoritmu často vídáme při programování, kdy se tímto myslí 

teoretický postup vyřešení daného problému. Algoritmy mají tyto vlastnosti: elementárnost, 

konečnost, obecnost, determinovanost, determinismus, výstup. 

3.3.1. Dijkstrův algoritmus 

Výstup tohoto algoritmu je délka nejkratší cesty z výchozího bodu do všech 

ostatních bodů grafu. Princip tohoto algoritmu můžeme aplikovat na grafu G = (V, E), 

v němž hledáme nejkratší cestu.  

Pro každý vrchol v z množiny V si značíme hodnotu, d[v] pamatuje délku dosud 

nalezené nejkratší cesty, která sem vedla z výchozího bodu. Na počátku je ve všech 

vrcholech hodnota d[v] = ∞, kromě počátečního vrcholu s, který má d[s] = 0. Nekonečno 

symbolizuje, že neznáme cestu k vrcholu. 

Uvažujeme o dvou množinách Z a N – rozdělíme je na zpracované vrcholy Z a 

nezpracované vrcholy N. Vybereme z množiny N vrchol, v jenž má nejmenší vzdálenost od 

počátku d[v]. Tento vrchol přesuneme do množiny Z a podíváme se, jestli se vzdálenost jeho 

nezpracovaných sousedů nedá vylepšit, pokud se tedy uvažuje cestu přes tento vrchol. 
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Vrcholům u, kterým se vzdálenost dá vylepšit cestou přes v opravíme hodnotu d[u]. (Černý, 

2010) 

Opakujme předchozí dva kroky, dokud množina nezpracovaných vrcholů není 

prázdná. V následujícím obrázku vidíme běh Dijkstrova algoritmu na malém grafu, při čemž 

dojde ke dvěma relacím. 

 

Obr. č. 4 – Dijkstrův algoritmus 

 

3.3.2. A*(A star) 

A* (A star) je další algoritmus z knihovny pgRouting, jenž je používán pro 

vyhledávání optimálních cest v kladně ohodnocených grafech. Tento algoritmus byl 

vytvořen v roce 1968 Peterem Hartem, Nilsem Nilssonem a Bertramem Raphaelem. 

V základní struktuře používá stejné principy jako Dijkstrův algoritmus, ale je obohacen o 

heuristický prvek. 

A star používá hladový princip pro nalezení optimální trasy z daného počátečního 

bodu do požadovaného koncového bodu. Aby algoritmus nalezl nejkratší cestu mezi těmito 

body, používá k tomu funkci, v našem případě značenou f(x), která ohodnocuje jednotlivé 

body (uzly) pro určení pořadí, ve kterém se mají nacházet. Touto funkcí je základ složení 

dvou funkcí f(x)= g(x) + h(x), kdy funkce g(x)  představuje vzdálenost mezi počátečním a daným 

uzlem, a h(x) funkcí heuristickou. Touto funkcí můžeme rozumět odhad správnosti postupu 

při vyhledávání dané cesty za pomocí vzdálenosti z aktuálního bodu do bodu konečného. 

Zároveň také musí být přípustná, to znamená, že se nesmí nadhodnocovat vzdálenost k cíli, 

a také například v navigaci může být použita jako heuristika vzdálenost vzdušnou čarou, tím 

rozumíme nejkratší možnou cestu.  
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Existuje taktéž model, kdy algoritmus navštíví každý uzel maximálně jednou, to se 

děje pokud heuristika h splňuje podmínku h(x) <= d(x, y) + h(y), pro všechny hrany x, y, kdy d 

můžeme rozumět délku hrany, a potom h je monotónní. (Nilsson, Raphael 1968) 

3.3.3. Problém obchodního cestujícího 

Problém obchodního cestujícího je velice obtížný optimalizační problém, 

matematicky vyjadřující a zobecňující úlohu nalezení nejkratší možné cesty kdy obchodní 

cestující hledá co nejkratší trasu, pomocí které musí projít všemi body na mapě. Obecně si 

tento problém klade otázku: „Na daném seznamu měst, která jsou propojeny silnicí o známé 

dálce, najděte nejkratší možnou trasu procházející všemi městy z daného seznamu a 

vracejícího se zpět do výchozího města“. 

Existuje mnoho metod, jak se dá tento problém obchodního cestujícího vyřešit. 

Jediný způsob, který nám dokáže zaručit optimální řešení, je průzkum všech možností, jak 

může obchodní cestující postupovat všemi body na mapě. Jsou zde možnosti lineárního 

programování, které vychází z matematického řešení teorie grafů, dále řešení pomocí 

heuristických metod, jenž obsahuje: 

- Metodu nejbližšího souseda 

- Metoda výhodnostních čísel 

- Metoda nejlevnějšího vkládání 

- Metoda výměn (Lin_kernighanova metoda) 

V mé bakalářské práci však budu zkoumat tuto problematiku pomocí Dijkstrového 

algoritmu s nejmenší cenou z knihovny pgRouting. (Hadraba, 2009) 

3.3.3.1. Pseudokód TSP v pgRouting 

Algoritmus knihovny pgRouting vychází z inspirace původního procesu 

kovoobrábění. Kdy kovoobrábění zahrnuje zahřívání a chlazení materiálu pro změnu jeho 

fyzikálních vlastností které byly vyvolány změnami v jeho vnitřní struktuře. Jakmile se kov 

ochladí, jeho nová struktura se zafixuje, což je za následek, že si kov zachová své nově 

získané vlastnosti. 

