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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením aplikačních rozhraní (API) 

dostupných webových mapových sluţeb – Bing maps, Google maps a MAPY. Posuzuje se 

zde vhodnost pouţití těchto API k vizualizaci následků mimořádných událostí. V úvodu 

práce je provedeno seznámení s jednotlivými API. Dále je popsán postup vytváření 

vybraných grafických primitiv (bod, linka, polygon) pomocí API. Poté je pomocí dat 

z programu ALOHA vizualizován cvičný scénář úniku amoniaku z cisterny při 

automobilové nehodě. Na závěr byla jednotlivá API kriticky zhodnocena a provedeno 

doporučení k vizualizaci mimořádných událostí na informačních serverech. 

 

Klíčová slova: Vizualizace, Mimořádná událost, API, Mapy, Google, Bing, Seznam 

 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the evaluation of the Application Programming 

Interfaces (APIs) of available web map services – Bing maps, Google maps, and MAPY. 

The appropriateness of using these APIs to visualize the consequences of emergencies is 

assessed here. At the beginning, the introduction of the individual APIs was done. 

Following, how to create some chosen graphical primitives (point, line, polygon) using the 

APIs was described. Then, the training scenario for the leakage of ammonia from the tank 

in a car accident using the data from ALOHA software was visualized. Finally, each API 

was critically evaluated and the recommendation for incidents visualization on information 

servers was made. 

 

Keywords: Visualization, Emergency, API, Maps, Google, Bing, Seznam 
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Úvod 

V poslední době roste popularita různých veřejných webových mapových serverů, 

které umoţňují na základě interakce s uţivatelem zobrazit nejrůznější mapové informace. 

Ať uţ jde o zobrazení zajímavých míst, plánování tras, zjištění adresy nebo vyhledání 

nejbliţších institucí a firem atd. Nejedná se pouze o obyčejné vykreslení obrázku s mapou, 

ale o interaktivní zobrazení, které umoţní uţivateli s mapou pohybovat, přibliţovat nebo 

oddalovat, měnit mapové podklady a také přidávat do mapy vlastní místa, trasy a jejich 

popisky. 

Aby si uţivatel mohl vytvořit na vlastní stránce svoji interaktivní mapu, uvolnily 

společnosti provozující tyto webové mapové servery aplikační rozhraní (API), která 

umoţní vloţit tyto interaktivní mapy do své vlastní internetové stránky nebo vlastní 

aplikace. 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl posoudit, zda jsou tato veřejná mapová API   

vhodná k vizualizaci následků mimořádných událostí. Půjde hlavně o zobrazení grafických 

primitiv a jejich vlastností. Zvolenými grafickými primitivy jsou bod (pro znázornění místa 

události), linka (pro znázornění příjezdu k události) a polygon nebo kruh (znázornění 

zasaţeného prostoru). 

Jako modelový příklad takové mimořádné události jsem si zvolil havárii cisterny 

s nebezpečnou látkou amoniakem. V programu ALOHA si zobrazím zóny nebezpečí 

toxického zamoření. Grafické znázornění místa události, zón toxického zamoření, 

příjezdové trasy HZS a uzávěrami ulic policií, zobrazím pomocí API do mapy.   

K posuzování jsem si vybral dle mého názoru nejrozšířenější mapové sluţby na 

našem trhu. Jsou to: Bing maps API od společnosti Microsoft, Google maps API od 

společnosti Google a Mapy API od společnosti Seznam. 
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1 Teoretická část 

1.1 Objasnění pojmů 

Pro vytvoření teoretického základu této bakalářské práce, je třeba objasnit a rozvést 

pojmy, pouţité jiţ v samotném zadání.  

Jedním ze základních pojmů je „vizualizace“. Jedná se o velice názorné zobrazení 

nějaké informace. Z práce Milana Krejného [1] vizualizace znamená „jakýkoli postup, při 

kterém vyjadřujeme nějaké informace, data, nebo hodnoty pomocí obrazu.“ Jedná se tedy 

o zobrazení problému za pomoci velmi názorné formy. Dalším důleţitým pojmem, který se 

týká, je „mimořádná událost“. Podle zákona č. 239/2000 Sb. [2] je mimořádná událost 

definována jako “škodlivé působení sil a jevů vyvolaných přírodními vlivy, činností 

člověka, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a 

vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací.“   

Mimořádné události lze dělit podle příčiny vzniku, mohou být způsobené přírodními 

jevy nebo působením člověka. Pokud se jedná o působení přírodních jevů, jde dle Čapouna 

[3] o „velké, zpravidla náhlé a nečekaně se objevující neštěstí, zkáza či škoda způsobená 

ţivlem.“ Ţivlem se rozumí prudký, neovladatelný přírodní jev či přírodní síla, která má 

ničivé a zhoubné účinky. 

Působení člověka má za následek dále civilizační katastrofy a havárie, nazývané také 

antropogenní. Tyto katastrofy a havárie vznikají činností člověka a představují neţádoucí 

stavy, při nichţ dochází k poškození strojů, budov, různých provozních, technologických, 

skladových a dalších zařízení, vozidel, letadel, lodí a dalších prostředků. Ohroţeny jsou 

také ţivoty a zdraví občanů, majetek a ţivotní prostředí. Podle lidských činností lze 

antropogenní mimořádné události dále rozdělit na: 

 havárie – provozní havárie, dopravní nehody, poţáry, úniky nebezpečných 

látek, zřícení staveb, protrţení hrází, narušení energetických, inţenýrských 

a technologických sítí; 

 nedostatek existenčních prostředků – potravin, pitné vody, surovin 

aj.negativní sociální jevy – ţhářství, kriminalita, sabotáţe, terorizmus apod. 

