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ANOTACE 

Cílem této práce je navrhnout a implementovat softwarovou aplikaci pro řízenou 

simulaci a vizualizaci pohybu vozidel MHD Ostrava. Po provedení analýzy současného 

stavu již vyřešených úloh podobného charakteru byly zkoumány jednotlivé programové 

nástroje pro tvorbu simulace i vizualizace. Jako optimální se jevila webová aplikace 

Google Maps, která pro své pokročilejší využití poskytuje uživatelům API rozhraní. 

Vektorizací byla získána vektorová data zastávek a tras MHD a ze stránek Dopravního 

podniku Ostrava a.s. data jízdních řádů. Byla navržena struktura databáze.  Po parsování 

dat jízdních řádů byla naplněna databáze. Nad mapovým podkladem Google Maps 

s využitím dat z databáze je možno pomocí navržené aplikace vizualizovat řízenou 

simulaci pohybu vozidel MHD. Pro budoucí potřebu osazení vozidel GPS přijímači byly 

simulace a vizualizace odděleny. Simulace probíhá na straně serveru a výsledky jsou 

vizualizovány na straně klienta. Takto se postupně může ze simulace ideálního pohybu stát 

vizualizace skutečného pohybu. Výsledná interaktivní aplikace tak nabízí uživateli 

možnost vizuálně sledovat četnost spojů MHD a jejich pohyb nad mapou města Ostravy.   
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ANNOTATION 

The aim of this thesis is to propose and implement a software application for 

simulation and visualization of the movement of public transport vehicles in Ostrava. After 

analyzing the current situation of already solved similar problems, individual software 

tools were examined for simulation and visualization creation. The Google Maps web 

application, which for its more advanced use provides users with APIs, appeared to be 

optimal. Vector data of stops and routes were gained by means of vectorization and 

timetables data from the DPO (Public transport of Ostrava city) websites. The database 

structure was compiled. After parsing these timetables data the database was filled. Above 

Google Maps underlay data using data from the database it is possible to visualize an 

application designed to provide a controlled simulation of public transportation vehicles. 

For the future requirement regarding the installation of the GPS receivers in the public 

transportation, the simulation and visualization were separated. Simulation runs on the 

server side and the results are visualized on the client side. By these means the simulation 

of the ideal movement can become the visualization of the real movement. Final interactive 

application thus offers the user the possibility to follow visually the number of connections 

of MHD and their movement on the map of Ostrava city. 
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ÚVOD

V 90. letech minulého století došlo k masivnímu rozvinutí informačních technologií. 

Nástupem internetu a postupnému vylepšování hardwarového vybavení se velice rozšířilo 

spektrum využití těchto technologií. Jednou z oblastí rozvoje je také geoinformatika. Ač si 

to uvědomujeme nebo ne, geoinformatika je každodenní součástí našeho života. Dům či 

byt, ve kterém bydlíme, je zanesen do katastrální mapy, která se dnes již zpravuje 

prostřednictvím geografických informačních systémů (GIS). Vodovodní a kanalizační sítě 

jsou rovněž zakreslovány pomocí GIS. Silnice a ostatní komunikace jsou již také 

udržovány za pomoci GIS. A právě oblasti dopravy se věnuje tato diplomová práce. 

V současné době je vizualizace dopravních jevů velice aktuálním tématem. 

S příchodem a rozvinutím geoinformačních technologií je možno například sledovat 

aktuální polohu dopravních nehod a uzavírek na internetu. Tyto informace už také lze 

přenášet do GPS přijímačů v automobilech a řidiči tak mohou mít k dispozici nejnovější 

informace o vývoji dopravní situace v dané oblasti.  

I Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) si je vědom pokroku v tomto oboru a 

plánuje osazení svých vozidel městské hromadné dopravy GPS přístroji. Tato práce ovšem 

nebyla zadána DPO a DPO na jejím vývoji nijak nespolupracuje, práce vznikla z myšlenky 

vedoucího práce. Hlavním účelem této aplikace je, aby každý člověk, který se zajímá o 

dopravu v Ostravě, neměl k dispozici jen klasické jízdní řády v knižní či elektronické 

podobě, ale i možnost blíže se seznámit s hromadnou dopravou v Ostravě. Uživatel si takto 

může lépe ujasnit prostorové vazby mezi objekty MHD. Proto vznikla tato aplikace, která 

vytváří animaci s vybranými dopravními prostředky. Navíc je projekt koncipován tak, že 

počítá právě s možnou budoucí spoluprací ze strany DPO a zasíláním aktuální polohy 

vozidel z jejich GPS přístrojů. Tímto způsobem se může stát ze simulace ideálního pohybu 

vizualizace skutečného pohybu vozidel MHD.  
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ÚKOLY A CÍL PRÁCE 

 

 Prostudujte současný stav řešené problematiky v oblasti simulace a vizualizace 

pohybu vozidel. 

 Navrhněte datový model pro uložení vektorových dat a jízdních řádů. 

 Navrhněte aplikaci pro řízenou simulaci a vizualizaci pohybu vozidel MHD 

Ostrava. 

 Implementujte systém nad volně dostupným mapovým API. 
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1 SPECIFIKACE POŢADAVKŮ 

Tato aplikace by měla být volně dostupná pro všechny své potenciální uživatele. 

Primárními uživateli této aplikace jsou zájemci o hromadnou dopravu v Ostravě. Mohou to 

být lidé, kteří například cestují prostředky MHD každý den a na MHD chtějí nahlédnout 

z jiné perspektivy. Také to mohou být lidé, kteří v Ostravě ještě nikdy nebyli a hledají 

spojení mezi různými částmi města. Tito lidé nemusí mít představu o tom, jaké zastávky se 

nacházejí v  blízkosti místa určení ani jakých linek jsou tyto zastávky součástí. Dalším 

možným uživatelem je také DPO. Je rovněž velice pravděpodobné, že tato aplikace bude 

využita institutem geoinformatiky.  

 Po identifikaci uživatelů přicházejí na řadu požadavky na aplikaci. Důležitým 

požadavkem je, aby byl uživatel s touto aplikací spokojen. A to nejen po funkční stránce, 

ale i po stránce grafické. U grafické stránky zřejmě nemá cenu stanovovat konkrétní 

specifikace, záleží na použité technologii. U funkční stránky je tomu ovšem jinak. 

Pokud má být aplikace určena pro všechny potenciální uživatele, je jistě důležité, aby 

k ní tito uživatelé měli přístup. To znamená umístit aplikaci na takovou platformu, která je 

dostupná největšímu počtu osob. Zřejmě nejlepším způsobem jak tohoto dosáhnout je 

použití webových technologií. Znamená to zároveň i využití těch technologií, které 

podporují téměř všechny webové prohlížeče. Ze současných možností bude zřejmě 

postačovat použití jazyka PHP a JavaScriptu. Nicméně výběr konkrétního řešení proběhne 

až po prozkoumání všech variant, které přicházejí k dispozici. 

Dalším požadavkem, který vyvstal při řešení, je vytvoření aplikace s ohledem na 

budoucí potřebu osazení vozidel GPS přijímači. Tento požadavek znamenal oddělení 

simulace a vizualizace do dvou samostatných částí. Simulace a budoucí přijímání 

informací od GPS přístrojů probíhá na straně serveru a výsledky jsou vizualizovány na 

straně klienta. 

Tato aplikace musí umět spuštění simulace v jakémkoli časovém okamžiku. Taktéž 

musí umět časové řízení simulace, to znamená., že uživatel si může volit případné 

zrychlení simulace. Samozřejmostí je také výběr dopravních prostředků a konkrétních 

linek, které budou součástí simulace. To vše si lze vybrat z formuláře, který je pro tento 

účel zhotoven. 
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2 NAVRHOVANÝ POSTUP ŘEŠENÍ 

Postupů řešení při tvorbě takovéhoto systému může být určitě velmi mnoho. 

S vedoucím mé práce jsme se dohodli na postupu následujícím. Nejdříve proběhlo 

zhodnocení stavu řešených úloh z této oblasti. Z těchto úloh byly vybrány technologie, 

pomocí kterých byly aplikace vytvořeny. Jednotlivé technologie byly následně zkoumány 

z hlediska jejich použitelnosti pro tvorbu simulace.  

2.1 Příprava databáze 

Velmi důležitou součástí mého projektu je databáze. V ní budou obsažena data 

s jízdními řády a také vektorová data, nutná pro správné fungování aplikace. Je třeba zvolit 

vhodnou strukturu databáze, abych se při získávání dat soustředil na to, co potřebuji a také 

aby bylo načítání dat z databáze co možná nejrychlejší. 

I v případě, že si zvolím práci nad podkladovými daty mapového serveru, musím si 

pořídit určitá podkladová data. Jedná se o vrstvy zastávek HMD a tras jednotlivých spojů. 

O poskytnutí vektorových dat jsem nadvakrát jednal s Dopravním podnikem Ostrava a.s., 

bohužel neúspěšně. Tato data nebyla k dispozici ani v rámci institutu, proto jsem byl nucen 

si je opatřit vlastními silami vektorizací.  

Rovněž o poskytnutí databáze jízdních řádů jsem jednal s DPO, taktéž neúspěšně. 

Proto jsem si i databázi jízdních řádů musel vytvořit sám zkopírováním HTML souborů s 

jízdními řády ze stránek dopravního podniku a následným provedením parsingu nad těmito 

soubory. Více o tvorbě programu pro parsing dat je uveden v kapitole 7.2.2.  

2.2 Výběr vhodného řešení 

Stěžejním bodem pro tuto práci byl výběr konkrétního řešení pro mou aplikaci. Po 

stanovení řešení totiž můžu pokračovat dále ve smyslu přípravy dat pro aplikaci a také 

v tvorbě aplikace samotné. K dispozici jsou dvě základní varianty řešení. První z nich je 

využít ke své práci některý z desktopových produktů. Druhou možností je vytvoření 

webové aplikace.  

Výběr desktopových produktů vyplynul ze zhodnocení podobných, již vyřešených 

úloh. U tvorby webové aplikace máme na výběr opět ze dvou variant. A to buď vytvořit 

vlastní webovou aplikaci, nebo využít již předem připravených mapových podkladů 

v podobě mapového serveru. Nad těmito podkladovými daty následně lze vytvářet animaci.  
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2.3 Další pokračování tvorby aplikace 

Další pokračování a směřování vývoje aplikace je závislé na výběru konkrétného 

řešení. Je zcela zřejmé, že jiný postup tvorby by byl při zvolení desktopového řešení a 

naprosto odlišný při volbě webové aplikace. Je také nemalý rozdíl při tvorbě mezi 

jednotlivými desktopovými řešeními či webovými aplikacemi. Proto již dále nemá smysl 

tvořit metodiku pro konkrétní varianty, další postup bude vysvětlen až po zvolení optimální 

varianty pro účely této DP. 
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3 ZHODNOCENÍ SOUČ. STAVU ŘEŠENÝCH ÚLOH 

Zhodnocení současného stavu již vyřešených úloh podobného charakteru proběhlo 

v prvních třech měsících po zadání práce, tj. od října do prosince roku 2008. Od tohoto 

data se jistě vyskytly další úlohy, zaměřené na téma simulace. Snažil jsem se i po těchto 

aplikacích pátrat, ovšem větší důraz jsem kladl již na vyřešení svého projektu.  