Při počátečním řešení začne simulovaný proces žíhání s vysokou teplotou a 

postupně se bude ochlazovat, až dosáhne požadovanou teplotu. 
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Pro každý teplotní stupeň se vypočítává sousední nové řešení, v pseudokódu je 

označeno jako „newSolution“. Čím vyšší bude teplota, tím vyšší je pravděpodobnost přijetí 

nového řešení jako možného lepšího řešení. Až bude požadována teplota dosažena, vrací se 

nejlepší nalezené řešení. 

Solution = initial_solution; 

temperature = initial_temperature; 

WHILE (temperature > final_temperature) { 

    DO tries_per_temperature times { 

        newSolution = neighbour(solution); 

        If Probability(E(solution), E(newSolution), T) >= random(0, 1) 

            solution = newSolution; 

 

        BREAK DO WHEN: 

            max_changes_per_temperature is reached 

            OR max_consecutive_non_changes is reached 

    } 

    temperature = temperature * cooling factor; 

    BREAK WHILE WHEN: 

        no changes were done in the current temperature 

        OR max_processing_time has being reached 

} 

Output: the best solution found 

(Převzato z dokumentace pgRouting – TSP v3.0.0) 
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4. Topologický model 

Je to nejčastější způsob ukládání prostorových dat v prostředí GIS. Jeho vyjádření 

vazeb a propojením mezi objekty nezávisle na jejich souřadnicích odstraňuje nedostatky 

špagetového modelu. Topologický model prosazuje určité typy vztahů. Jedním z nich je 

rovinná topologie, jenž vyžaduje, aby všechny funkce byly ve dvourozměrném prostoru. 

Hrany se nemohou křížit nad nebo pod jinou hranou, a na každém křížení hran je protnutí.  

Topologický model využívá kódy a tabulky k záznamu topologie, a každému vrcholu 

a hraně je přidělen jednoznačný identifikátor. Mnoho GIS softwaru nemá pro uživatele 

přístupné topologické kódování. Jsou k tomu určené jeho nástroje, jenž topologii vytváří 

anebo ji zachovávají. Existují také směrnice, které požadují, aby se polygony v různých 

vrstvách nepřekrývali, a aby byla zajištěna rovinnost pro křížení hran. Topologické tabulky, 

které jsou založeny na těchto směrnicích jsou poměrně dost veliké, rozsáhlé a propojeny 

mezi sebou skrytými vazbami. Z tohoto důvodu jsou skryté před uživateli. 

- Topologie bodů mohou být velice jednoduché. Body jsou na sobě nezávislé, 

nezávisí na jejich pořadí v záznamu. Zaznamenávány jsou jako jednotlivé 

identifikátory, které jsou doplněné o souřadnice k jednotlivým bodům. 

- Topologie linií je typická statickou strukturou, proměnné bývají 

organizované v tabulce a zaznamenávají topologii. Kromě informací o 

počátečním a koncovém bodu jednotlivých hran, může obsahovat také 

identifikátor hrany, směr nebo záznamy o stranách polygonu. 

- Topologie polygonů obsahuje identifikátory o jednotlivých polygonech, a 

seznam jejich hran které definují polygon. Záznam o pořadí hran bývá ve 

směru hodinových ručiček. Hrany formují a uzavírají celý polygon, proto 

se počáteční vrchol hrany shoduje s koncovým vrcholem poslední hrany. 

(Eva Linhartová, 2011) 

5. Použitý software a technologie 

5.1. Quantum GIS 

Quantum GIS (QGIS) je open-source software vhodný pro vizualizaci a editaci dat, 

jejich analýzu a tvorbu vlastních map. Je volně stažitelný a multiplatformní. Fungující na 
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následujících platformách: Windows, Mac OS, Linux a UNIX, Android. Při této práci byl 

použit k vizualizaci dat, propojení s databází PostgreSQL a spouštění SQL skriptů. 

5.2. PostgreSQL 

PostgreSQL je open-source objektově-relační databázový systém s více než 30letou 

historií aktivního vývoje, který zaručil spolehlivost, robustnost a výkonost. Tento systém 

může nativně běžet na všech rozšířených operačních systémech včetně UNIX a Windows. 

Tento databázový systém splňuje ACID podmínky. 

5.2.1. ACID 

Atomicita (atomicity) - Neboli nedělitelnost, zaručuje, že daná činnost neboli 

operace se provede najednou, nelze být přerušena ničím jiným a později dokončena. 

Konzistence (consistency) – Databáze musí zůstat v konzistentním stavu po 

jakékoliv transakci. Žádná transakce by neměla mít nepříznivý dopad na data uložená 

v databázi. 

Izolovanost (isolation) – V databázovém systému, kde je provedeno zároveň jedna 

a více transakcí zároveň nebo paralelně, se jako vlastnost izolace uvádí, že všechny transakce 

budou provedeny jako jediná transakce v systému. 