 

Mezi nejčastější havárie patří havárie s únikem chemické látky. Jedná se o havárie 

v provozech s nebezpečnými chemickými látkami, dopravní havárie s únikem 

nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, rozsáhlé ekologické havárie, 
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havárie energovodů a produktovodů. Havárie s únikem chemické látky můţe nastat jak 

z přírodních tak i antropogenních příčin. 

Při vzniku těchto katastrof a havárií, je nutno vypořádat se také s následky. Tyto 

následky Šenovský a Adamec [4] definují jako poţáry, exploze, ionizující záření, zranění a 

infekce, zřícení konstrukcí, paniku a stres. Mezi nejzávaţnější patří následky spojené 

s únikem chemické látky. Při těchto únicích a haváriích dochází k primárním následkům, 

mezi které se řadí převáţně: výbuchy plynů, par a prachů, poţáry plynů a par, poţáry 

hořlavých kapalin a pevných látek, úniky vysoce toxických látek ze zařízení nebo jako 

zplodin hoření, nekontrolovatelné exotermní reakce, nebezpečné reakce s vodou nebo 

oxidačními látkami. 

 

1.2 Použité technologie 

Všechny mapy vytvořené pomocí API mapových sluţeb, slouţí hlavně ke vkládání 

interaktivních map do webové stránky. K vytvoření webových stránek se pouţívá 

hypertextový značkovací jazyk HTML. Definice ze stránek Jiřího Koska [5], říká: HTML 

znamená (Hyper Text Markup Language). Je to jednoduchý programovací jazyk, pomocí 

kterého lze psát kód internetových stránek. Odvozen je od značkovacího (tagovacího) 

jazyka SGML. Oba tyto jazyky pouţívají předem definované značky (tagy), které mohou 

být nepárové nebo párové. Existuje několik verzí HTML, poslední z nich je HTML 4.01. 

Nyní se pracuje na verzi 5, která se jiţ částečně pouţívá na zobrazení multimediálního 

obsahu, ale kdy bude plně dokončena není dosud stanoveno. 

Mapy jsou vytvářeny pomocí JavaScriptu. Tento objektově orientovaný skriptovací 

jazyk, dle stránek W3Schools.com [6], byl představen poprvé Brendanen Eichem 

v prohlíţeči Netscape Navigator 2.0. Od roku 1996 je implementován do všech prohlíţečů. 

JavaScript je skriptovací jazyk s velmi jednoduchou syntaxí, která umoţňuje rychlé 

pochopení základů i pro neprogramátory, kteří jej pak jednoduše mohou pouţít k vylepšení 

svých webových stránek. Pouţívá se v mnoha webových stránkách, kde přidává 

dynamické funkce, ověřování formulářů před odesláním na server, komunikaci se 

serverem, a mnoho dalšího. 

Při komunikaci se serverem se nově prosazuje takzvaný AJAX. Jedná se o zkratku 

slov Asynchronní JavaScript a XML. Dle Resiga a Sníţka [7, 8] AJAX umoţňuje, aby 

stránka pomocí JavaScriptu kontaktovala server a obdrţela od něj libovolná data v XML 

nebo HTML bez toho, aby se musela celá znovu nahrávat. Toto značně šetří datové 
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přenosy. U klasické webové aplikace se s kaţdým poţadavkem musí uţivateli posílat celý 

kód stránky, s AJAXem se posílá jenom to důleţité. 

Další technologie zaloţená na JavaScriptu je JSON. Jedná se o zkratku JavaScript 

Object Notation a dle stránky json.org [9], se jedná o odlehčený formát pro výměnu dat. Je 

jednoduše čitelný i zapisovatelný člověkem a snadno analyzovatelný i generovatelný 

strojově. Je zaloţen na podmnoţině programovacího jazyka JavaScript. JSON je textový, 

na jazyce zcela nezávislý formát, vyuţívající však konvence dobře známé programátorům 

jazyků rodiny C (C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python a dalších). Díky tomu je JSON 

pro výměnu dat ideálním jazykem. 

Při vytváření map je pouţito API, coţ dle Wikipedie [10], znamená Application 

Programming Interface. Označuje rozhraní pro programování aplikací. Tento termín 

pouţívá softwarové inţenýrství. Jde o sbírku procedur, funkcí či tříd nějaké knihovny, ale 

třeba i jiného programu nebo jádra operačního systému, které můţe programátor vyuţívat. 

API určuje, jakým způsobem se funkce knihovny volají ze zdrojového kódu programu. 

K modelování následků mimořádné události bude pouţit program ALOHA – Areal 

Locations of Hazardous Atmospheres. Tento simulační program, vyvinutý americkou 

agenturou EPA - Environmental Protection Agency [11], je určený speciálně pro rychlou 

odezvu na chemické úniky, také je vhodný pro havarijní plánování a výcvik. Obsahuje 

moduly pro modelování hlavních nebezpečí (toxicita, hořlavost, tepelné záření, přetlak a 

výbuch) v závislosti na uniklé chemické látce. Výsledky jsou rozptyl toxického plynu, 

oblast poţáru nebo výbuchu. 

Data získána pomocí programu ALOHA, lze vizualizovat pomocí programu Marplot. 

Jedná se o mapové podklady slouţící k promítnutí výsledku z ALOHA přímo do mapy 

s moţností vyznačení individuálních zájmových míst. Výsledky z programu Marplot lze 

uloţit do souboru KLM (Keyhole Markup Language). Podle informací z Google Earth [12] 

je tento značkovací jazyk souborovým formátem zaloţeným na jazyku XML pro 

modelování a ukládání geografických funkcí jako jsou body, čáry, obrázky, 

mnohoúhelníky a modely, které budou zobrazeny v aplikaci Google Earth, ve sluţbě Mapy 

Google a v dalších aplikacích. 