Nejdříve jsem hledal práce podobného charakteru na našem institutu. Bohužel v době 

zadání práce jsem nenašel žádné téma, které by se alespoň okrajově týkalo simulace či 

vizualizace. Snad jen projekt kolegyně Markéty Průšové, který se týkal vizualizace 

epicenter zemětřesení v aplikaci Google Earth. Pracuje na principu, podobnému vizualizaci 

tramvají, který je uveden v sekci 4.1.2. 

Co se týče ostatních zdrojů, hlavní oblastí mého pátrání se stalo prostředí internetu. 

Snažil jsem se najít české i zahraniční aplikace, které by byly blízké mému projektu. 

Hledal jsem zejména aplikace, ve kterých se vyskytuje práce s dopravními prostředky.  

Následující seznam je pouze částí ze všech nalezených aplikací. Vybral jsem zde 

pouze aplikace, které mají určitou spojitost s vizualizací objektů v prostoru, nejlépe přímo 

dopravních prostředků.  

3.1 Vizualizace zemětřesení programem GRASS 

Na oficiálních stránkách programu GRASS je umístěna jeho zajímavá aplikace. 

Jedná se o vizualizaci nedávných zemětřesení. Využívá se zde spolupráce s nástrojem 

Quantum GIS, která zde funguje jako grafické uživatelské rozhraní pro GRASS GIS.  

Aplikaci můžu zjednodušeně popsat následujícím způsobem: Server prohledává 

seznam zemětřesení za poslední týden, který je volně dostupný na internetu a generuje 

vektorovou mapu s atributy zemětřesení. Mapa se zemětřeseními je překreslována po každé 

nově zjištěné události a podle intenzity zemětřesení je jí přidělena příslušná velikost 

bodové značky. Výsledná mapa je pro ilustraci uvedena pod tímto textem, jsou zde 

vykreslena zemětřesení v týdnu 3. 4. 2011 až 10. 4. 2011. Pro vytvoření nové mapy je zde 

použit PHP skript.  
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Obr. 1 Vizualizace aktuálních zemětřesení programem GRASS. 

3.2 Vizualizace zpoţdění vlaků  

Bezpochyby přelomovým dílem v oblasti vizualizace v naší republice je práce 

Roberta Babilona nazvaná Babitron. Práce je zaměřena na vizualizaci aktuální polohy 

vlaků. Vznikla jako studentský projekt, který zhruba po dvou letech České dráhy 

zablokovaly, následně jej provozovatelé spustili i se souhlasem Českých drah jako oficiální 

testovací verzi. V současné podobě funguje zhruba dva roky. Data jsou čerpána z databáze 

odjezdů vlaků Českých drah a jsou porovnávána s ideálními odjezdy vlaků podle jízdního 

řádu. Vizualizace je prováděna nad mapou České republiky ve formě obrázku 

s obsaženými železničními tratěmi. Všechny vlaky jsou lokalizovány podle posledního 

průjezdu železniční stanicí a následně zobrazovány do mapy v místě souřadnic dané 

zastávky. Tato práce je jednou z možností, jak přistoupit k vyřešení mého úkolu.  
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Obr. 2 Vizualizace aktuální polohy vlaku. 

 

3.3  Java Urban Traffic Simulator 

Tento projekt je zpracováván Katedrou informatiky a výpočetní techniky na 

Západočeské univerzitě v Plzni. Cílem projektu je vytvoření nástroje pro diskrétní 

mikrosimulaci dopravy na úrovni jednotlivých vozidel. Simulace je zaměřena na 

komplexní městskou dopravní síť. 

Tématem projektu je simulace dopravní situace v městské zástavbě. Systém JUTS je 

simulační nástroj s grafickým výstupem napsaný v Javě. Hlavní zaměření spočívá v 

mikroskopickém pohledu na simulaci, uvažují se tedy jednotlivá vozidla. Simulaci lze 

vizualizovat na mapě města (online simulace), k dispozici je i offline simulace (bez 

průběžné vizualizace) pro rychlejší zpracování. Veškerá vstupní i výstupní data jsou 

ukládána do XML souborů. 

V rámci tohoto projektu běží několik systémů. Jedním z nich je systém INDO. Ten 

slouží k vizualizaci a archivaci dat popisujících intenzitu městské dopravy v jednotlivých 

jízdních pruzích. Nedílnou součástí této aplikace je konvertor, který slouží k převodu a 

kontrole naměřených dopravních dat z původního binárního formátu do konečné XML 

podoby. Další aplikací je editor křižovatek. Jeho úkolem je vytváření, úpravu a prohlížení 

dat, popisujících danou křižovatku. Jednou z nejdůležitějších částí systému je editor 
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světelných plánů semaforů. Pomocí tohoto programu je možno navrhovat statické signální 

plány křižovatek. Umí pracovat s popisem křižovatek systému JUTS a vytvořené signální 

plány ukládá do XML formátu. Další aplikací je editor města. Slouží pro intuitivní a 

rychlou přípravu simulačních map. Uživatel kromě vlastní grafické editace může při tvorbě 

map využívat také data z veřejných informačních systémů. Výsledné mapy tak obsahují 

všechny informace, které jsou v systému JUTS využívány. Jedná se především o informace 

o grafické poloze a podobě jednotlivých entit a některá fakta potřebná pro vlastní diskrétní 

simulaci. 

Pro mou práci je ale zřejmě nejdůležitější mapová část. Pro datový XML soubor s 

křižovatkami, který generuje Editor křižovatek, byla vytvořena sada skriptů, které 

vizualizují dostupné informace o uložených křižovatkách. Z datového souboru se vytváří 

sada HTML stránek, které v tabulce přehledně popisují detaily jednotlivých křižovatek. 

Kromě HTML tabulky je přiložen i obrázek se schématem křižovatky. Z důvodu velkého 

množství křižovatek je generována i interaktivní mapa v SVG formátu, která umožňuje 

zobrazit kompletní síť dostupných křižovatek. Mapa zobrazuje křižovatky a silnice, které je 

spojují. 

 

Obr. 3 Mapa křižovatek a silnic v systému JUTS. 
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3.4 AirTraffic LIVE 

Jedná se o aplikaci, vykreslující aktuální letecký provoz nad Švýcarskem a jeho 

blízkém okolí. Tento systém využívá podkladových map Google Maps. Nad tímto 

mapovým serverem jsou vykreslovány jednotlivá letadla, trajektorie jejich pohybu a letová 

hladina, ve které se letadla nachází. Aplikace je obnovována zhruba každých 15s a je 

umístěna na webových stránkách http://radar.zhaw.ch/radar.html.  

 

Obr. 4 Aplikace Letecký provoz nad Švýcarskem. 

3.5 Map for Zürich District 

Jedná se zřejmě o nejpovedenější aplikaci, na kterou jsem při rešeršní činnosti 

objevil. Její součástí je i vizualizace tramvajové dopravy ve městě Curych. Nejde o 

akademický projekt, je to precizně provedená profesionální mashup aplikace. Tento projekt 

zobrazuje nad mapovým serverem Google Maps simulaci tramvajové dopravy ve městě 

Curych. Jeho hlavní částí jsou jednotlivé dopravní prostředky, které jsou zobrazeny 

v bodové formě. Po kliknutí na konkrétní tramvaj se vykreslí trasa linky, následující 

zastávka a čas dosažení následující zastávky. V aplikaci lze také zapnout tyto vrstvy: 

všechny tramvajové zastávky, Mobility Stations (stanice mobilní půjčovny aut), 

bankomaty a webkamery. Tuto aplikaci lze nalézt na adrese http://map.local.ch/en/Zurich. 

 

http://radar.zhaw.ch/radar.html
http://map.local.ch/en/Zurich
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Obr. 5 Animace tramvajové dopravy ve městě Curych. 

Podobnou aplikací je vizualizace pohybu vlaků na území Švýcarska a nejbližšího 

okolí. Jedná se opět o mashup aplikaci, založenou nad podkladovými mapami Google 

Maps. Nachází se na adrese http://www.swisstrains.ch/. 

http://www.swisstrains.ch/
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4 MOŢNOSTI ŘEŠENÍ 

Tento projekt byl zadán jako otevřený, tzn., že nebyl dán striktní požadavek na 

konkrétní programovací ani vizualizační nástroj, je zde možno využít libovolných 

prostředků.   

 Jak jsem již naznačil výše, jsou v podstatě dvě možnosti jak realizovat tento projekt: 

 pomocí desktopových aplikací 

 pomocí webových aplikací 

4.1 Desktopová řešení 

4.1.1 ArcGIS 

Je zřejmě nejrozšířenějším GIS řešením po celém světě vůbec. Byl vyvinut firmou 

ESRI a v současné době je na trhu verze 10. ArcGIS lze rozdělit do pěti kategorií: Desktop 

GIS, Server GIS, Mobile GIS, Developer GIS a Hosted GIS (ArcWeb Services). Pro moji 

práci je nejdůležitější kategorie Desktop GIS. Zde je k dispozici uživatelům několik 

aplikací, umožňující práci s prostorovými daty. Jsou to ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, 

ArcScene, ArcGlobe a ArcReader. Přitom nejlépe lze vizualizovat data v prostředí ArcMap 

a ArcScene.  

 

Obr. 6 Ovládací okno programu ArcMap. 
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Pro simulaci dat a tvorbu dynamických map v prostředí ArcGIS lze využít API a 

nabízené kolekce MapObject, která je součástí programového balíčku Desktop GIS. 

MapObjects jsou komponentní software pro vývoj aplikací se zaměřením do oblasti GIS. 

Je to kolekce OLE prvků pro snadný vývoj GIS aplikací. Obsahují téměř 50 

programovatelných objektů. Pro tvorbu simulace je možno použít programovacího jazyka 

Visual Basic.  

Pro tvorbu dynamických map můžeme využít také nejnovější platformy ArcGIS 

Engine. Je založen právě na ArcObjects, jádro sady komponent, ze kterého byly vytvořeny 

produkty ArcGIS, je kompatibilní s vícenásobným rozhraním pro plánování aplikací.  

 

Obr. 7 Ukázka navigačního systému firmy SimaTech vytvořeného prostřednictvím MapObjects. 

4.1.2 Google Earth 

Aplikace Google Earth se již stala velmi rozšířenou nejen v oblasti GIS, ale i mezi 

běžnými uživateli. Je to jakýsi virtuální glóbus, umožňující zobrazovat satelitní snímky, 

mapy i terén po celém světě. Spolu s těmito mapami je možno také zapnout zobrazování 

různých vrstev, jako jsou hranice států, zeměpisné útvary, silnice, informace o významných 

místech, atd. Kromě těchto informací umožňuje od verze 4.3, která byla uvolněna v roce 

2008, zobrazovat také animace. 