Trvalost (durability) – Databáze by měla být dostatečně odolná, aby uchovala 

všechny změny, i když systém spadne nebo se restartuje. Pokud transakce aktualizuje nebo 

změní část dat v databázi, budou tyto upravená data uložena. Pokud se transakce potvrdí, ale 

systém selže dříve, než by mohla být změna dat zapsána na disk, budou tato data 

aktualizována, jakmile se systém nabootuje. Pro vysokou dostupnost aplikací může být 

využito řešení clusteru. (Zdroj: internetový odkaz č. 2) 

5.2.2. Databázový cluster 

Databázové clusterování je proces kombinování jednoho či více serverů nebo 

připojení instance databáze. Hlavními důvody volby tohoto řešení jsou výhody: redundance 

dat, rozdělení zátěže mezi jednotlivé servery, vysoká dostupnost a v neposlední řadě u 

enterprise řešení to může být také monitoring a automatizace. 
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Základní princip fungování clusteru spočívá v aplikaci, která komunikuje s databází 

běžící na primárním serveru, jsou zde posílány jednotlivé SQL dotazy, transakce, nebo 

automatizační „joby“ sloužící pro zálohování jednotlivých databází.  

V případě že monitoring zaznamená přetížení nebo pád serveru, je veškerá činnost 

aplikace přesměrována na sekundární server kde se po celou dobu fungování primárního 

serveru všechno replikovalo, viz. Schéma (Zdroj: internetový odkaz č. 3) 

Obrázek č. 6 – Architektura klastru databáze 

5.3.  pgAdmin 

PGadmin je přední nástroj pro správu OpenSource database PostgresSQL. 

PGadmin byl už od počátku navrhován tak aby vyhovoval potřebám začínajících či 

pokročilých uživatelů Postgresu. Poskytuje uživatelsky přátelské a graficky výkonné 

rozhraní, které zjednodušuje vytváření, údržbu a používání databázových objektů. 

Tento nástroj je automaticky instalován s databází PostgreSQL na váš počítač. Po 

spuštění se otevře v prohlížeči jako localhost na „http://127.0.0.1“ s portem 51069. 

Uživatelské rozhraní je velice přívětivé a lze jednotlivé databáze či databázové objekty 

ovládat pomocí roletového menu, nebo taky pomocí SQL jazyka v takzvaném „query“. 

http://127.0.0.1/
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Obrázek č. 5 – Uživatelské rozhraní nástroje pgAdmin 

5.4. PostGIS 

PostGIS je prostorové rozšíření databáze PostgreSQL. Umožňuje přidání dalších 

datových typů (geometrie, geografie, rastr a další) do již výše zmiňované databáze. Přidáním 

také funkcí, operátorů a vylepšení indexů, které se vztahují na tyto prostorové datové typy 

rozšiřují výkon základního PostgreSQL DBMS, což z něj činní rychlý, bohatý a robustní 

systém správy prostorových databází, který je vydávám pod licencí GNU General Public 

License. 
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PostGIS podporuje: 

- Geometrické objekty – body, přímky, polygony, kolekce geometrických 

objektů, multibody, multipřímky, multipolygony; 

- Indexy urychlující prostorové SQL dotazy; 

- Prostorové operátory pro prostorové množinové operace (sjednocení, 

průnik a další); 

- Prostorové operátory pro prostorová měření (plocha, vzdálenost, a další); 

- Prostorové indentifikátory pro zjištění vztahu mezi jednotlivými objekty; 

PostGIS se tedy stává velmi dobrý nástrojem pro práci s prostorovými daty, a 

umožňuje vykonávat práci, kterou známe z mnohdy nákladných komerčních GIS systémů 

jako např. ArcMap od společnosti ESRI za pomocí SQL jazyka. (Havlíčková, 2008) 

5.5. pgRouting 

pgRouting rozšiřuje prostorovou databázi PostGIS / PostgreSQL o funkcionalitu 

síťových analýz. První publikace tohoto projektu byla v polovině roku 2006 kdy na 

stránkách projektu PostLBS, byla umístěna první veřejná verze rozšíření PostGISu – 

pgRouting. Projekt PostLBS, jehož hlavním cílem je poskytnout služby vztahující se 

k poloze a služby georeferencování jako open-source software. pgRouting je součástí tohoto 

projektu, který implementuje pomocí různých, volitelných algoritmů, routování, což by se 

dalo vysvětlit, jako tzn. hledání cest v grafech (silniční sítě, cyklostezky a jiné). 

Výhody databázového routování: 

- Data a atributy mohou být modifikovány mnohými klienty jako např. QGIS 

pomocí JDBC, ODBC nebo přímo použitím Pl/pgSLQ. 

- Software je multiplatformní a podporuje použití na široké škále zařízení PC 

nebo mobilních zařízení. 

- Změny v datech jsou okamžitě reflektovány pomocí routovacího enginu. 

Nefunguje zde žádná pre-kalkulace. 

- Parametr „ceny“ neboli „nákladu“ je dynamicky vypočítáván pomocí SQL 

a jeho hodnota může vycházet z mnoha polí nebo tabulek. 

(Grmela, 2009) 
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5.6. OpenStreetMap 

OpenStreetMap je projekt, jehož cílem je vytvoření editovatelnou mapu světa. 

Veškerá geografická data jsou volně dostupná a následně vizualizována do topografických 

map (např. cyklo mapa, dopravní mapa nebo humanitární). Projekt byl vytvořen v roce 2004, 

využívá kolektivní spolupráce a je open-sourcový. Data jsou poskytována pod licencí Open 

Database License. Uživatelé mohou sbírat data ať už pomocí geodetických měření, 

družicových přijímačů, letecké fotogrammetrie nebo z dalších volně dostupných metod.  