 

http://javascript.crockford.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Softwarov%C3%A9_in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Knihovna_%28programov%C3%A1n%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kernel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Program%C3%A1tor
http://maps.google.com/maps
http://maps.google.com/maps
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1.3 Použité API mapových služeb 

1.3.1 Bing Maps API 

Charakteristika 

Bing maps byl představen v roce 2009 a jde o přejmenovaný původní projekt 

Microsoft Virtual Earth API. Bing maps API je nyní dostupné ve dvou variantách a to 

AJAX a Silverlight. Mapové podklady pro Českou republiku jsou od firmy Navteq, která 

dělá mapové podklady i pro navigace v telefonech Nokia. Dá se tedy očekávat zmapování 

České republiky v dobré kvalitě. Podstatně horší je to u leteckých snímků, kde například 

Ostrava má naprosto nevyhovující rozlišení. 

 Hlavním tahákem Microsoftu v mapách je takzvaný Bird‘s eye, tedy šikmé letecké 

snímky z nízké výšky, které napomáhají orientaci [13]. Tento efektní pohled na krajinu je 

však u nás v alespoň trochu zajímavém rozlišení moţný zatím jen v Praze a v Brně 

a i v tomto případě má do atraktivity severoamerických velkoměst a 3D modelů budov 

daleko. 

Pro předkládanou práci byla pouţita nejnovější AJAX verze V7, která nahradila 

předchozí verzi V6.3. Oproti starší verzi má V7 zvýšenou optimalizaci pro provoz 

na mobilních telefonech. Bohuţel toto vylepšení mělo i za následek vypuštění některých 

funkcí, které musí být nyní řešené pomocí uţivatelských modulů. 

 

Podmínky užití 

Aby bylo moţno vytvářet mapy pomocí Bing maps API, je nutná registrace k sluţbě 

Windows Live a poté vygenerovat API klíč, který je nutno vloţit do kaţdé vytvořené 

mapy. Licenční podmínky sluţby jsou značně rozsáhlé a psané v anglickém jazyce. Nemá 

smysl zde všechna omezení a nařízení rozepisovat. Navíc některá ustanovení se týkají jen 

některých států a jsou různá podle toho, jestli je Bing maps API určeno pro výuku, 

neziskové organizace nebo komerční uţití, nekomerční uţití a státní správu. Plné znění je 

dostupné na: http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html. Vypsány jsou zde jen 

hlavní body spojené s uţíváním sluţby. 

Nesmí se: 

 kopírovat, ukládat, archivovat nebo vytvářet databáze obsahu, kromě toho, ţe 

mohou být uloţeny geokódy lokálně, pouze pro pouţití s vlastní aplikací; 

http://www.microsoft.com/maps/product/terms.html
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 poţadovat více neţ 50 000 geokódových transakcí nebo ţádostí v průběhu 24 

hodin; 

 vyuţívat geokódů jinak neţ v souvislosti s Bing maps, nebo aplikací, která je 

integrována v Bing Maps; 

 stáhnout více neţ 250 bodů zájmu v kaţdém okamţiku; 

 ukazovat nebo upozorňovat koncové uţivatele na jednotlivé akce na trase 

způsobem, který je synchronizován s koncovým uţivatelem, zaloţeným 

na senzorech polohy na trase (např. "real-time" navigace); 

 změnit, zakrýt nebo odstranit vyhledávací pole nebo část výsledků, včetně, bez 

omezení, loga, ochranné známky, autorská práva nebo jiných oznámení společnosti 

Microsoft nebo jeho dodavatelů, digitální vodoznaky, ani reklamy, a je-li nutné 

loga a autorská práva nejsou zahrnuty ve sluţbě generovaného obsahu, mohou být 

přidána loga a copyright s upozorněním od společnosti Microsoft, pro sluţbou 

generovaný obsah;  

 integrovat Bing Maps platformu, nebo některý z jeho obsahů, s jinými mapovacími 

platformami; 

 přesáhnout více neţ 125 000 sezení nebo 500 000 transakcí, jak je definováno 

v SDK, v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období;  

 

Dokumentace 

Bing maps API V7 disponuje interaktivním SDK, uţivatelskou příručkou, 

referenční knihovnou API a také vlastním webovým fórem a blogem. Navíc existuje 

spousta zdrojů na internetu, kde lze nalézt mnoho příkladů a tutoriálů i se zdrojovými 

kódy. Většina jich v době vzniku této práce byla na starší verzi, ale to se bude jistě časem 

zlepšovat. 

 

 

 

1.3.2 Google maps API 

Charakteristika 

Google maps byly představeny jiţ v roce 2005 a ihned se staly velice populární. 

V roce 2006 bylo vydáno oficiální Google maps API. Podle Lane [14] jako reakce 
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na vzrůstající počet neoficiálních aplikací, které byly vytvořené na základě nabourání se 

do systému původních Google maps. Poté začaly vznikat uţivateli tvořené interaktivní 

mapy po celém světě. Na tomto úspěchu se snaţila přiţivit i konkurence a API začaly 

nabízet i jiné mapové servery. 

Co se týče mapových podkladů pro Českou republiku, jsou na vysoké úrovni a to 

včetně satelitních snímků. Google pouţívá kombinaci několika zdrojů geografických map, 

přičemţ většinu českých podkladů získává od dodavatele GEODIS Brno. Dalšími 

dodavateli jsou Tele Atlas a GeoEye. V této práci byl pouţit nejnovější Google Maps 

JavaScript API V3. Tato verze je více optimalizovaná a přizpůsobená pro práci s prohlíţeči 

v mobilních telefonech. 