Pro zobrazování jakýchkoli geografických dat v aplikaci Google Earth je používán 

souborový formát KML. Proto i animace musí být sestavena ve formátu KML. Jak už bylo 

řečeno, Google Earth od verze 4.3 podporuje možnost přímé animace v aplikaci. Je to 



Jan Valchář: Simulace pohybu vozidel MHD Ostrava 

2011     14 

umožněno tzv. časovými značkami, které jsou spolu s tzv. placemarky uváděny v 

souborech KML. V aplikaci samotné je poté nově umístěn animační panel, na kterém je 

možno nastavit počátek, rychlost animace a další podobné funkce.  

 

Obr. 8 Příklad kódu pro přímou animaci v aplikaci Google Earth. 

Ve starších verzích neexistovala možnost přímé animace, soubor KML musel být 

dynamicky měněn. Proto zde nebyly časové značky, pouze placemarky, které zajišťují 

zobrazování symbolů na daných souřadnicích. 

 

Obr. 9 Příklad kódu KML souboru[18]. 
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Na následujícím obrázku můžeme vidět tramvaje, které jsou zobrazeny v aplikaci 

Google Earth podle předchozího KML souboru. 

 

Obr. 10 Vizualizace okamžitého stavu tramvají v aplikaci Google Earth. 

4.1.3 OpenJUMP 

Tento program patří do rodiny tzv. Open Source nástrojů, tzn. jejich programový kód 

je veřejně dostupný a kdokoli s ním může manipulovat a upravovat si tak funkčnost 

aplikace. Je naprogramován v jazyce Java, takže je spustitelný v libovolném operačním 

systému s podporou Java Virtual machine. OpenJUMP je vektorově orientovaný nástroj s 

možností zpracovávat data těchto formátů: JUMP GML, ESRI Shapefile, FME GML, 

GML 2.0, WKT. Dále podporuje zobrazování rastrových dat (TIF, JPEG, PNG, GIF). 

Aplikace pracuje s pluginovou architekturou - mnoho funkcí lze přidat doinstalováním 

dalších pluginů.  
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Obr. 11 Ovládací okno programu OpenJUMP. 

4.1.4 GRASS 

GRASS GIS patří stejně jako OpenJUMP k OpenSouce nástrojům. Byl vyvinut 

armádou USA v 80. letech minulého století, později pronikl do akademické sféry a dnes 

nachází uplatnění i ve sféře komerční. Mezi významné uživatele GRASSu patří například 

NASA nebo NOAA. V současné době je distribuována veze 6.4.0 RC3 (Third release 

candidate of stable release 6.4.0), která obsahuje nové grafické uživatelské rozhraní, 

nativní podporu MS Windows, umožňující novou funkcionalitu a opravu chyb. Jako 

grafické uživatelské rozhraní pro tento program může být použito programu Quantum GIS.  
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Obr. 12 Zobrazení rastru v programu GRASS a informačního okna. 

 

4.1.5 Shrnutí vyuţití desktopových produktů 

Desktopová řešení obecně mají jednu podstatnou nevýhodu, a to, že je uživatel 

závislý na konkrétním softwaru, ve kterém je simulace vytvořena. V praxi to vypadá tak, že 

pokud jsem simulaci vytvořil například v aplikaci Google Earth, tak uživatelé, kteří si ji 

chtějí opětovně spustit, musí mít taktéž k dispozici Google Earth.  

 

4.2 Webové aplikace 

Právě závislost uživatele na konkrétním softwaru se lze vyvarovat pomocí webové 

aplikace. U webových aplikací si lze vybrat ze dvou variant. Buď si vytvořit vlastní 

aplikaci, nebo si lze zvolit vytvoření tzv. mashup aplikace.  

4.2.1 Vlastní aplikace 

Při tvorbě vlastní aplikace neexistuje závislost na mapových portálech, ale je 

zapotřebí vytvořit si buď mapu vlastní, nebo si mapu pořídit od dopravního podniku. 

Dopravní podnik se ovšem vyjádřil tak, že nemůže poskytnout vektorová data s trasami 

jednotlivých linek a zastávkami. V tomto bych si musel pomoci ruční vektorizací 
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jednotlivých úseků. Ve svém průzkumu mezi již vyřešenými projekty jsem narazil na 

jeden, který je velmi podobný a ze kterého by se dalo vycházet. Jedná se o loňský projekt 

Filipa Junga z institutu geoinformatiky v Olomouci s názvem Animované mapy MHD 

Přerov. Jeho úkolem bylo vytvoření webové aplikace, umožňující interaktivně vizualizovat 

městskou hromadnou dopravu v Přerově. Pro svou práci vytvořil vlastní aplikaci, která 

spočívala ve využití technologie SVG a programového jazyka SMIL. Aplikace je umístěna 

na webu http://mhd-prerov.feyd.cz/. Funguje bohužel pouze v prohlížeči Opera a to 

pouze statické animace. Je to určitě jeden ze způsobů, který by připadal v úvahu.  

4.2.2 Mashup aplikace 

Mashup nebo česky mixáž je spíše znám v hudební terminologii při kombinaci více 

než dvou hudebních skladeb. Přeneseně se ovšem tento název ujal i v internetové 

terminologii. Mashup je webová stránka nebo aplikace, která kombinuje obsah z více než 

jednoho zdroje a dává tak možnost současného využití různých typů informací 

zkombinovaných dohromady. Jedním z nejpopulárnějších zdrojů, na kterém weboví 

vývojáři staví svá díla je např. GoogleMaps, YouTube nebo Flicker. Společnosti jako 

Google nabízejí svá aplikační rozhraní pro programování aplikací (tzv. API) [19]. 

 

Obr. 13 Nejpoužívanější zdroje pro tvorbu mashupů [14]. 

V případě mé aplikace přichází v úvahu vytvořit mashup aplikaci, která by 

kombinovala mapové podklady některého z mapových serverů s daty jízdních řádů a 

vektorových dat, uložených v databázi. 

Hlavní výhoda při použití mashup aplikace s mapovým serverem je, že k vizualizaci 

nepotřebujeme vytvářet žádné vlastní podkladové mapy, k dispozici je soubor map celého 

světa v širokém rozsahu měřítek. Uživatel si může vybrat z mnoha mapových portálů, které 

nabízejí mapovou službu prostřednictvím API. Tato služba umožňuje integraci mapové 
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komponenty do webových stránek. Nejrozšířenější je bezesporu API Google Maps, z 

našich mapových portálů jsou to například Mapy.cz či AMapy. 

4.3 Vybrané řešení 

Jak jsem již napsal výše, rozhodl jsem se zamítnout vytvoření aplikace pomocí 

desktopových produktů, a to kvůli závislosti uživatele na konkrétní technologii. Logicky 

tedy vyplývá, že volba padla na webovou aplikaci. Zde jsem si mohl opět vybrat mezi 

dvěma variantami. První bylo zvolit tvorbu vlastní aplikace, alternativou bylo vytvořit 

mashup aplikaci. 

Vybral jsem si využití služeb mapového serveru s nabízeným API a následným 

vytvořením mashup aplikace nad ním. Vedlo mě k tomu několik důvodů. Prvním z nich je 

samozřejmě ten, že nemusím složitě vytvářet a upravovat podkladová data. Dalším je fakt, 

že i kdybych si vytvořit vlastní podkladová data, nikdy bych nedosáhl takové kartografické 

kvality, kterou disponují současné mapové servery. Pravdou je taky to, že vlastní aplikace 

nemusí být spustitelná na všech webových prohlížečích, což znamená ztrátu celé řady 

potenciálních uživatelů. Samozřejmostí je, že vytvoření animací nad mapovým serverem je 

o něco složitější než tvorba vlastní animace. 

Popis zkoumaných mapových serverů a výběr optimálního serveru pro mou aplikaci 

je uveden v kapitole 5.7 Mapové servery. 
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5 POUŢITÉ TECHNOLOGIE 

Pro tvorbu své aplikace jsem se tedy rozhodl využít API mapového serveru a od toho 

se odvíjí vše, co se týče použitých technologií. První, s čím uživatel této aplikace přijde do 

styku, jsou webové stránky aplikace. Tyto stránky jsou napsány ve značkovacím jazyce 

HTML s využitím skriptovacích jazyků PHP a Javascript. Pro formátování stránek jsou 

použity kaskádové styly. Na stránkách vyplní uživatel formulář se vstupními parametry 

simulace. Aplikace zpracuje vstupní data z formuláře. Na základě těchto vstupních dat 

vybere aplikace z databáze MySQL data o poloze konkrétních dopravních prostředků 

v prostoru i čase a připraví tato data k simulaci. Výsledek je zobrazován znovu pomocí 

skriptovacích jazyků na mapový server, umístěný na další webové stránce.  

O obnovování stránky se stará technologie AJAX. 

5.1 HTML 

Jedná se o značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v 

systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. Jazyk je 

aplikací dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního značkovacího jazyka SGML (Standard 

Generalized Markup Language). Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, 

které zpětně ovlivňovaly definici jazyka. 

HTML je charakterizován množinou značek (tzv. tagů) a jejich atributů definovaných 

pro danou verzi. Mezi značky se uzavírají části textu dokumentu a tím se určuje význam 

obsaženého textu. Názvy jednotlivých značek se uzavírají mezi úhlové závorky <a>. Část 

dokumentu tvořená otevírací značkou, nějakým obsahem a odpovídající ukončovací 

značkou tvoří tzv. element (prvek) dokumentu. Například <b> je otevírací značka pro 

zvýraznění textu tučným písmem a <b>Tento text je tučný</b> je element obsahující 

zvýrazněný text. Součástí obsahu elementu mohou být další vnořené elementy. Atributy 

jsou doplňující informace, které upřesňují vlastnosti elementu. Značky jsou obvykle 

párové, přičemž koncové značka je shodná se značkou počáteční, jen má před názvem znak 

lomítko.  

Dokument v jazyku HTML má předepsanou strukturu. Kořenový element 

reprezentuje celý dokument, obsahuje značky <html> a </html>. Hlavička elementu 
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obsahuje metadata a je sevřena mezi tagy <head> a </head>. Tělo dokumentu obsahuje 

vlastní text dokumentu. Je vymezen značkami <body> a </body>[9].  

5.2 CSS 

Pomocí kaskádových stylů (CSS) lze velmi efektivně formátovat stránky psané v 

jazycích HTML, XHTML či XML. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled 

dokumentu od jeho struktury a obsahu. Díky tomu nemusíme například při změně velikosti 

nadpisu složitě procházet celý HTML kód, stačí změnit pouze jednu vlastnost v CSS souboru. 