5.7. Mygeodatacloud 

Projekt české firmy GeoCzech, který byl vytvořen za účelem zpracování a uložení 

dat. Jedná se o komerční nástroj, který mi byl poskytnut zdarma za účelem zpracování této 

bakalářské práce. Cena této služby se odvíjí od náročnosti uživatele, a výše používaných 

služeb (velikost datového úložiště, počet konverzí, množství konvertovaných dat). 

Tato nástroj nabízí 5 druhů služeb: 

MyGeodata drive – Díky tomuto nástroji uživatel dokáže vyhledat veřejná 

prostorová data, která se dají pro větší přehlednost filtrovat např. dle regionu, nedílnou 

součástí je také zobrazení těchto dat na mapě nebo nahlížení do atributů těchto prostorových 

dat. 

 

Obr. č. 7 – Uživatelské rozhraní nástroje MyGeodata Drive 
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MyGeodata Converter – Tento nástroj dokáže konvertovat a transformovat jak 

vektorová, tak rastrová prostorová data do mnoha formátů, online a zdarma (3 konverze). 

 

Převod vektorových formátů Převod rastrových formátů 

KML do SHP SHP do KML 

KML do DXF CSV do KML 

KML do GeoJSON TAB do KML 

KMZ do KML GeoTIFF do AAlGrid 

KMZ do CSV HDR do JPG Online 

KMZ do GPX ENVI do GeoTIFF 

FileGDB do SHP GRD do GeoTiff 

 

Tabulka č. 1  Nejčastěji používané převody formátů 

MyGeodata Map – Jedná se o nástroj, který dokáže vaše prostorová data po nahrání 

na úložiště vizualizovat. Podporuje práci s vrstvami, a následný export ve formě PNG 

souboru. Možným limitem může být omezení na druhu účtu, pod kterým si tuto mapu 

vytváříte, vše se odvíjí od velikosti zobrazovaných dat. Registrovaný účet může zdarma 

zobrazit až 50 MB v mapě. Další účty mohou zobrazit od 200 MB až po 1 GB obsahu. 
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Transform Coordinates – Tento on-line nástroj umožňuje vložit dvojici hodnot 

geografických souřadnic a transformovat je do různých souřadnicových systémů nebo 

kartografických projekcí.  

 

Obr. č. 8 - Uživatelské rozhraní online nástroje na transformaci souřadnic 

Nástroj je velice přívětivý vůči vstupnímu formátů zadávaných souřadnic, je schopen 

vkládat data pomocí kopírování hodnot např. z Excelu. Je nezbytně nutné nastavit příslušný 

vstupní a výstupní souřadnicový systém, na který chcete transformovat páry vstupních 

souřadnic.  

MyGeodata API – Je nástroj pro vývojáře kdy díky této API jsou uživatele schopni 

přivolat jednotlivé informace o data setech, nebo užívat konvertování za pomocí POST 

požadavku a v některých případech jsou také k dispozici GET požadavky. 
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6. Praktická část 

6.1. Příprava dat 

6.1.1. Seznámení s daty 

Při zadání bakalářské práce byla domluvena práce s daty sběrných míst na 

Třinecku. Konkrétněji po konzultaci s vedoucí mé práce jsme vyselektovali dvě obce, jedná 

se o data z obcí Dolní Lomná a Horní Lomná. Data popelnic jsem získal od mé vedoucí 

práce Ing. Lucie Orlíkové, Ph.D. v souřadnicovém systému S-JTSK. Jako podklad pro 

vizualizaci dat jsem použil volně dostupnou WMS mapu z webu ČUZK. 

Obr. č. 9 – Vizualizace dat silniční sítě a sběrných míst v zájmových obcích. 

Pro vytvoření kvalitní síťové analýzy je také potřeba mít správně nachystanou 

silniční síť, jelikož je celá má bakalářská práce vedena v duchu Open-Source, data silniční 

sítě byly stažené z OpenStreetMap, jehož princip je vysvětlen v kapitole 4.6 a to především 

z důvodu že komerční data, mohu např. uvést StreetNet od společnosti CEDA jsou velice 

drahá, a tak by uživatel musel platit nemalé částky.  V případě mé bakalářské práce byla 

vybrána obce Dolní Lomná a Horní Lomná. Data jsou kvalitně různorodá a kvalita těchto 

dat, která se mění v čase a prostoru se stále visící otázkou, jak jsou použitelná pro síťové 

analýzy.  
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Pro potřebu síťových analýz je potřebná pouze vrstva silniční sítě, která se 

v atributové tabulce nazývá „road“. Ovšem v této vrstvě se nachází nejen silnice ale také 

všechny možné druhy cyklostezek, chodníků, pěšin apod. Abychom mohli vyselektovat 

pouze silniční síť z atributové tabulky, je třeba z dokumentace OpenStreetMapu vyčíst 

kterou vrstvu uživatel potřebuje. V rámci této vrstvy existuje 26 hodnot tohoto atributu, které 

jsou rozděleny do šesti velkých skupin. První skupinou bychom mohli nazvat hlavní cesty. 