 

Podmínky užití 

Google maps API má také velice rozsáhlé licenční podmínky uţití psané anglicky. 

Pokud jsou poskytnuty i v jiném jazyce, je jim anglická verze podmínek nadřazena. Mapa 

vytvořená pomocí API musí být veřejně přístupná, za zobrazení nesmí být poţadován 

poplatek. Nesmí pracovat pouze za firewallem, nebo pouze na vnitřní síti (kromě během 

vývoje a testovací fáze), nebo v uzavřené komunitě.  

 Většina technických limitů je vztahována pouze na komerční uţití. Nejzajímavější 

informací ve vztahu k této práci jsem objevil v otázkách a odpovědích týkajících se Google 

maps API [15], spočívá v osvobození od limitů při zobrazování následků katastrof, a to i 

pokud jsou mapy hostovány u podnikatelských subjektů.  

Další omezení se týkají ochrany osobních údajů, zneuţívání sluţby, zákazu měnění 

pořadí vyhledávání, překrývání log a reklam. Plné znění je dostupné na: 

http://code.google.com/intl/cs-CZ/apis/maps/terms.html. 

 

Dokumentace 

Google Maps JavaScript API V3 disponují příručkou pro vývojáře a rozsáhlým 

tutoriálem. Dostupná je i spousta webových stránek s návody a vlastními tutoriály. 

Všechna oficiální dokumentace je v anglickém jazyce. Ve větší míře neţ u Bing maps API 

lze najít příklady i v českém jazyce. 

 

http://code.google.com/intl/cs-CZ/apis/maps/terms.html
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1.3.3 Mapy API 

Charakteristika 

Mapy.cz od společnosti Seznam jsou nejznámější mapovou sluţbou na českém trhu. 

V lednu roku 2007 dostaly i svoje API rozhraní. Donedávna mu zdatně konkurovaly 

AMapy od Centrum Holdings, ale ty ukončily vývoj a přecházejí na technologii od 

Googlu. 

Podle Javorka [16], Mapy.cz nabízejí pro Českou republiku asi nejvíce mapových 

podkladů ze všech sluţeb. Jsou zde zastoupeny turistické mapy, mapy cyklostezek, 

historické mapy a reliéfové mapy. Hlavní geografické a satelitní mapy jsou poskytovány 

od PLANstudio a GEODIS Brno.  

Pro tuto práci bylo zvoleno nejnovější Mapy API v4.5 BETA, které je prozatím 

pouze v betaverzi. Nicméně informací Seznamu je nové API napsáno téměř od základu 

znovu. Logické členění objektů a metod vycházejících z nového jediného hlavního 

mapového objektu SMap, si klade za cíl být pro uţivatele přehlednější a umoţňovat 

snadnější práci a manipulaci s mapami a dalšími zobrazovanými prvky. Nové API by 

rovněţ mělo být rychlejší a efektivnější neţ předchozí verze. 

Podmínky užití 

Pro verzi Mapy API v 4.5 Beta prozatím nejsou stanovené podmínky uţití. Proto jsou 

zde jako východisko brány licenční podmínky pro Mapy API v2.0. Ty jsou psány v českém 

jazyce. Obsahují však vysoce problematické podmínky, mezi které patří omezený denní 

počet zobrazení (v současné době 1000 denně) a pouţívání vygenerovaného API klíče 

pouze na jednu URL adresu. Dalších omezení je jako u výše popsaných sluţeb celá řada a 

je moţno si je přečíst na: http://api.mapy.cz/keygen. Zde jsou vypsány ty nejdůleţitější: 

 uţivatelé internetu nesmí být omezeni v přístupu na uţivatelovy stránky, kde je 

Software pouţit; 

 uţití Software na uţivatelových stránkách musí být zcela zdarma a bez komerčního 

záměru; 

 Software nesmí být pouţit pro zobrazení, hledání, navigaci a zobrazení tras vozidel, 

vlaků, lodí, letadel a jiných dopravních a přepravních prostředků; 

  Software nesmí být pouţit ve spojení s jinou sluţbou nebo aplikací zabývající se 

zobrazením, hledáním, navigací a zobrazení tras vozidel, vlaků, lodí, letadel a 

jiných dopravních a přepravních prostředků; 
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 uţivatel není oprávněn Software jakkoli upravovat, modifikovat, atp., s výjimkou 

vytváření vlastních aplikací, k nimţ je samotná sluţba určena. 

 

Dokumentace 

Dokumentace k Mapy API v 4.5 je napsaná v českém jazyce, coţ velice usnadňuje 

tvorbu vlastních map. Dostupné jsou webové stránky se základními a pokročilými 

ukázkami. Nejsou ale tak rozsáhlé jako u jiţ zmiňovaných sluţeb. Dále je dostupná 

automaticky generovaná dokumentace. Velice přínosná je diskuze na Lidé.cz, kde vývojáři 

nového API informují o nových funkcích nebo chybách a ochotně poradí s problémy. 

Mimo oficiální zdroje lze v době zpracování práce najít příklady pouze ke starším verzím 

API. Nicméně s uvedením do ostrého provozu se situace jistě změní. 

 

2 Praktická část 

 

Při vizualizaci mimořádné události je nejdůleţitější jednoduše znázornit nastalou 

situaci a dosah mimořádné události. Jelikoţ se jedná o znázornění na mapě, budou nás 

zajímat prvky v rovině. K základním grafickým prvkům v rovině patří bod, linka, polygon 

a kruh. Pomocí těchto prvků by měla jít znázornit jakákoliv událost na mapě. Dále bude 

proto rozepsán postup vytváření těchto prvků u jednotlivých API mapových sluţeb. 