Taktéž může více HTML souborů odkazovat na jeden CSS soubor a takto vytvořený web bude 

mít společný design. Vlastností CSS je, že se styly mohou vzájemně překrývat, což zvyšuje 

jejich efektivnost. Dalšími výhodami kaskádových stylů oproti HTML je větší možnost 

formátování a rychlejší načítání stránky[12]. 

 

Obr. 14 Ukázka části souboru CSS – formát nadpisu třetí úrovně. 

5.3 MySQL 

Jednou z nejdůležitějších částí aplikace je kvalitní databázový systém a samotná 

databáze, která obsahuje jízdní řády všech linek dopravního podniku i geografickou polohu 

jednotlivých zastávek a tras. V úvahu připadaly dva databázové systémy (DS) – MySQL a 

PostgreSQL. Oba DS by byly pro moji práci použitelné. Pro MySQL jsem se rozhodl 

hlavně z důvodu větších zkušeností při předchozí práci s ní. Dalším důvodem je fakt, že při 

práci program XAMPP, jehož součástí je i databáze MySQL. K dispozici mám verzi 

5.1.41, která obsahuje prostorové rozšíření MySQL Spatial Extensions, důležité pro 

uložení prostorových dat. V dalším textu se soustředím právě na MySQL Spatial 

Extensions, jehož funkce používám při tvorbě simulace. 

5.3.1 MySQL Spatial Extensions – úvod 

V roce 1997 zveřejnilo sdružení Open Geospatial Consortium (OGC) specifikaci 

OpenGIS Simple Features Specifications For SQL. Tento dokument popisuje, jak mají být 

geografická data ukládána a spravována v relačních databázích. Specifikace zahrnuje mimo 
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jiné datové typy, textové formáty a binární formáty pro vyjádření geografických dat. 

Součástí je také množství funkcí pro zpracování dat a funkcí pro provádění výpočtů a 

geometrické analýzy dat. Pro reprezentaci geometrických objektů jsou definovány formáty 

Well – Known Text (WKT) a Well – Known Binary (WKB) [15].   

Formát WKT 

Je to formát pro textovou reprezentaci geometrických objektů. Tento formát je 

základním prostředkem pro import prostorových dat do databáze MySQL. V tabulce 1 jsou 

uvedeny příklady reprezentace objektů ve formátu WKT. 

Tab. 1Textová reprezentace různých geometrických objektů[3]. 

Ukázka WKT Popis 

POINT (2 2) Bod se souřadnicemi 2, 2 

MULTIPOINT (0 0, 3 3) Násobný bod se dvěma body 

LINESTRING ( 1 1, 3 3, 5 5) Linie se třemi vrcholy 

MULTILINESTRING ((1 1, 3 3), (5 5, 10 10)) Složená linie tvořená dvěma body 

POLYGON ((2 2, 2 4, 4 4, 4 2, 2 2)) Polygon se čtyřmi vrcholy 

MULTIPOLYGON  (((2 2, 2 4, 4 4, 4 2, 2 2)), Multipolygon ze dvou polygonů 

 ((1 2, 1 3, 3 1, 2 2, 1 2)))  

GEOMETRYCOLLECTION ( POINT(0 0), Bod a linie v geometrické kolekci 

 LINESTRING(1 1, 5 5, 10 10))  

U bodu jsou obě souřadnice odděleny mezerou. Linie se skládají ze dvou nebo více 

bodů, mezi nimiž se vkládá čárka. U polygonu jsou uvedeny dvoje závorky kvůli případné 

definici vnitřního polygonu (díry). 

Formát WKB 

Tento formát je binárním překladem formátu WKT. Všechny souřadnice jsou zde 

zadány jako hodnoty s dvojitou přesností. Server MySQL interně používá pro ukládání 

geometrických dat právě formát WKB [3].  

5.3.2 MySQL Spatial Extensions – datové typy 

Geometrické datové typy vychází ze specifikace OGC a jsou uspořádány podle 

hierarchie, zachycené na následujícím obrázku. 
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Obr. 15 OpenGIS Geometry Model. 

Objekty Curve, MultiCurve, Surface a MultiSurface jsou tzv. abstraktní třídy. 

V MySQL lze použít tyto geometrické datové typy: Geometry, Point, LineString, Polygon, 

GeometryCollection, MultiPoint, MultiLineString a MultiPolygon. Datový typ Geometry je 

vyčleněn pro geometrický typ bez dalšího upřesnění. Ostatní typy jsou popsány v tabulce  

1 Na obrázku 16 je vidět aplikace geometrického typu LineString při tvorbě tabulky Usek. 

 

Obr. 16 Deklarace tabulky Usek. 

5.3.3 MySQL Spatial Extensions – funkce 

V MySQL je dostupných několik funkcí, které slouží pro převod mezi interními 

geometrickými formáty a WKT či WKB. Jejich seznam je zobrazen v následující tabulce. 
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Tab. 2 Funkce pro převod geometrických dat MySQL. 

Funkce Popis 

ASTEXT Vrátí geometrický typ ve formátu WKT 

ASBINARY Vrátí geometrický typ ve formátu WKB 

GEOMFROMTEXT Vytvoří z řetězce WKT interní formát MySQL GEOMETRY 

GEOMFROMWKB Vytvoří z řetězce WKB interní formát MySQL GEOMETRY 

Dále obsahuje MySQL funkce pro jednotlivé datové typy. Funkce pro datový typ 

Geometry jsou podporovány všemi geometrickými objekty MySQL. V Následující tabulce 

jsou vypsány pouze důležité funkce pro moji práci. 

Tab. 3 Důležité geometrické funkce. 

Funkce Dat. typ Popis 

DIMENSION Geometry 

Vrací počet rozměrů objektu. -1 (prázdný objekt), 0 

(Bod), 1 (Linie), 2 (Polygon) 

ENVELOPE Geometry Vrací hraniční plochu geometrického objektu 

GEOMETRYTYPE Geometry Vrací typ geometrického objektu 

SRID Geometry Vrací identifikátor souřadnicového systému 

X(BOD) Point Vrací X- souřadnici bodu 

Y(BOD) Point Vrací Y- souřadnici bodu 

GLENGTH LineString Vrací délku linie 

ISCLOSED LineString Vrací 1, je-li počáteční bod shodný s koncovým 

NUMPOINTS LineString Vrací počet bodů, ze kterých je linie složena 

STARTPOINT LineString Vrací první bod 

ENDPOINT LineString Vrací poslední bod 

POINTN(g,N) LineString Vrací bod v místě N 

Na následujícím obrázku dokumentuji použití geometrických funkcí MySQL při 

vývoji aplikace, konkrétně při zpracování dat z tabulky Usek. Využívám zde funkce 

NumPoints, PointN a X(BOD).  

 

Obr. 17 Využití geometrických funkcí při tvorbě aplikace. 
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5.4 JavaScript 

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož 

autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Nyní se obvykle používá jako 

interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, mnohdy vkládaný přímo do HTML 

kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová 

pole) nebo tvořeny animace a efekty obrázku. 

Jeho syntaxe patří do rodiny jazyku C/C++/Java. Slovo Java je však součástí jeho 

názvu pouze s marketingových důvodů a s programovacím jazykem Java jej vedle názvu 

pojí jen podobná syntaxe. JavaScript byl v červenci 1997 standardizován asociací ECMA 

(Europen Computer Manufacturers Association) a v srpnu 1998 ISO (International 

Organization for Standardisation). Standardizovaná verze JavaScriptu je pojmenována jako 

ECMAScript a z ní byly odvozeny i další implementace, jako je například ActionScript. 

Program v JavaScriptu se zpravidla spouští až po stažení WWW stránky z Internetu 

(na straně klienta), na rozdíl od ostatních jiných interpretovaných programovacích jazyku 

(např. PHP a ASP), které se spouštějí na straně serveru ještě před stažením z Internetu. Z 

toho plynou určitá bezpečností omezení, JavaScript např. nemůže pracovat se soubory, aby 

tím neohrozil soukromí uživatele[10]. 

5.5 AJAX 

AJAX je zkratka anglického Asynchronous Javascript And XML. Je to metoda 

využití JavaScriptu k načítání dat bez nutnosti znovunačtení webové stránky pomocí HTTP 

protokolu a jejího zpracování. Termín AJAX byl poprvé použit v roce 2005 a souvisí s 

uvedením Microsoft IE verze 5 (ta ovšem vyšla mnohem dříve). V té Microsoft zavedl 

javascriptový objekt XMLHttpRequest, pomocí kterého se načítání dat provádí. Poté byl 

tento objekt implementován do většiny moderních internetových prohlížečů. 

Výhoda AJAXu spočívá v obejití nutnosti znovunačtení stránky pro provedení 

zvolené akce. Změní se tedy jenom požadovaná část stránky a nemusí se načítat celý 

HTML dokument. Odstraní se tím také nepříjemné blikání při běžném přechodu mezi 

stránkami a v neposlední řadě také objem dat přenášený mezi serverem a prohlížečem. 

Internetové stránky tak už nemají jen funkci po sobě jdoucích stránek, ale více se blíží 

plnohodnotným aplikacím. Zážitek uživatele ze stránky se tímto dostává na úplně jinou 

úroveň. Další výhodou je rozšířenost moderních webových prohlížečů podporujících 

AJAX a samozřejmě také popularita internetu samotného.  
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Nevýhodou AJAXu může být občas velké zpoždění při pomalém připojení klienta k 

internetu. To je způsobeno nutností načíst potřebná data ze serveru.  

 

Obr. 18 Schéma práce AJAXu[5]. 

 

5.6 PHP 

Původně Personal Home Page, nyní nese rekurzivní název PHP: Hypertextový 

preprocesor. Jedná se o skriptovací jazyk, určený především pro programování 

dynamických internetových stránek. Nejčastěji je začleňován přímo do struktury jazyka 

HTML, XHTML či WML. Tento postup je velmi výhodný pro tvorbu webových aplikací. 

PHP lze také použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. 

PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek 

jejich činnosti. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyků, například 

Perl, C, Pascal, Java. PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují na různých operačních 

systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování textu, grafiky, práci se 

soubory, přístup k většině databázových serverů (např. MySQL, ODBC, Oracle, 

PostgreSQL, MSSQL). Také podporují celou řadu internetových protokolů (HTTP, SMTP, 

SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, atd.). 

PHP je velmi oblíbeným jazykem, a to především díky jednoduchosti použití. Další 

neocenitelnou vlastností je to, že kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a 

nechává tak vývojáři částečnou svobodu v syntaxi. V kombinaci s databázovým serverem 
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(většinou MySQL nebo PostgreSQL) a webovým serverem Apache se často využívá k 

tvorbě webových aplikací[17]. 