Zde spadají dálnice, rychlostní komunikace, obchvaty a silnice I., II., III. Třídy. Do druhé 

skupiny řadíme vedlejší silnice, mezi které se řadí silnice lokálního významu, cesty 

v městské či obecní zástavbě a pěší zóny. Třetí kategorie obsahuje pouze krátké sjezdy, které 

pocházejí z různých typů hlavních komunikací. Čtvrtá skupina obsahuje malé cesty, mezi 

které bychom řadili především užitkové cesty, tím rozumíme lesní, polní, příjezdy k domům 

či průmyslové areály. Pátá skupina zahrnuje cesty, které nejsou použitelné pro provoz 

motorových vozidel, můžeme, zda zařadit chodníky, pěšiny nebo cyklostezky. Poslední 

skupinou jsou cesty, které nebyly uživateli v OpenStreetMap nijak specifikovány. 

V datech OpenStreetMap můžeme očekávat chyby, a uživatel musí být obezřetný. 

Projekt OpenStreetMapu je zde od roku 2004 tudíž hustota silniční sítě je dobrá, mají tedy 

detailně vykreslené veškeré malé městské cesty i polní či lesní cesty. V rámci síťových 

analýz je třeba vzít v potaz fakt, že úseky silniční sítě z OSM navazují především 

v lomových bodech.  

6.1.2. Úprava surových dat 

Data z OpenStreetMap jsou ve stavu, kdy je vždy nutno provést určitou úpravu 

podle toho co s nimi uživatel má v plánu dělat. Volné stažení dat proběhlo na stránkách 

https://www.openstreetmap.org/search?query=Hr%C3%A1dek#map=14/49.6128/18.7481. 

V rámci tohoto jsem si prošel dokumentaci OpenStreetMap, jenž bylo třeba vyselektovat 

pouze silniční sítě, jelikož se ve stažených datech nacházely také například různé polygony 

budov a parcel, dále také vodních toků, železnice nebo bodů zájmu. Použity byly pouze data 

se silniční sítí, ostatní vrstvy zůstaly nevyužity. Veškerá data stažená z OpenStreetMap jsou 

v souřadnicovém systému WGS-84, jelikož data popelnic byla v souřadnicovém systému S-

JTSK je třeba transformovat jedno z nich. 

https://www.openstreetmap.org/search?query=Hr%C3%A1dek#map=14/49.6128/18.7481
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Jak už jsem zmínil v předešlé kapitole, data OpenStreetMap obsahují i další 

komunikační sítě, jenž je pro síťovou analýzu svážení odpadu nepoužitelné. Bylo tedy třeba 

správně rozhodnout, které kategorie budou smazány, a které si pro analýzu ponechám.  

Pro tento krok jsem si prostudoval bakalářkou práci Jakuba Glonka, Porovnání 

programů a dat pro potřeby řešení úloh v doprvní síti měst a obcí. Silnice smažu podle 

atributu „code“, který popisuje typ komunikace. Bylo rozhodnuto, že smažu komunikace, 

které mají hodnotu tohoto atributu 5142 až 5155. V této kategorii spadá spousta chodníků, 

cyklostezek nebo třeba polních či lesních cest. Uživatel by si měl věnovat velikou pozornost 

silnicím, které mají v atributu „code“ hodnotu 5141. V této kategorii silnic může nalést více 

různých typů. Jaké například výše zmiňované průjezdy průmyslovými areály, které jsou 

často uzavřené, nebo příjezdy k panelovým domům, které jsou v naší analýze naprosto 

nepoužitelné. V rámci mé bakalářské práce po domluvě s vedoucí práce nebylo bráno 

v potaz jednosměrnost komunikací, nebo různá pravidla silničního provozu, například 

příkazy odbočení a jiné. 

6.1.3. Stažení upravených dat 

V rámci mé bakalářské práce mi byl také na stažení dat doporučen portále 

mygeodatacloud od firmy GeoCzech, taktéž mi byl propůjčen neomezený účet na, jelikož 

tato služba je komerční. Tento geoportál mi byl doporučen Ing. Lucií Orlíkovou, Ph.D.. Tato 

multiplatformní aplikace je velice komplexní a z OpenStreetMap selektuje čistě silniční 

vrstvu po zadání příslušné vrstvy, dále si uživatel zde zvolí souřadnicový systém, ve kterém 

chce daná data vyexportovat.  

Díky JavaScriptové knihovně Leaflet, uživatel označí zájmovou oblast a nakreslí 

polygon. Nástroj MyGeodataCloud tak vybere filtrovaná data ze zájmové oblasti i 

s přesahem, aby zde nenastala chyba ze smazání části linie. Jelikož data polohy popelnic 

byla v souřadnicovém systému S-JTSK, automaticky jsem v tomto nástroji přepnul export 

dat také do systému S-JTSK. 
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Obr. č. 10 – Stažení dat pomocí portálu MyGeodataCloud 

6.1.4. Depo – svozové místo 

Depo je na adrese Bělá 1204, Jablunkov. Tuto adresu bylo třeba geokódovat do 

systému S-JTSK a zanést vypočítané souřadnice do nové .shp vrstvy. 