Jednotlivé zdrojové kódy jsou přiloţeny v elektronické podobě, jako přílohy této 

bakalářské práce. K účelům testování vzniklých map, jsem zřídil webové stránky na 

doméně www.bezocz.wz.cz, kde budou jednotlivé ukázky vytvořených map k dispozici. 

Tento web bude také přiloţen jako příloha.  

 

 

2.1 Vytvoření mapy 

 

Bing maps API 

Všechny postupy vytváření map pomocí Bing maps API, pocházejí z interaktivního 

software development kitu [17] na stránkách společnosti Microsoft. 

 Jako první krok, je třeba vytvořit deklaraci typu dokumentu. 

http://www.bezocz.wz.cz/
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 

V hlavičce stránky HTML, přidám prvek s atributem nastavení na kódování utf-8. 

 
 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 

 

Poté vloţíme první JavaScipt, který stáhne ovládací prvky mapy. 

 

<script type="text/javascript" 

src="http://ecn.dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=7.0"></

script> 

 

Následuje tělo skriptu, obsahující funkci GetMap, která vytvoří objekt s mapou. Tento 

objekt obsahuje proměnnou map, do které se načte mapa. Mapa má i své vlastnosti 

credentials, do které musíme zadat vygenerovaný API klíč. Zadává se zde také typ 

mapového podkladu. Zvolíme například pohled  birdseye. 

 

function GetMap() 

{var map = new Microsoft.Maps.Map(document.getElementById("mapDiv"), 

{credentials:"API klíč",mapTypeId: Microsoft.Maps.MapTypeId.birdseye }); 

         } 

 

Uzavřeme tělo skriptu a ukončíme hlavičku stránky. Dále budeme pokračovat tělem 

stránky, v němţ přidáme DIV element, obsahující popis umístění mapy do stránky. 

Velikost mapy je definována výškou a šířkou DIV elementu. Pozici mapy na stránce lze 

nastavit pomocí kaskádových stylů.  

 

<body onload="GetMap();">  

      <div id='mapDiv' style="position:absolute; width:500px; 

height:300px;"></div> 

   </body> 

 

Tímto je vytvořena první, velice jednoduchá mapa. Obsahuje pouze mapu světa a ovládací 

prvky mapy. Tato jednoduchá mapa je v podstatě jenom hezkým obrázkem, proto dalším 

krokem bude nastavení středu mapy na dané souřadnice zeměpisné délky a šířky v systému 
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WGS 84. Tento systém je standardní geodetický referenční systém z roku 1984. Je 

zaloţený na referenčním elipsoidu. Podrobnější informace jsou na 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/WGS-84.  

Toto provedeme přidáním proměnné loc se souřadnicemi umístění středu mapy.  

 

var loc = new Microsoft.Maps.Location(49.823228, 18.259857); 

 

Mapu na zadaném středu musíme ještě zobrazit a nastavit stupeň přiblíţení. 

 

map.setView({center: loc, zoom: 12}); 

 

Takto vytvořená mapa (Obrázek 1) má střed na zadaných souřadnicích a jsou zde jasně 

viditelné hlavní ulice v Ostravě.  

 

 

Obrázek 1 Bing mapa na zadaném středu a přiblížení 

 

Google maps API 

Všechny ukázky vytvořených map jsou vytvořeny na základě tutoriálů 

a dokumentace z Google [18].  

Deklarace HTML dokumentu v Google maps API je podle dokumentace ve formátu 

<!DOCTYPE html>. Tato deklarace není standardní, jedná se totiţ o deklarace HTML 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/WGS-84
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verze 5, která nebyla dosud schválena za standard. Bliţší informace 

na <http://www.jakpsatweb.cz/doctype.html>. 

Následuje hlavička dokumentu, kde je pomocí CSS stylu určeno jakou část DIV element  

map_canvas zabírá na stránce. A také meta značku, určující nahrání mapy na celý displej a 

zákaz změny rozměrů uţivatelem. 

 

<style type="text/css"> 

  html { height: 100% } 

  body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px } 

  #map_canvas { height: 100% } 

</style> 

<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 

 

Následuje důleţitý skript, který obsahuje adresu JavaScript souboru. Tento soubor 

obsahuje symboly a definice potřebné k pouţití ve verzi  V3 Google Maps API. Je zde také 

parametr určující, zda aplikace pouţívá senzor na zjištění polohy. 

 

<script type="text/javascript" 

    src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"> 

</script> 

 

Za tímto skriptem se nachází skript s funkcí initialize, v níţ se bude tvořit mapa. 

Základními prvky funkce jsou souřadnice středu ve formátu WGS 84, a další vlastnosti 

jako přiblíţení a typ mapy. 

 

var myLatlng = new google.maps.LatLng(49.823228, 18.259857); 

var myOptions = {zoom: 12,center: myLatlng, 

                 mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,} 

 

Vloţíme proměnnou map. Tato proměnná obsahuje konstruktor mapy, který má jako 

parametr odkaz na element  map_canvas a vlastnosti mapy. Díky němu můţe dojít 

ke vloţení mapy do stránky. 

 

var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"),              

myOptions); 

 

http://www.jakpsatweb.cz/doctype.html


22 

 

Uzavřeme tělo skriptu a ukončíme hlavičku stránky. Do těla stránky vloţíme DIV element 

obsahující mapu do stránky. Velikost mapy je definována výškou a šířkou DIV elementu. 