5.7 Mapové servery 

5.7.1 Mapy.cz 

Provozovatelem tohoto českého mapového serveru je společnost Seznam.cz. Jedná se 

o jednu z nejoblíbenějších mapových služeb v České republice. Poskytují nejen mapové 

podklady, ale pokročilejším uživatelům taky API rozhraní. V současné době je k dispozici 

jeho verze 3.0. V nejbližší době ale dojde k přechodu na beta verzi 4.5. Jako souřadnicový 

systém se zde využívá WGS84. Výhodou tohoto mapového serveru je, že k němu existuje 

kompletní manuál v češtině. Tento manuál ovšem není moc propracovaný. Navíc zde 

prakticky neexistují pokročilejší příklady využití. K nevýhodám této služba patří nutnost 

registrace klíče, která se provádí na konkrétní URL adresu. V jiných službách se provádí 

registrace na doménu. Další nevýhodou je omezený maximální počet zobrazení 1000 

denně, což je velmi málo. 

5.7.2 AMapy 

Dalším českým mapovým serverem je AMapy.cz. Tuto službu vlastní společnost 

Centrum Holdings. API rozhraní je uživatelům k dispozici od roku 2007. Z mého pohledu 

jsou mapové podklady obecné mapy zpracovány způsobem bližším zahraniční kartografii 

oproti službám Mapy.cz. Dokumentace k tomuto produktu je v češtině, ale taktéž není moc 

obsáhlá. Co se týče licenčních podmínek, ty dovolují dokonce bezplatné využití na 

komerčních stránkách. Nejsou zde ani žádné omezení počtu zobrazení denně.    

5.7.3 Yahoo! Maps 

Prvním ze dvou zahraničních mapových serverů zmíním Yahoo! Maps. Provozuje jej 

společnost Yahoo! Podobně jako v České republice Seznam, i zde jej tato společnost 

známa hlavně díky svému vyhledávači. Taktéž Yahoo! Maps má k dispozici API. 

Podmínky užití jsou obdobné jako u ostatních služeb. Pro získání klíče je potřeba 

registrace, mapy nelze používat na komerčních stránkách. Dokumentace je k dispozici na 

stránkách podpory. Je docela podrobná, ale není tak přehledná jako u Google Maps.  
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5.7.4 Google maps 

Tento mapový server je provozován společností Google. Jedná se o nejznámější 

mapovou službu na světě. Licenční podmínky dovolují provoz bez jakéhokoli omezení 

počtu zobrazení denně, a to v nekomerčních aplikacích nebo komerčních nezpoplatněných 

aplikacích. Souřadnicovým systémem, používaný Google Maps, je systém WGS84. 

Dokumentace je dokonale propracovaná, v rámci ní existuje několik desítek, možná i 

stovek vzorových příkladů. Mírnou nevýhodou je, že dokumentace je prakticky celá 

v angličtině, ale jedná se o zjednodušenou formu angličtiny, takže ani s tím není větší 

problém. Google Maps jsem si z výše uvedených důvodů vybral pro svoji práci, proto je 

větší část popisu Google Maps API věnována následující kapitola.  
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6 GOOGLE MAPS API 

Jedná se o rozhraní pro programování vlastních nadstavbových aplikací nad 

mapovým podkladem Google Maps. Práce s ním je detailně popsána v dokumentaci na 

webových stránkách Googlu. Od května 2010 je k dispozici jeho verze API V3, přičemž 

jsou funkční i aplikace psané ve verzi V2. Verze V3 je velice podobná předchozí verzi, 

oproti V2 je zrychleno načítání a je směrována především na mobilní prohlížeče. Svoji 

práci jsem začal psát ve verzi V2 a prozatím jsem neměl důvod k přechodu na novější 

variantu. 

Google Maps API je v současné době integrován s Google AJAX API Loaderem, 

který vytváří společný jmenný prostor pro načtení a používání vícenásobného Google 

AJAX API. Tento rámec umožňuje použít volitelný jmenný prostor google.maps.* pro 

všechny třídy, metody a vlastnosti, které se v současné době používají v Google Maps API 

pro nahrazení normálního prefixu G s tímto jmenným prostorem. I nadále je ovšem 

podporován stávající jmenný prostor G. Například objekt GMap2 může být také definován 

jako google.maps.Map2. 

6.1 Struktura Google Maps JavaScript API V2 

 Google Maps API je tvořen těmito třídami: Hlavní třída, základní třídy, třídy 

událostí, řídící třídy, překryvné třídy a třídy obsluhy. Pro ukázku zde popíšu třídy, které 

používám ve své práci.   

6.1.1 Hlavní třída 

 Gmap2 – Je nejdůležitější třídou, která tvoří mapu. Ostatní třídy jsou třídy podřízené. 

6.1.2 Základní třídy  

GLatLng – Vyjadřuje bod v souřadnicích zeměpisné délky a zem. šířky. 

GPoint – Představuje bod na mapě o jeho pixelových souřadnicích. Zeměpisné 

souřadnice jsou zastoupené pomocí třídy GLatLng. 

6.1.3 Řídící třídy   

GMapType - Google nabízí některé předdefinované typy map - tato třída slouží k 

definování vlastních typů. K jejich zobrazení na mapě se použije konstruktor 

GMap2 nebo metoda GMap2.addMapType(). 



Jan Valchář: Simulace pohybu vozidel MHD Ostrava 

2011     30 

6.1.4 Překryvné třídy 

GIcon - Ikona určuje obrázek sloužící k zobrazení GMarkeru na mapě. Z důvodů 

kompatibility prohlížečů je specifikace ikony docela složitá. Pokud nechceme 

využít vlastní ikony, je k dispozici výchozí ikona G_DEFAULT_ICON 

GMarker – Označuje pozici na mapě. Implementuje rozhraní GOverlay a tudíž je 

přidáván do mapy pomocí metody GMap2.addOverlay(). Marker obsahuje 

LatLng, což je geografická poloha, kde je značka ukotvena ikonou na mapě. 

Pokud ikona není nastavena v konstruktoru, je použita výchozí ikona 

G_DEFAULT_ICON. Poté, co je přidán objekt třídy GMarker do mapy, 

může být otevřeno okno info window. Marker vyvolá okno události mouse 

events a nebo infowindow events. 

GMarkerOptions - Instance této třídy jsou používány k volbě argumentu konstruktoru 

třídy GMarker 

Rozhraní GOverlay - Toto rozhraní je implementováno v mapách knihovny API 

třídami GMarker, GPolyline, GTileLayerOverlay a GInfoWindow. Používá se 

k zobrazení vlastních typů překryvných objektů na mapě. Instance GOverlay 

mohou být vkládány do mapy metodou GMap2.addOverlay(). Mapa pak bude 

volat metodu GOverlay.initialize() pro překrytí mapy při inicializaci. Kdykoli 

se změní zobrazení mapy, mapa zavolá funkci GOverlay.redraw(), takže se 

může překryv v případě potřeby přemístit sám.  

GPolyline – je překryvná vrstva mapy, která vykresluje lomenou čáru pomocí 

vektorové kresby prohlížeče, je-li k dispozici.  

GPolygon – je velmi podobný GPolyline kromě toho, je možno navíc určit barvu 

výplně a průhlednost. 
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6.2 Praktická stránka vyuţití Google Maps API 

Následuje stručný úvod k implementaci mapové služby Google Maps do vlastních 

stránek. Rozhraní API Google Maps vyžaduje klíč vývojáře. Ten lze získat zdarma po 

registraci uživatele a uvedení konkrétní domény, na které bude služba použita. Tento klíč je 

součástí JavaScriptu, který je třeba umístit na začátek tagu head na dané stránce.  

 

Obr. 19 Vygenerovaný klíč služby Google Maps API. 

6.2.1 Vytvoření mapy 

Nejen klíč, ale i celé API Google Maps je určené pro použití v JavaScriptu, které 

používá ve velké míře objekty. Centrálním objektem je mapa. Mapa se vytvoří instancí 

třídy GMap2. Jediný parametr konstruktoru GMap2 je kontejner, do kterého se umístí 

mapa. Většinou se jedná o prázdný element. Pro vypozicování mapy na stránce je možno 

použit CSS. Přitom velikost kontejneru určuje velikost mapy.  

 

Obr. 20 Příklad vložení jednoduché mapy do vlastních stránek. 

Výsledkem kódu, uvedeném na předchozím obrázku je prázdná mapa. Problém je 

v tom, že mapa neví, jakou oblast zobrazit jako výchozí. K tomu se používá metoda 

setCenter. Tato metoda bere jako parametry objekt GLatLng a úroveň přiblížení ve formě 

celého čísla. Lze si zvolit, jestli si přejeme zobrazit obecně zeměpisnou mapu či letecké 

snímky. Také si lze zvolit z více možností a typů ovládacích prvků. Vlastní volby ovšem 
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nedovolí uživateli přiblížit a oddálit pomocí kolečka myši. Proto je k dispozici metoda 

setUIToDefault(), která zajistí defaultní nastavení všech ovládajích prvků.  

6.2.2 Vkládání značek 

Základní funkcí pro práci s mapou je vložení značky. Značky se používají pro 

identifikaci konkrétního místa na mapě a vkládají se pomocí instance třídy GMarker. 

Prvním parametrem konstruktoru třídy GMarker je objekt o souřadnicích GLatLng. 

Druhým volitelným parametrem je objekt typu GMarkerOptions. Pomocí něj lze nastavit 

vlastnosti značky, například typ ikony, informace o vlastních ikonách, atd. Značky lze poté 

vykreslit do mapy pomocí instance addOverlay.  

 

Obr. 21 Vložení značek do mapy. 

Kód, zobrazený na předchozím obrázku, se stará o zobrazení dvou značek do mapy. 

Po prodlevě 1000 milisekund se tyto značky smažou a za dalších 1000 milisekund se znovu 

objeví. 

Dalšímu využití Google Maps API se věnuji v následujících kapitolách. 
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7 DATABÁZE JÍZDNÍCH ŘÁDŮ A VEKTOROVÝCH DAT 

Dostáváme se k problému sestavení databáze. Ideální je vytvořit jednu databázi, ve 

které budou obsaženy jak vektorová data zastávek a tras MHD, tak i všechny jízdní řády. 

Důležité je proto vytvořit datový model.  

7.1 Vektorová data 

Ve své databázi nutně potřebuji mít k dispozici vrstvy zastávek HMD a tras 

jednotlivých spojů. Tato data jsem si vytvořil vektorizací. Informace o poloze zastávek 

jsem získal ze stránek http://mapy.cz/ a mapu jednotlivých linek ze stránek Dopravního 

podniku Ostrava.  