6.2.  Instalace databázového systému PostGreSQL a jeho rozšíření 

PostGIS/ pgRouting 

Databázový systém PostgreSQL byl stažen z webu 

https://www.postgresql.org/download/, po instalaci samotného databázového systému a 

rozšíření PostGIS jsem si vytvořil samotnou databázi, ve které se bude aplikace algoritmů 

odehrávat. Taktéž je důležité si vytvořit „uživatele“ neboli účet, pomocí něhož budeme 

k datábázi a jednotlivým objektům přistupovat. Spustíme si „query“ ve kterém můžeme 

zapisovat jednotlivé skripty, pro kontrolu dostupnosti jednotlivých rozšíření si musíme 

spustit jednotlivé příkazy: 

CREATE EXTENSION POSTGIS; 

CREATE EXTENSION POSTGIS_TOPOLOGY; 

CREATE EXTENSION PGROUTING; 

Tyto příkazy nám do naší databáze přidají rozšíření databázového systému, nebo 

konzole vyhodí chybovou hlášku, že tyto rozšíření byla už přidána. 

https://www.postgresql.org/download/
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6.3. Nahrání dát do databáze 

Nahrát data do prostorové databáze lze udělat několika způsoby. Jedním z nich je 

PostGIS Shapefile Import/Export Manager, který je instalován s rozšířením prostorové 

databáze PostGIS. Uživatel po spuštění nástroje je vyzván k připojení se pomocí účtu, který 

je oprávněn přistupovat k dané databázi, dále po stisknutí tlačítka „Add File“ je vyzván 

k vybrání shp souborů jenž chce naimportovat do příslušné databáze. Jakmile je vše 

připraveno, stačí spustit Import, a shp soubory jsou naimportovány do prostorové databáze. 

Dalším z nich je také import dat pomocí správce databáze v QGISu, nebo pomocí příkazové 

řádky. 

 

Obr. č. 11 – Import dat pomocí nástroje PostGis Shapefile Import/export Manager 

6.4.  Propojení QGIS a databáze PostgreSQL 

QGIS nabízí chytré propojení databází a jejich práci s daty. Díky tomuto propojení 

je uživatel schopen vizualizovat data v QGIS a zároveň ve správci databází spouštět SQL 

skripty nebo je vyvíjet, tudíž uživatel vidí změnu dat „real-time“. 

 Pro zobrazení dat z databáze je třeba vytvořit připojení databáze. Můžeme tak 

učinit ze správce databáze nebo v prohlížeči – roletové menu v QGIS.  
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Nastavujeme: 

- Název spojení. 

- Hostitele (adresa serveru, nemusíme nastavovat, pokud se jedná o 

localhost). 

- Databáze, ke které se budeme připojovat. 

- Při opětovném připojení je zde vhodná možnost si uložit uživatelské jméno 

a heslo na lokální disk. Ovšem QGIS nás upozorní, že ukládáme tyto citlivé 

údaje do nešifrovaného souboru. 

 

Obr. č. 12 – Nastavení připojení databáze do QGISu 
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6.5. Kontrola dat 

Pro vyhnutí se možných chyb, je třeba se hned ze začátku podívat na souřadnicový 

systém. Spuštěním scriptu „SELECT“ z geometrické tabulky jsme schopni zjistit ve sloupci 

SRID v jakém souřadnicovém systému jsou jednotlivé vrstvy. Dále můžeme vidět datový 

typ těchto vrstev a další. 

SELECT * from geometry_columns; 

 

Obr. č. 13 – Výsledek kontrolního scriptu pro zjištění souřadnicového systému 

Když uživatel projde všemi přípravnými kroky, může přejít k samotné aplikaci řady 

skriptů, díky kterým můžeme provést síťovou analýzu daných dat. 

V následujících krocích si uživatel dle preference může zvolit, zda algoritmy bude 

spouštět v prostředí pgAdmin, jenž má výhodu rychlosti ale za cenu zmizení možnosti 

vizualizace dat, nebo díky propojení QGISu a PostGIS databáze může v „Správci databáze“ 

zvolit SQL okno, kde může jednotlivé SQL skripty spouštět a vizualizovat si výsledek. 

Nevýhodou druhé možnosti je pomalejší vykreslování a zpracování dat. 

6.6. Aplikace algoritmu 

V dalším kroku využijeme funkce PostGIS, kdy bin1 je vrstva s daty o popelnicích, 

která bude aktualizována pomocí metodou ST_ClosestPoint, což posune popelnici na 

nejbližší možnou linii. Jelikož máme k dispozici data pro 3 obce, opakujeme tuto část skriptu 

třikrát. Vždy je ale potřeba upravit vstupní vrstvu v dotazu podle požadované obce. 

UPDATE bin1 SET geom=ST_ClosestPoint((SELECT ST_Union(geom) FROM road1), 

geom); 
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Pro zobecnění skriptu je vycházeno ze silniční vrstvy, která je pojmenovaná road1, 

v tomto případě bychom použili pravé jméno vstvy, jako například „dolni_lomna“. Z této 

vrstvy jsem vytvořil tabulku road2, se kterou budu dále pracovat, a to je správné univerzální 

řešení, jelikož tato bakalářská práce se zabývá optimalizací tras pro 2 obce, budeme uvažovat 

že je zde možnost existence této tabulky z předchozí práce na předešlé vesnici a příslušnou 

tabulku smažeme. Další část skriptu rozdělí silnice v místech, kde se nachází popelnice, na 

těchto místech vzniknou uzly sítě. Nedělají se uzly na koncích linií nebo v jejich blízkosti. 