 

<body onload="initialize()"> 

  <div id="map_canvas" style="width:40%; height:60%"></div> 

</body> 

 

Takto vytvořená mapa má jiţ zadaný střed a přiblíţení. Je ji moţno vidět na Obrázku 2.  

 

 

Obrázek 2 První mapa Google API 

 

Mapy API 

Vzorem pro vytvářené mapy byly postupy a dokumentace na webu o nové beta verzi 

API [19] od Seznamu a.s.  

Prvním krokem je opět deklarace HTML dokumentu. Postačí standardní deklarace pro 

HTML 4.01. 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> 

 

Pro přidání mapy do stránky je nutné zadat do hlavičky HTML dokumentu následující dva 

skripty. 
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<script type="text/javascript" 

src="http://api4.mapy.cz/loader.js"></script> 

<script type="text/javascript">Loader.load(); 

</script> 

 

V hlavičce je také přidáno pomocí CCS stylu nastavení velikosti DIV elementu s mapou. 

 

 <style type="text/css">  

 #m {width:300px; height:400px;} 

 </style> 

 

Poté jiţ následuje tělo HTML dokumentu. Je zde identifikace DIV elementu a samotný 

skript obsahující prvky vytvářené mapy. Základními prvky jsou načtení souřadnic středu 

mapy, konstruktor mapy s parametry, nastavení typu mapového podkladu a přidání 

základních ovládacích prvků mapy. Při zadávání souřadnic ve formátu WGS 84 je třeba dát 

pozor na opačné řazení souřadnic, neţ mají API od Microsoftu a Googlu. 

 

   <div id="m"></div>   

<script type="text/javascript"> 

     var center = SMap.Coords.fromWGS84(18.259857,49.823228); 

      var m = new SMap(JAK.gel("m"), center, 12); 

   m.addDefaultLayer(SMap.DEF_OPHOTO).enable(); 

   m.addDefaultControls(); 

  </script> 

 

Výsledná mapa je zobrazena na Obrázku 3. 

  

 

Obrázek 3 První mapa Mapy.cz 
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2.2 Vytvoření bodu 

Při znázornění jakékoli události v mapě je důleţité zvýraznit, kde k události došlo. 

K tomu slouţí v Bing maps tzv. připínáček-pushpin. U Google maps API a Mapy.cz API 

je to značka-marker. Do mapy lze vkládat více označení bodů. Mohou mít předdefinovaný 

tvar nebo lze ve všech API vytvořit vlastní.  

 

Bing maps API 

Připínáček potřebuje mít svoje zeměpisné souřadnice. Zavedeme novou proměnnou 

se souřadnicemi a proměnnou charakterizující připínáček ve funkci GetMap.  

 

var loc = new Microsoft.Maps.Location (49.819428,18.263569); 

var pin = new Microsoft.Maps.Pushpin(loc); 

 

Umístíme připínáček do mapy. 

 

map.entities.push(pin); 

 

Připínáček lze opatřit informačním oknem s popiskem. To zajistí přidání proměnné 

pinInfobox do funkce GetMap a naslouchač událostí 

Microsoft.Maps.Events.addHandler, jenţ zajistí při kliknutí na připínáček zobrazení 

okna a při kliku na mapu jeho skrytí. 

 

pinInfobox = new Microsoft.Maps.Infobox(pin.getLocation(),  

                {title: 'Připínáček', description: 'Dobrý den.',  

                 visible: false, offset: newMicrosoft.Maps.Point(0,15)}); 

Microsoft.Maps.Events.addHandler(pin, 'click', displayInfobox); 

Microsoft.Maps.Events.addHandler(map, 'viewchange', hideInfobox); 

 

Zobrazení a skrytí informačního okna následně provedou funkce displayInfobox a 

hideInfobox, umístěné za funkci GetMap. 

 

function displayInfobox(e) 

         {pinInfobox.setOptions({ visible:true });}                     

function hideInfobox(e) 

         {pinInfobox.setOptions({ visible: false });} 
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Výsledná mapa zobrazí daný bod na daných souřadnicích a při kliknutí se zobrazí 

informační okno s názvem a textem (Obrázek 4). 

 

 

Obrázek 4 Mapa s připínáčkem a informačním oknem 

 

Na mapě lze vytvořit více připínáčků a dokonce jim změnit vzhled ikonky. Zavedeme 

novou proměnnou stopka, jejímţ obsahem je cesta k souboru s vlastní vytvořenou 

ikonkou a nadefinujeme její vlastnosti pushpinOptions. Následně přidáme pole 

souřadnic uzavery a cyklus, čímţ zajistíme kaţdému připínáčku přiřazení ikonky a 

souřadnice umístění. Výsledek lze vidět na Obrázku 5. 

 

var stopka = "obrazky/stopka.gif";    

var pushpinOptions = {icon:stopka, anchor: 

                      new Microsoft.Maps.Point(10,32)}; 

var uzavery = new Array  

             (new Microsoft.Maps.Location(49.819334,18.263467), 

              new Microsoft.Maps.Location(49.82439,18.252797), 

              new Microsoft.Maps.Location(49.825048,18.253816); 

              // a tak dále 

      

for (i=0 ; i < uzavery.length; ++i) 
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{var pushpin = new Microsoft.Maps.Pushpin(uzavery[i], pushpinOptions); 

map.entities.push(pushpin);} 

 

 

Obrázek 5 Zobrazení bodů s vlastními ikonkami 

 

Google maps API 

Vytvoření značky v Google maps API je podobné jako v předcházející kapitole. 

Značka potřebuje mít svoje souřadnice a proměnnou s konstruktorem. Lze zadat titulek 

značky do parametrů konstruktoru značky. Nakonec je třeba vloţit značku do mapy. Vše 

probíhá v těle funkce initialize.  