7.1.1 Vektorizace dat 

Vektorizaci jsem provedl v prostředí ArcGIS nad připojenou WMS službou 

Magistrátu města Ostravy. Zde se vyskytl problém se souřadnicovými systémy. Magistrát 

města Ostravy poskytuje svoji službu primárně v souřadnicovém systému WGS-84. Jelikož 

s tímto systémem pracuje i Google Maps API, tak jsem malou část dat vektorizoval přímo 

v tomto výchozím systému. Následně jsem pořízená data zkusil vykreslit nad Google 

Maps. Data se ale nezobrazila správně a proto jsem musel hledat problém. Zkoušel jsem 

zobrazit tatáž data nad jiným mapovým serverem se stejným výsledkem. Postupem času 

jsem zjistil, že problém je na straně WMS služby. Ta je sice poskytována primárně 

v systému WSG-84, ale data zde byla získána v systému S-JTSK. Když jsem zkusil 

vektorizovat data nad původním systémem S-JTSK a až poté je převézt do systému WGS-

84, data byla následně zobrazována správně. Proto jsem byl nucen všechna data 

vektorizovat nad původním systémem S-JTSK a následně jej převézt do WGS-84.  

7.1.2 Transformace dat z formátu SHP do SQL 

Zvektorizovaná data jsou uložena ve formátu SHP. Pro transformaci dat z formátu 

SHP do databáze jsem našel na internetu volně dostupný program shp2mysql. Jedná se o 

konzolovou aplikaci, která převádí geometrickou i atributovou složku dat formátu SHP do 

externího souboru. V souboru jsou jednotlivé prvky uloženy jako jednotlivé příkazy 

INSERT INTO jazyka SQL. Po vytvoření tabulky lze jednoduše spuštěním příkazů vložit 

http://mapy.cz/
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takto získané řádky. Příklad formátování souboru SQL, který vznikne spuštěním programu, 

je uveden na následujícím obrázku. 

 

Obr. 22 Text výstupního souboru programu shp2mysql.  

7.2 Jízdní řády 

Také databázi jízdních řádů jsem si musel opatřit sám.  

7.2.1 Získání jízdních řádů ze stránek DPO 

Na stránkách DPO jsou k dispozici PDF a HTML soubory s jízdními řády. Pro svou 

práci používám HTML soubory. Jeden takovýto soubor obsahuje informace o jedné lince 

v obou směrech. Jsou zde i v každém směru vypsány zastávky, kterými daná linka projíždí.  

 

Obr. 23 Jízdní řády na stránkách DPO v HTML souboru. 

Bylo proto nutné vymyslet rozumný způsob, jak tato data automatizovaně zpracovat 

a následně uložit do databáze.  
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7.2.2 Program pro parsing jízdních řádů 

Nejdříve jsem přemýšlel nad tím, že provedu parsing nad celým souborem ve 

formátu HTML. Toto jsem ale zamítl, neboť by to bylo extrémně složité. Musel by se totiž 

hlídat nejen samotný text, ale i formátování. V souboru je totiž každá následující hodina 

označena změnou barvy z černé na modrou a opačně. 

Proto jsem si každý takovýto soubor uložil jako text a rozdělil do čtyř souborů. V 

jazyce C# jsem vytvořil program, který provádí parsing nad těmito soubory. Program 

pracuje se dvojicí souborů. V prvním je seznam zastávek pro konkrétní linku v jednom 

směru a ve druhém časové údaje v tomtéž směru. Výsledkem je soubor SQL příkazů, 

pomocí kterých lze naplnit databáze údaji. Totéž se následně provede i pro druhou dvojici 

soborů. Na následujícím obrázku lze vidět ovládací okno programu s jeho vstupy a 

výslednými SQL příkazy. 

 

Obr. 24 Aplikace pro přesun jízdních řádů ze stránek DPO do SQL souborů. 
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7.3 Struktura databáze 

7.3.1 Vysvětlení pojmů 

V této části bych chtěl uživatele seznámit s pojmy, které jsem použil pro tvorbu 

tabulek a atributů v nich.  

Linka – jedná se o označení dopravní trasy, po které jezdí dopravní prostředky. 

Každá linka má své číslo nebo jiné označení. 

Trasa – dopravní prostředky mohou v rámci jedné linky jezdit po více trasách. 

Například některé dopravní prostředky na rozdíl od jiných prostředků 

v rámci stejné linky začínají o zastávku dříve. Trasa je dána počáteční 

zastávkou, cílovou zastávkou a dobou, za kterou prostředek urazí celou 

trasu. 

Spoj – jedná se o konkrétní dopravní prostředek. Jezdí v rámci určité linky a po 

určité trase.  

Úsek – jde o spojení mezi dvěma zastávkami. Je dán první zastávkou, seznamem 

lomových bodů a následující zastávkou v rámci úseku.  

7.3.2 ERA diagram 

Co se týče struktury databáze vektorových dat, navrhl jsem řešení, které je zobrazeno 

na následujícím obrázku ve formě ERA diagramu.  

 

Obr. 25 ERA diagram databáze jízdních řádů a vektorových dat. 
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V následujícím textu jsou uvedeny atributy všech tabulek, doplněné o stručný popis. 

Dále jsou zde uvedeny stručné výpisy z každé tabulky, případně postup při tvorbě 

identifikátoru.  

7.3.3 Tabulka Zastavka 

 

Tab. 4 Atributová tabulka Zastavka. 

Název Datový typ Popis 

id_zast VARCHAR(5) Identifikátor, jednoznačně určující zastávku. 

nazev VARCHAR(30) Název zastávky. 

smer VARCHAR(30) Název další zastávky po směru jízdy – mají pouze 
informační charakter. 

linka VARCHAR(40) Čísla všech linek, kterých na dané zastávce zastavují. 

geometrie POINT Souřadnice zastávky. 

 

Tab. 5 Výpis z tabulky Zastavka. 

id_zast nazev smer linka geometrie 

TRODA Rodimcevova 
Zábřeh 
vodárna 006,011 

GeomFromText 
('POINT (18.2381 49.7954)',-1)) 

TRODB Rodimcevova Kpt. Vajdy 006,012 
GeomFromText 
('POINT (18.2387 49.7955)',-1)) 

TPALA Palkovského Hulvácká 007,011,012 
GeomFromText 
('POINT (18.2470 49.8081)',-1)) 

TPALB Palkovského 
SPORT 
ARÉNA 007,011,013 

GeomFromText 
('POINT (18.2475 49.8077)',-1)) 

TSTRA Střelnice 
Nová Ves 
vodárna 007,011,017,018 

GeomFromText 
('POINT (18.2363 49.8203)',-1)) 

TSTRB Střelnice Ferona 007,011,017,019 
GeomFromText 
('POINT (18.2365 49.8198)',-1)) 

 

 

 

Obr. 26 Metodika tvorby identifikátoru zastávky. 
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7.3.4 Tabulka Usek 

 

Tab. 6 Atributová tabulka Usek. 

Název Datový typ Popis 

id_usek INT(6) Automatický identifikátor úseku. 

zast1 VARCHAR(5) Identifikátor zastávky, kterou úsek začíná. 

zast2 VARCHAR(5) Identifikátor zastávky, kterou úsek končí. 

linka VARCHAR(40) Čísla všech linek, které daným úsekem projíždějí. 

geometrie LINESTRING Souřadnice lomových bodů úseku. 

 

Tab. 7 Výpis z tabulky Usek. 

id_ 
usek zast1 zast2 linka geometrie 

1 TPROA TDALA 003,004,008,... 
GeomFromText('LINESTRING  
(18.2493 49.8267 ,18.2498 49.8268 ,...)) 

2 TDALA TMANA 004,008,009,... 
GeomFromText('LINESTRING  
(18.2541 49.8274 ,18.2544 49.8275 ,...)) 

3 TMANA TDENA 004,008,009,... 
GeomFromText('LINESTRING  
(18.2592 49.8282 ,18.2606 49.8285 ,...)) 

4 TDENA TKRUA 004,008,009,... 
GeomFromText('LINESTRING  
(18.2649 49.8292 ,18.2651 49.8292 ,...)) 

 

7.3.5 Tabulka JR 

 

Tab. 8 Atributová tabulka JR. 

Název Datový typ Popis 

id_jr INT(8) Identifikátor údaje jízdního řádu. 

id_spoj VARCHAR(7) Identifikátor spoje. 

zastv VARCHAR(5) Identifikátor zastávky, které se údaj týká. 

cas TIME Časový údaj jízdního řádu. 

prac_den TINYINT(1) Informace, jedná-li se o pracovní den (1) nebo svátek (0). 

zastn VARCHAR(5) Identifikátor následující zastávky. 

 

Tab. 9 Výpis z tabulky JR. 

id_jr id_spoj zastv cas prac_den zastn 

1 008A001 THLNA 4:10:00 1 TNSCA 

2 008A001 TNSCA 4:11:00 1 TMUGA 

3 008A001 TMUGA 4:12:00 1 TKRIA 

4 008A001 TKRIA 4:13:00 1 THDJA 
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Obr. 27 Metodika tvorby identifikátoru spoje. 

7.3.6 Tabulka Trasa 

 

Tab. 10 Atributová tabulka Trasa. 

Název Datový typ Popis 

id_trasa VARCHAR(7) Identifikátor trasy. 

zastf VARCHAR(5) Identifikátor první zastávky v rámci trasy. 

zastl VARCHAR(5) Identifikátor poslední zastávky v rámci trasy. 

doba TIME Doba, potřebná k projetí celé trasy. 

 

Tab. 11 Výpis z tabulky Trasa. 

id_trasa zastf zastl doba 

008X001 THLNA TVRKA 0:32:00 

008X002 T17LA TVRKA 0:04:00 

008X003 T17LA TVRKA 0:05:00 

008X004 THLNA TVRKA 0:38:00 

 

 

Obr. 28 Metodika tvorby identifikátoru trasy. 

7.3.7 Tabulka Spoj_Trasa 

 

Tab. 12 Atributová tabulka Spoj_Trasa. 

Název Datový typ Popis 

id_st INT(8) Identifikátor atributu  

id_trasa VARCHAR(6) Identifikátor konkrétního spoje. 

id_spoj VARCHAR(7) Identifikátor konkrétní trasy. 
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Tab. 13 Výpis z tabulky Spoj_Trasa. 

id_st id_spoj id_trasa 

1 008A001 008X001 

2 008A002 008X002 

3 008A003 008X003 

4 008A004 008X002 

 

8 TVORBA WEBOVÉ APLIKACE 

Při tvorbě webové aplikace si je potřeba dobře rozmyslet, jak má tato aplikace 

vypadat po funkční i grafické stránce. Asi nejlepší variantou pro zhotovení podobné 

aplikace je koncepce tří webových stránek. První stránka je úvodní, na druhé stránce si 

může uživatel vybrat možnosti simulace a na třetí stránce bude probíhat samotná simulace. 

Zde je jistě zapotřebí i pomoc grafika, aby výsledný vzhled stránek uživatele zaujal. 

8.1 Úvodní stránka 

Úvodní stránka odráží strukturu a funkčnost celé aplikace. Aplikace je rozdělena do 

tří částí. V první části lze vykreslit zatržené linky i s příslušnými zastávkami. Ve druhé 

části lze lokalizovat danou zastávku podle jejího názvu. Ve stěžejní třetí části lze vykreslit 

simulaci vybraných vozidel MHD Ostrava. Tomuto členění také odpovídá struktura čtyř 

tlačítek v levé části úvodní webové stránky.  