Netestuje se průnik (intersects), ale vzdálenost (distance) - kvůli chybě v zaokrouhlování 

desetinných čísel v souřadnicích. Pro rozdělení (split) se musí kolem bodů udělat malý okruh 

(buffer) a to z důvodu, že s bodem není udělán průnik (chyba zaokrouhlování).  

DROP TABLE IF EXISTS public.road2; 

CREATE TABLE public.road2 AS (SELECT * FROM road1) WITH NO DATA; 

DO $$DECLARE r record; 

pt record; 

BEGIN 

  FOR r IN SELECT * FROM road2 LOOP 

    BEGIN 

      SELECT INTO pt ST_Collect(geom) AS geom FROM dolni_lomna AS b WHERE 

ST_Distance(b.geom, r.geom) < 0.001 AND ST_Distance(ST_StartPoint(r.geom), b.geom) 

> 0.1 AND ST_Distance(ST_EndPoint(r.geom), b.geom) > 0.1; 

      IF pt IS NULL THEN 

        INSERT INTO road2 (id, oneway, geom) VALUES (r.id, r.oneway, r.geom); 

      ELSE 

        INSERT INTO road2 (id, oneway, geom) (SELECT * FROM (SELECT r.id, r.oneway, 

(ST_Dump(ST_Split(r.geom, ST_Buffer(pt.geom, 0.001)))).geom AS geom) AS foo WHERE 

ST_Length(geom) > 0.01); 

      END IF; 

    END; 

  END LOOP; 

END$$; 
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6.6.1. Vytvoření topologie 

V tomto kroku je třeba vytvoření topologie pro silniční síť pomocí funkce 

„topology.CreateTopology“, následně se uloží vytvořená topologie do vrstvy „topo_road“ 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Můžeme rozumět, že algoritmus spojí k sobě konce linií, 

které byly rozdělené při splitu bodem s bufferem jednoduchým cyklem. 

SET search_path = public,topology; 

SELECT topology.CreateTopology('topo_road', 5514); 

SELECT topology.AddTopoGeometryColumn('topo_road', 'public', 'road2', 'topo_geom', 

'LINESTRING'); 

DO $$DECLARE r record; 

BEGIN 

  FOR r IN SELECT * FROM road2 LOOP 

    BEGIN 

      UPDATE road2 SET topo_geom = topology.toTopoGeom(geom, 'topo_road', 1, 0.1) 

WHERE id = r.id; 

    END; 

  END LOOP; 

END$$; 

Z práce na předchozí obci, budeme uvažovat že je zde možnost existence této 

tabulky z předchozí práce na předešlé vesnici a příslušnou tabulku smažeme. V tomto 

skriptu převedeme topografický model na klasickou geometrii, vybráním ID jednotlivých 

silnic a možností, zda se jedná o jednosměrné silnice. 

DROP TABLE IF EXISTS road3; 

CREATE TABLE road3 AS SELECT road_id, oneway, 

(ST_Dump(topo_geom::geometry)).geom::geometry(LineString, 5514) AS geom FROM 

road2; 

ALTER TABLE road3 ADD COLUMN gid SERIAL PRIMARY KEY; 
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Dalším krokem je vytvoření topologie z tabulky „road3_noded“, v souladu 

s rozšířením pgRouting. 

ALTER TABLE road3 ADD source INT4; 

ALTER TABLE road3 ADD target INT4; 

SELECT pgr_createTopology('road3', 0.1, 'geom', 'gid', 'source', 'target'); 

SELECT pgr_nodeNetwork('road3', 0.1, 'gid', 'geom'); 

SELECT pgr_createTopology('road3_noded', 0.1, 'geom', 'id', 'source', 'target'); 

ALTER TABLE road3_noded ADD COLUMN oneway VARCHAR; 

UPDATE road3_noded AS new SET oneway = old.oneway FROM road3 AS old WHERE 

new.old_id = old.gid; 

ALTER TABLE road3_noded ADD distance FLOAT8; 

ALTER TABLE road3_noded ADD time FLOAT8; 

UPDATE road3_noded SET distance = ST_Length(geom) / 1000; 

UPDATE road3_noded SET time = distance / 50; 

DELETE FROM road3_noded WHERE distance IS NULL OR distance = 0; 

Vytvořil jsem testovací dotaz, při kterém si můžeme otestovat nalezení trasy mezi 

dvěmi uzly. 

SELECT * FROM pgr_dijkstra('SELECT id, source, target, time AS cost FROM 

road3_noded', 15, 250, false); 

 

Obr. č. 14 – Náhled na výsledek testovacího dotazu s funkcí pgr_dijkstra 
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6.6.2. Aplikace algoritmu TSP 

Tento skript vytvoří tabulku, ve kterém jsou seřazeny uzly, ve kterém je trasa 

optimální. Vytvoříme tabulku „route_nodes“ ve které budou seřazeny uzly za pomocí použití 

funkce „pgr_TSP“ jenž řeší problém obchodního cestujícího. Vnořenou funkcí 

„pgr_dijkstraCostMatrix“ se mi vrátí výstupu matice nákladu, která byla vypočtena pomocí 

dijkstrového algoritmu. Jako parametry vkládáme tabulku hran s uzly, které jsou propojeny 

identifikátorem „ID“. Jako parametr pro „start_id“ volíme ID depa, který je „1011“. 