 

var myLatlng = new google.maps.LatLng(49.823228, 18.259857); 

var marker = new google.maps.Marker({position: myLatlng, 

                                   title:"Plynojem!"}); 

   marker.setMap(map); 

 

Pro vytvoření vlastní značky, musíme vytvořit proměnnou obsahující adresu na ikonku 

značky, velikost značky, umístění značky na mapě a definování polygonu značky pro 

kliknutí.  

 

var image = new google.maps.MarkerImage('obrazky/stopka.gif', 

            new google.maps.Size(20, 32), 
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            new google.maps.Point(10, 32)); 

   var shape = { coord: [1, 1, 1, 20, 18, 20, 18 , 1],type: 'poly'}; 

 

Pak jiţ stačí jen přidávat proměnné s pozicí a proměnné s konstruktorem značky. Také je 

nutné umístit jednotlivé značky do mapy.  

 

var p1 =  new google.maps.LatLng(49.819334,18.263467);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p1, 

      title:"uzávěra PČR 1", 

      icon: image,  

      shape: shape  

}); 

marker.setMap(map); 

 

var p2 =  new google.maps.LatLng(49.82439,18.252797);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p2, 

      title:"uzávěra PČR 2", 

      icon: image,  

      shape: shape  

}); 

marker.setMap(map); 

 

Značce lze přiřadit informační okno. Obsah informačního okna má podobu DIV elementu, 

lze tedy obsah formátovat jako HTML dokument a přidávat do něj obrázky a odkazy. 

Vytvoříme proměnnou obsahující DIV element s textem naformátovaným pomocí HTML. 

 

var contentString1 = '<div id="content">'+ 

                     '<div id="siteNotice">'+  

                '</div>'+  

         '<h1 id="firstHeading" class="firstHeading">Plynojem</h1>'+ 

              '<div id="bodyContent">'+  

         '<p><b>Plynojem</b>, Je naplněn ' + 

              ' až 30 000 m3 Konventorového plynu.'+  

'Konventorový plyn je vysoce toxický, obsahuje až 65% oxidu      

uhelnatého.</p>'+  

'</div>'; 
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Následuje proměnná s konstruktorem informačního okna s parametrem obsahu a pozice 

umístění okna 

 

var infowindow = new google.maps.InfoWindow({ 

                     content: contentString1 }); 

infowindow.setPosition(bod);. 

 

K otevření informačního okna musíme přidat naslouchač, zajišťující otevření okna po 

kliknutí na značku. Vzhled okna po kliknutí je vidět na Obrázku 6. 

 

google.maps.event.addListener(marker1, 'click', function() { 

                              infowindow.open(map,marker); }); 

 

 

Obrázek 6 Značky a informační okno Google API 

 

Mapy API 

Při vytváření značky je nejprve nutné vyrobit vrstvu se značkou new 

SMap.Layer.Marker, přidat ji do mapy a povolit. 

 

var layer = new SMap.Layer.Marker(); 

m.addLayer(layer); 

layer.enable(); 

 

Pak lze vyrobit značku, jejíţ konstruktor pouţívá tři parametry: souřadnici značky, její 

jednoznačný identifikátor a další volitelná nastavení a značka se přidá do vrstvy. 
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var marker = new SMap.Marker(center, "Plynojem", options1); 

layer.addMarker(marker); 

 

Značce lze přiřadit informační okno s textem formátovaným pomocí HTML. K tomu je 

třeba vytvořit proměnnou s konstruktorem informačního okna. Přidáme také obsah 

hlavičky a těla informačního okna. Nakonec přijde metoda decorate, která zajistí 

zobrazení informačního okna při kliknutí na značku. 

 

var card = new SMap.Card(); 

card.getHeader().innerHTML = "<strong>Plynojem Konvertorového 

plynu</strong>"; 

card.getBody().innerHTML = "Konventorový plyn je vysoce toxický, obsahuje      

až 65% oxidu uhelnatého."; 

marker.decorate(SMap.Marker.Feature.Card, card); 

 

Pro přidání více značek s vlastními ikonkami je třeba vytvořit proměnnou data obsahující 

názvy značek a jejich souřadnice. Dále proměnné, do kterých se načte pole názvů a pole 

souřadnic. 

 

var data ={"Uzávěra PČR 1": SMap.Coords.fromWGS84(18.263467, 49.819334), 

           "Uzávěra PČR 2": SMap.Coords.fromWGS84(18.252797, 49.82439), 

      "Uzávěra MěP 1": SMap.Coords.fromWGS84(18.253816, 49.825048), 

      "Uzávěra MěP 2": SMap.Coords.fromWGS84(18.254492, 49.827117)}; 

var znacky = []; 

var souradnice = []; 

 

Následují dva cykly. Jeden pro vytvoření značek se zadanými vlastnostmi a přiřazení 

souřadnic, druhý pro vytvoření vrstvy se značkami a zapnutí v mapě. 

 

for (var name in data) {var c = (data[name]); 

     var options = { 

        url:"obrazky/stopka.gif", 

        title:name, 

        anchor: {left:10, bottom: 1}}; 

          var znacka = new SMap.Marker(c, null, options); 

souradnice.push(c); 

znacky.push(znacka);} 
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var vrstva = new SMap.Layer.Marker();  

  m.addLayer(vrstva);        

  vrstva.enable();        

for (var i=0;i<znacky.length;i++) 

    {vrstva.addMarker(znacky[i]);} 

 

Vzhled mapy se značkami a informačním oknem je vidět na Obrázku 7. 