 

Obr. 29 Úvodní stránka webové aplikace. 
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8.2 Zobrazení linek 

Tato část slouží k vykreslení tras jednotlivých linek a příslušných zastávek. 

Maximální počet současně zobrazovaných linek jsem omezil na 3 z důvodu přehlednosti. 

Nelze zde totiž docílit techniky odsazení linií. Proto se při zobrazení tras linek, jejichž části 

jsou společné více linkám, tyto trasy zobrazují přes sebe.  

 

Obr. 30 Formulář pro výběr zobrazovaných linek. 

8.2.1 Vykreslení zastávek dané linky 

Po vyplnění formuláře jsou předána vstupní data aplikaci. Aplikace se postará o 

selekci správných dat z databáze a následné vykreslení do webové stránky. K výběru 

zastávek, kterými projíždí spoj zadané linky, je použit následující programový kód. 

 

Obr. 31 Sada příkazů pro vykreslení zastávek vybraných linek. 

8.2.2 Vykreslení trasy dané linky 

Po vykreslení zastávek následuje také zobrazení trasy, po které se pohybují vybrané 

linky. Zde se aplikace databáze nejdříve dotazuje v prvním cyklu funkcí NumPoints na 

počet lomových bodů, pomocí kterých je tvořen daný úsek. V následujícím cyklu jsou 

ukládány souřadnice těchto lomových bodů do pole body. Souřadnice lomových bodů jsou 

získávány funkcí PointN. Samotná trasa je vizualizovaná vytvořením třídy GPolyline 

z pole body. Postup při vizualizaci je uveden na obrázku 32.  
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Obr. 32 Sada příkazů pro vykreslení tras vybraných linek. 

Na následujícím obrázku je znázorněn celkový pohled při vykreslení linek. 

 

Obr. 33 Vykreslení linek, celkový pohled. 
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Na následujícím obrázku lze vidět vykreslení linek při přiblížení, je možno kliknutím 

na příslušnou zastávku zjistit její název.  

 

Obr. 34 Vykreslení linek při přiblížení. 

8.3 Lokalizace zastávek 

U lokalizace zastávek si může uživatel nechat vykreslit pozici zastávky. Tato funkce 

se hodí uživateli zejména tehdy, nezná-li přesné umístění zastávky. Zastávka se zde hledá 

pomocí atributu Nazev. Výsledkem je zobrazení všech zastávek tohoto názvu v mapě. 

Funkce je interaktivní, na pravé liště je zobrazen seznam všech nalezených zastávek. Po 

kliknutí na daný název se aktivuje vyskakovací okno nad danou zastávkou v mapě.  
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Obr. 35 Lokalizace zastávek. 

8.4 Simulace 

8.4.1 Formulář pro nastavení parametrů 

Formulář je vytvořen ve formě HTML stránky. Lze jej rozdělit do tří základních 

částí. V první části si uživatel vybere, které linky si přeje zobrazit. Lze vybrat více linek i 

napříč dopravními prostředky. Ve druhé části se nastavuje čas počátku simulace a údaj, 

jestli se jedná o pracovní den nebo víkend či svátek. V poslední části lze nastavit zrychlení 

simulace. Čím větší číslo je nastaveno, tím rychleji bude simulace probíhat. Je možno si 

vybrat z hodnot 1x, 5x, 10x, 30x, 60x, 120x a 300x. Hodnoty nejsou určeny dekadicky, ale 

s ohledem na přepočet mezi minutami a sekundami. Například pokud vybereme hodnotu 

120x, pak se nám za 1 sekundu vykreslí simulace, která v reálném čase zabere 2 minuty. 

Klepnutím na tlačítko Spustit simulaci jsou údaje přeneseny pomocí PHP skriptu dále ke 

zpracování.  
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Obr. 36 Formulář pro nastavení parametrů simulace. 

8.4.2 Zobrazení podkladových dat 

Po odeslání dat z formuláře se otevře prázdné mapové okno. Poté se z databáze 

vyberou linky, které jsou zadány ve formuláři. Následně dojde k vykreslení tras zvolených 

linek do mapového okna. Po těchto trasách se budou pohybovat dopravní prostředky. 

Způsob vizualizace tras je popsán na obrázku 32.     

8.4.3 Tvorba samotné simulace 

Tvorbu simulace jsem pojal formou vysvětlení simulace na konkrétním zadání. Pro 

jednodušší pochopení jsem zvolil simulaci prostředků jedné linky. Pro vzorový případ jsem 

zvolil následující vstupní parametry: 

 linka č. 8 

 začátek v 8.00 

 pracovní den 

 zrychlení simulace 60x 
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Nejdříve je potřeba vyhledat všechny spoje linky č. 8, které jsou v pracovní den od 

8.00 do 23.59 v pohybu. Toto se provede vykonáním následujícího SQL příkazu, který je 

součástí PHP kódů.  

 

Obr. 37 Dotaz pro vyhledání aktivních spojů. 

Místo pevně stanovených vstupních parametrů lze pomocí proměnné REQUEST 

dotaz zobecnit na jakoukoli linku, kterou jsme zadali do formuláře. Výsledkem tohoto 

dotazu jsou všechny spoje č. 8, které budou v pracovní den v pohybu mezi 8.00 do 23.59.  

Dalším krokem bude určit z těchto spojů všechny možné trasy, po kterých tyto spoje 

pojedou. Oba dosavadní kroky lze spojit do jednoho použitím složeného dotazu.  

 

Obr. 38 Dotaz pro vyhledání všech potřebných tras. 

Struktura takto získaných identifikátorů tras je zobrazena na obrázku 28.  

 

Nyní musíme pro každou trasu najít jeden spoj a z něj určit časové rozdíly mezi 

zastávkami. Toho lze docílit použitím následujícího dotazu. 

 

Obr. 39 Dotaz pro vyhledání konkrétního spoje. 

Výsledky jsou uloženy do dočasné tabulky s následující strukturou: 

Tab. 14 Dočasná tabulka s časovými rozdíly mezi zastávkami. 

řádek čas  čas od první zast. Zastávka souř. X souř. Y 

0 8:10 0 THLNA X0 Y0 

1 8:12 0:02 TNSCA X1 Y1 

2 8:14 0:04 TMUGA X2 Y2 

3 8:15 0:05 TKRIA X3 Y3 

4 8:20 0:10 TSTOA X4 Y4 

5 ... ... ... X5 Y5 

6 ... ... ... X6 Y6 

7 ... ... ... X7 Y7 

8 ... ... ... X8 Y8 

9 ... ... ... X9 Y9 

10 8:35 0:25 TNREA X10 Y10 
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Nyní jsou k dispozici údaje o pozici spojů na všech zastávkách. Dále je nutno 

dopočítat údaje mezi zastávkami. Zde přichází na řadu vstupní parametr Zrychlení 

simulace. Např. zrychlení 60x znamená, že spoj projede mezi zastávkami místo 2 minut 2 

sekundy. Dochází k modifikaci dočasné s touto strukturou: 

Tab. 15 Modifikovaná dočasná tabulka. 

řádek čas od první zast. zastávka souř. X souř. Y 

0 0:00 THLNA X0 Y0 

1 0:01 ... X0-1(1) Y0-1(1) 

2 0:02 TNSCA X1 Y1 

3 0:03 ... X1-2(1) Y1-2(1) 

4 0:04 TMUGA X2 Y2 

5 0:05 TKRIA X3 Y3 

6 0:06 ... X3-4(1) Y3-4(1) 

7 0:07 ... X3-4(2) Y3-4(2) 

... ... ... ... ... 

34 0:34 ... X34-35(4) Y34-35(4) 

35 0:35 TNREA X35 Y36 

 

Souřadnice X a Y mezi zastávkami lze spočítat obdobně jako při vykreslování trasy 

s využitím funkcí NumPoints, PointN a také funkce GLength. Těmito funkcemi lze úseky 

mezi dvěma body rozdělit na jednotlivé segmenty. Ze segmentů se vypočte jejich relativní 

délka oproti celkovému úseku a pomocí geometrických funkcí se segmenty rozdělí na 

potřebné části, např. polovina, třetina, pětina, atd.  

Takto jsme získali tabulku s body, ve kterých budeme vykreslovat pozici dopravního 

prostředku pro jednu trasu. Nyní musíme sestavit podobné tabulky pro všechny ostatní 

možné trasy. Časy v kolonce Čas od první zast. jsou přepočteny na minuty, při simulaci se 

bude v každém kroku (1s) vykreslovat nový řádek s časovým údajem (po 1 minutě). Při 

jiném zrychlení – např. pouze 10x budou v poli řádky po 10 sekundách: 

Tab. 16 Dočasná tabulka pro jiné zrychlení simulace. 

řádek čas od první zast. zastávka souř. X souř. Y 

0 0:00:00 THLNA X0 Y0 

1 0:00:10 ... X0-1(1) Y0-1(1) 

2 0:00:20 ... X0-1(2) Y0-1(2) 

3 0:00:30 ... X0-1(3) Y0-1(3) 

4 0:00:40 ... X0-1(4) Y0-1(4) 

5 0:00:50 ... X0-1(5) Y0-1(5) 
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6 0:01:00 TNSCA X1 Y1 

7 …. … … … 

8 … … … … 

 

Nyní máme k dispozici údaje o poloze všech možných bodů, ve kterých se 

prostředek může nacházet po celý den. Při simulaci nyní stačí v každém kroku změnit 

polohu každého spoje na trase o jeden řádek dolů, při posunu na poslední řádek prostředek 

dojede na konečnou zastávku.  

V této chvíli může dojít ke spuštění simulace. Do dočasné tabulky se načtou všechny 

aktivní spoje a začnou se měnit jejich pozice podle dočasné tabulky č. 15. O obnovování 

stránky se stará AJAX, který každou sekundu načte všechny nové údaje z dočasné tabulky 

a obnoví pozici každého dopravního prostředku. V této chvíli už stačí jen hlídat nově 

vyjíždějící linky. 

8.4.4 Ukázky ze simulace 

V této kapitole se pokusím ukázat funkčnost aplikace. Bohužel dokument 

neumožňuje zobrazit pohyb, takže jsem zde nucen použít sekvenci obrázků.  

 

Obr. 40 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:03. 
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Obr. 41 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:04. 

 

 

 

 

Obr. 42 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:05. 
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Obr. 43 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:06. 

 

 

 

 

Obr. 44 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:07. 
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8.5 Umístění výsledné aplikace 

Výsledná aplikace byla primárně vytvářena na testovacím počítači. Také jsem zřídil 

účet na serveru webzdarma.cz, kde jsem výsledky průběžně aktualizoval. Bohužel na tomto 

serveru běží aplikace velmi pomalu, a to z důvodu velkého zatížení databáze, která je 

společná pro všechny zde uložené weby. V rámci tohoto serveru jsem založil účet aplikace 

na webové http://simhdov.wz.cz/.  

http://simhdov.wz.cz/
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9 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat softwarovou aplikaci pro řízenou 

simulaci a vizualizaci pohybu vozidel MHD Ostrava. Toho cíle jsem dosáhl při využití API 

rozhraní mapového serveru Google Maps.  