Parametr „randomize“ typu boolean je nastaven na false, jelikož používá jako seed hodnotu 

1. Použitím této hodnoty budeme dostávat stejné hodnoty po každém spuštění skriptu. 

CREATE TABLE route_nodes AS 

SELECT * FROM pgr_TSP( 

    $$ 

    SELECT * FROM pgr_dijkstraCostMatrix( 

        'SELECT id, source, target, distance AS cost, distance AS reverse_cost FROM 

road3_noded', 

        (SELECT array_agg(id) FROM road3_noded_vertices_pgr WHERE id IN ( 

            SELECT id FROM road3_noded_vertices_pgr WHERE 

ST_Intersects(ST_Buffer(the_geom, 0.1), (SELECT ST_Union(geom) FROM bin1)) 

        )), 

        directed := false 

    ) 

    $$, 

    start_id := 1011, 

    randomize := false 

); 

Vytvoříme si tabulku, ve kterém z tabulky s ohodnoceným grafem navážu na vrstvu 

s geometrií. 

CREATE TABLE route_nodes2 AS SELECT n.seq, n.node, v.* FROM 

road3_noded_vertices_pgr AS v, route_nodes AS n WHERE v.id=n.node; 
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Vytvoříme tabulku, ve které najdeme cestu mezi každou dvojicí uzlů a propojíme 

je jednotlivými spojovacími liniemi. 

DROP TABLE IF EXISTS public.route_paths; 

CREATE TABLE public.route_paths (gid serial, seq int, node1 bigint, node2 bigint); 

SELECT AddGeometryColumn('route_paths', 'geom', 5514, 'LINESTRING', 2); 

DO $$DECLARE r record; 

pt record; 

g geometry; 

i int := 0; 

BEGIN 

  FOR r IN SELECT * FROM route_nodes2 ORDER BY seq LOOP 

    BEGIN   

      IF i > 0 THEN 

        INSERT INTO route_paths (seq, node1, node2, geom) (SELECT pt.seq, pt.node, 

r.node, ST_LineMerge(ST_SnapToGrid((ST_LineMerge(ST_Union(geom))), 0.2)) AS geom 

FROM road3_noded WHERE id IN (SELECT edge FROM pgr_dijkstra('SELECT id, 

source, target, time AS cost FROM road3_noded', pt.node, r.node, false))); 

      END IF; 

      pt := r; 

      i := i + 1; 

    END; 

  END LOOP; 

END$$; 

Sloučíme všechny úseky pomocí cyklu mezi jednotlivými uzly do jednotné linie. 

DROP TABLE IF EXISTS public.route_path; 

CREATE TABLE public.route_path (gid serial); 

SELECT AddGeometryColumn('route_path', 'geom', 5514, 'LINESTRING', 2); 

DO $$DECLARE r record; 

pt record; 

i int := 0; 

BEGIN 



Tomáš Knopp: Porovnání algoritmů obchodního cestujícího pro optimalizaci tras 

svozu odpadu v pgRouting 

37 

2020 

  FOR r IN SELECT * FROM route_paths ORDER BY seq LOOP 

    BEGIN   

      IF i > 0 THEN 

        SELECT INTO pt ST_LineMerge(ST_Collect(pt.geom, r.geom)) AS geom; 

      ELSE 

        pt := r; 

      END IF; 

      i := i + 1; 

    END; 

  END LOOP; 

  INSERT INTO route_path (geom) VALUES (pt.geom); 

END$$; 
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7. Vizualizace výsledků 

Pro vizualizaci výsledků aplikace algoritmu jsem použil prostředí QGIS, ve kterém 

jsem nakonfiguroval export této síťové analýzy do účelové mapy. Výsledky obou analýz 

nejsou uspokojivé, jelikož na první pohled můžeme vidět vynechání určitých stanovišť. Tato 

chyba může být zapříčiněna možností přerušení linie Silniční vrstvy při zakreslování dat do 

mapy na portále OpenStreetMap. Manuální korekcí bychom mohli tuto chybu vyloučit, 

avšak by byla velice časově náročná a pracná. 

 

Obr. č. 16 – Vizualizace trasy pro obec Horní Lomná 
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Obr. č. 15 – Vizualizace trasy pro obec Horní Lomná 

 

8. Závěr 

V této práci bylo prozkoumáno využití rozšíření pgRouting s volně dostupnými 

daty z OpenStreetMap. Bylo prokázáno že pro tento typ síťových analýz, je možné použít 

tyto data. Dle konečné vizualizace je možno vidět že se zde nachází nějaké chyby, ty jsou 

ovšem zapříčiněny chybou uživatele při zakreslování. Se zvyšující se dobou úpravy dat 

z OpenStreetMap, můžeme docílit naprosté přesnosti při využití těchto dat, a teoreticky 

bychom měli dosáhnout stejných výsledku jako s daty komerčními. Pro toto využití byl 

vytvořen podrobý návod, jak postupovat s podrobným popisem této analýzy.  

Tyto výsledky by mohly posloužit jako základ pro jakýkoliv subjekt který nějakým 

způsobem hledá méně nákladný proces vytvoření tras, a měl by být schopen provádět 

analýzy zcela zdarma.  
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