Vytvořená aplikace je schopná simulovat pohyb dopravních prostředků městské 

hromadné dopravy v Ostravě. Uživatel má v úvodním formuláři možnost volby mezi 

vykreslením simulace, zobrazením jednotlivých tras a zastávek v rámci této trasy nebo 

lokalizací konkrétních zastávek.  

Při vybrání simulace uživatel vybere zobrazované linky, dále nastaví počátek 

simulace a zrychlení simulace. Po potvrzení data a odeslání formuláře na server je 

sestavena mashup aplikace, která nad podkladovými daty Google Maps postupně 

vykresluje simulaci zadaných linek. Pro uložení vektorových dat tras jednotlivých linek a 

jízdních řádů je využita databáze MySQL s extenzí Spatial Extensions. Pro spojení klienta 

se serverem a databází je zde použit skriptovací jazyk PHP. Interaktivita mapy je zajištěna 

pomocí skriptů v jazyce JavaScript a technologií AJAX, pomocí níž lze mapu aktualizovat 

bez nutnosti opětovného načítání stránky.  

Načítání dat pro simulaci je zde řešeno takovým způsobem, že lze velmi jednoduše 

místo dat se simulací vykreslovat reálná data, která do systému přijdou z GPS přístrojů, 

umístěných na vozidlech MHD. Tímto způsobem lze v budoucnu vizualizovat reálný 

pohyb vozidel MHD nad mapou města Ostravy. 

 

 



Jan Valchář: Simulace pohybu vozidel MHD Ostrava 

2011     53 

POUŢITÁ LITERATURA 

[1] CHOW, S.W.: Programujeme mashup aplikace pro Web 2.0 v PHP [překlad Jakub 

Zemánek]. Brno : Computer Press, 2008 - 280 s. 

[2] DARIE, C.: AJAX a PHP tvoříme interaktivní webové aplikace profesionálně 

[překlad Roman Skřivánek]. Brno : Zoner software s.r.o., 2006 - 320 s. 

[3] GUTMANS, A.: Mistrovství v PHP 5 [překlad Bogdan Kiszka]. Brno : CP Books, 

2005 - 655 s. 

[4] KOFLER, M.: Mistrovství v MySQL 5 [překlad Jan Svoboda]. Brno : Computer 

Press, 2007 - 805 s. 

[5] AJAX Introduction [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné na WWW: 

<http://www.w3schools.com/ajax/ajax_intro.asp>. 

[6] AMapy API [cit. 2011-04-17]. Dostupné na WWW: <http://amapy.centrum.cz/api-

doc/>. 

[7] API Mapy.cz v. 4.5 BETA [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné na WWW: 

<http://beta.api.mapy.cz/>. 

[8] Google Maps JavaScript API V2 Reference [online]. [cit. 2011-04-15]. Dostupné 

na WWW: <http://code.google.com/intl/cs/apis/maps/documentation/ 

javascript/v2/reference.html>. 

[9] HyperText Markup Language – Wikipedie [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné na 

WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Html>.  

[10] JavaScript – Wikipedie [online]. [cit. 2011-04-01]. Dostupné na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Javascript>. 

[11] Jízdní řády – Dopravní podnik Ostrava a.s. [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné na 

WWW: <http://www.dpo.cz/jr/jizdrady.htm>. 

[12] Kaskádové styly – Wikipedie [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets>. 

[13] Kosek, J.:  Dynamické HTML:JavaScript [online]. 1998, [cit. 2011-04-16]. 

Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Html>. 

[14] Mashup Dashboard – ProgrammableWeb [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné na 

WWW: <http://www.programmableweb.com/mashups>. 

[15] MySQL 5.1 Reference Manual: Spatial Extensions [online]. [cit. 2011-04-16]. 

Dostupné na WWW: <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/spatial-

extensions.html>. 

[16] PHP: Hypertext Preprocessor [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.php.net/>. 

[17] PHP – Wikipedie [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Php>. 



Jan Valchář: Simulace pohybu vozidel MHD Ostrava 

2011     54 

[18] Růžička, J.: Seminář: Google Earth a KML. Konference GIS Ostrava 2008. 

Dostupné na WWW: <http://gis.vsb.cz/ruzicka/Seminare/GEKML/index.php>. 

[19] Slovník internetových výrazů [online]. [cit. 2011-04-15]. Dostupné na WWW:  

< http://www.symbio.cz/slovnik.html>. 

[20] SQL Tutorial [online]. [cit. 2011-04-15]. Dostupné na WWW:  

< http://www.w3schools.com/sql/>. 

[21] Yahoo! Developer Network [online]. [cit. 2011-04-17]. Dostupné na WWW: 

<http://developer.yahoo.com/>. 

[22] Zralý, J.: AJAX – návod pro začátečníky. [online]. 2005, [cit. 2011-04-19]. 

Dostupné na WWW: <http://citron.blueboard.cz/clanek-239-ajax-navod-pro-

zacatecniky.html>. 

[23] Směrnice č. 2/2008 děkana HGF VŠB-TU Ostrava Pokyny pro zpracování diplomové 

práce, [cit. 2011-04-10]. Dostupné na WWW: <http://gis.vsb.cz/dokumenty/hgf-sme-

08-002-zpracovanidiplomoveprace>. 

 

 



Jan Valchář: Simulace pohybu vozidel MHD Ostrava 

2011     55 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Vizualizace aktuálních zemětřesení programem GRASS. ......................................... 7 
Obr. 2 Vizualizace aktuální polohy vlaku. ............................................................................ 8 
Obr. 3 Mapa křižovatek a silnic v systému JUTS.................................................................. 9 
Obr. 4 Aplikace Letecký provoz nad Švýcarskem. ............................................................. 10 
Obr. 5 Animace tramvajové dopravy ve městě Curych. ...................................................... 11 

Obr. 6 Ovládací okno programu ArcMap. ........................................................................... 12 
Obr. 7 Ukázka navigačního systému firmy SimaTech vytvořeného prostřednictvím 

MapObjects. ............................................................................................................. 13 
Obr. 8 Příklad kódu pro přímou animaci v aplikaci Google Earth. ..................................... 14 
Obr. 9 Příklad kódu KML souboru[18]. .............................................................................. 14 

Obr. 10 Vizualizace okamžitého stavu tramvají v aplikaci Google Earth. .......................... 15 

Obr. 11 Ovládací okno programu OpenJUMP. ................................................................... 16 
Obr. 12 Zobrazení rastru v programu GRASS a informačního okna. ................................. 17 

Obr. 13 Nejpoužívanější zdroje pro tvorbu mashupů [14]. ................................................. 18 
Obr. 14 Ukázka části souboru CSS – formát nadpisu třetí úrovně. ..................................... 21 
Obr. 15 OpenGIS Geometry Model. .................................................................................... 23 

Obr. 16 Deklarace tabulky Usek. ......................................................................................... 23 
Obr. 17 Využití geometrických funkcí při tvorbě aplikace. ................................................ 24 
Obr. 18 Schéma práce AJAXu[5]. ....................................................................................... 26 

Obr. 19 Vygenerovaný klíč služby Google Maps API. ....................................................... 31 
Obr. 20 Příklad vložení jednoduché mapy do vlastních stránek.......................................... 31 

Obr. 21 Vložení značek do mapy......................................................................................... 32 
Obr. 22 Text výstupního souboru programu shp2mysql. .................................................... 34 
Obr. 23 Jízdní řády na stránkách DPO v HTML souboru. .................................................. 34 

Obr. 24 Aplikace pro přesun jízdních řádů ze stránek DPO do SQL souborů. ................... 35 

Obr. 25 ERA diagram databáze jízdních řádů a vektorových dat. ...................................... 36 
Obr. 26 Metodika tvorby identifikátoru zastávky. ............................................................... 37 
Obr. 27 Metodika tvorby identifikátoru spoje. .................................................................... 39 
Obr. 28 Metodika tvorby identifikátoru trasy. ..................................................................... 39 

Obr. 29 Úvodní stránka webové aplikace. ........................................................................... 40 
Obr. 30 Formulář pro výběr zobrazovaných linek. .............................................................. 41 
Obr. 31 Sada příkazů pro vykreslení zastávek vybraných linek. ......................................... 41 
Obr. 32 Sada příkazů pro vykreslení tras vybraných linek. ................................................. 42 
Obr. 33 Vykreslení linek, celkový pohled. .......................................................................... 42 

Obr. 34 Vykreslení linek při přiblížení. ............................................................................... 43 
Obr. 35 Lokalizace zastávek. ............................................................................................... 44 
Obr. 36 Formulář pro nastavení parametrů simulace. ......................................................... 45 
Obr. 37 Dotaz pro vyhledání aktivních spojů. ..................................................................... 46 

Obr. 38 Dotaz pro vyhledání všech potřebných tras. ........................................................... 46 
Obr. 39 Dotaz pro vyhledání konkrétního spoje. ................................................................. 46 
Obr. 40 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:03. ......................................................... 48 

Obr. 41 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:04. ......................................................... 49 
Obr. 42 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:05. ......................................................... 49 
Obr. 43 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:06. ......................................................... 50 
Obr. 44 Vytvoření simulace s tramvají č. 8, čas 8:07. ......................................................... 50 



Jan Valchář: Simulace pohybu vozidel MHD Ostrava 

2011     56 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 1Textová reprezentace různých geometrických objektů[3]. ........................................ 22 
Tab. 2 Funkce pro převod geometrických dat MySQL. ...................................................... 24 

Tab. 3 Důležité geometrické funkce. ................................................................................... 24 
Tab. 4 Atributová tabulka Zastavka. .................................................................................... 37 
Tab. 5 Výpis z tabulky Zastavka. ........................................................................................ 37 
Tab. 6 Atributová tabulka Usek. .......................................................................................... 38 
Tab. 7 Výpis z tabulky Usek. ............................................................................................... 38 

Tab. 8 Atributová tabulka JR. .............................................................................................. 38 
Tab. 9 Výpis z tabulky JR. ................................................................................................... 38 
Tab. 10 Atributová tabulka Trasa. ....................................................................................... 39 
Tab. 11 Výpis z tabulky Trasa. ............................................................................................ 39 

Tab. 12 Atributová tabulka Spoj_Trasa. .............................................................................. 39 
Tab. 13 Výpis z tabulky Spoj_Trasa. ................................................................................... 40 
Tab. 14 Dočasná tabulka s časovými rozdíly mezi zastávkami. .......................................... 46 

Tab. 15 Modifikovaná dočasná tabulka. .............................................................................. 47 
Tab. 16 Dočasná tabulka pro jiné zrychlení simulace. ........................................................ 47 

 