 

 

Obrázek 7 Body a informační okno Mapy API 

   

 

2.3 Vytvoření linky 

Linka je z rovinných útvarů, jeţ lze znázornit na mapě. V případě znázornění 

následků mimořádné události můţe znázornit například příjezdové trasy jednotek 

Integrovaného záchranného systému nebo evakuační trasy a podobně.  

 

Bing maps API 

U linky je nutno určit počáteční a koncové souřadnice a také souřadnice vrcholu 

kaţdého zalomení a vloţit do funkce GetMap. 

 

var loc1 = new Microsoft.Maps.Location(49.832391,18.277313); 

var loc2 = new Microsoft.Maps.Location(49.831914,18.277645); 

var loc3 = new Microsoft.Maps.Location(49.831485,18.275317); 
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var loc4 = new Microsoft.Maps.Location(49.830876,18.275574); 

var loc5 = new Microsoft.Maps.Location(49.828045,18.257647); 

var loc6 = new Microsoft.Maps.Location(49.826965,18.258376); 

 

Z vrcholů vytvoříme pole prvků lineVrcholy, do nějţ se načtou souřadnice vrcholů. 

Vytvoříme proměnnou line, v níţ se nachází konstruktor linky, zadání vrcholů linky a 

vlastností linky. Vlastnosti jsou průhlednost, obarvení a šířka linky. Na závěr přidáme 

linku do mapy. Mapa s linkou vypadá jako na Obrázku 8. 

 

var lineVrcholy = new Array(loc1, loc2, loc3, loc4, loc5, loc6); 

var line = new Microsoft.Maps.Polyline(lineVrcholy,{strokeColor:new 

Microsoft.Maps.Color(200, 100, 0, 100), strokeThickness:3}); 

map.entities.push(line); 

 

 

 

Obrázek 8 Vytvoření linky 

 

Google maps API 

K vytvoření linky musí vytvořit pole se souřadnicemi začátku, konce a vrcholů 

zalomení linky. Dále zadámeed proměnnou s konstruktorem linky a vlastnostmi. Vlastnosti 

jsou barva, průhlednost a šířka linky. Nakonec linku přidáme do mapy. Mapa s linkou je 

zobrazena na Obrázku 9. 
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Obrázek 9 Zobrazení linky v Google maps API 

Mapy API  

Při vytváření geometrických tvarů v Mapy.cz API je potřeba nejprve zapnou vrstvu 

s geometrií, přidat ji do mapy a povolit. 

 

var layer = new SMap.Layer.Geometry(); 

m.addLayer(layer); 

layer.enable(); 

 

Zadáme do pole souřadnice, jimiţ linka prochází. Vytvoříme vlastnosti linky, jako je barva 

a šířka linky. Následně vytvoříme proměnnou s konstruktorem linky a vloţíme vrstvu do 

mapy. V Obrázku 10 je vidět takto zakreslená linka. 

 

var points = [SMap.Coords.fromWGS84(18.277313, 49.832391), 

              SMap.Coords.fromWGS84(18.277645, 49.831914), 

              SMap.Coords.fromWGS84(18.275317, 49.831485), 

              SMap.Coords.fromWGS84(18.275574, 49.830876), 

    SMap.Coords.fromWGS84(18.257647, 49.828045), 

    SMap.Coords.fromWGS84(18.258376, 49.826965)]; 

var options = {color: "#f00",width: 3}; 

var polyline = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYLINE, null, points, 

options); 

layer.addGeometry(polyline); 
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Obrázek 10 Linka v Mapy.cz API 

  

 

2.4 Vytvoření polygonu 

Při mimořádných událostech dochází obvykle k zasaţení nějaké plochy území 

negativními jevy. Zobrazení této plochy v mapových podkladech zajistí vykreslení 

polygonu. V podstatě se jedná o podobný postup jako u vytváření linky. Rozdíl je jen 

v souřadnicích počátečního a koncového bodu, které jsou u polygonu shodné. Polygon lze 

vytvořit také přičítáním a odečítáním souřadnic kolem jednoho bodu. 

 

Bing maps API 

 Vše se opět bude odehrávat uvnitř funkce GetMap. Zavedeme proměnné latpol a 

lonpol obsahující zeměpisnou šířku a délku bodu, kolem kterého zbudujeme polygon.  

 

 var latpol = 49.826944; 

 var lonpol = 18.258365; 

 

Zavedeme proměnnou vrcholy obsahující pole souřadnic vrcholů polygonu. Proměnnou 

polygoncolor s vlastnostmi polygonu, jimiţ jsou průhlednost a barva.   

 

var vrcholy = new Array 
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             (new Microsoft.Maps.Location(latpol,lonpol-0.0003), 

              new Microsoft.Maps.Location(latpol+0.0001,lonpol-0.0001), 

    new Microsoft.Maps.Location(latpol+0.0001,lonpol+0.0001), 

         new Microsoft.Maps.Location(latpol,lonpol+0.0003), 

         new Microsoft.Maps.Location(latpol-0.0001,lonpol+0.0001), 

         new Microsoft.Maps.Location(latpol-0.0001,lonpol-0.0001), 

    new Microsoft.Maps.Location(latpol,lonpol-0.0003)); 

var polygoncolor = new Microsoft.Maps.Color(100,100,0,100); 

 

Následně proměnnou polygon s konstruktorem polygonu. Parametrem vrcholy a 

vlastnostmi pro výplň a ohraničení polygonu. Vše ukončíme vloţením polygonu do mapy. 

Zobrazený polygon v mapě je vidět na Obrázku 11. 

 

var polygon = new Microsoft.Maps.Polygon(vrcholy, 

    {fillColor: polygoncolor, strokeColor: polygoncolor}); 

map.entities.push(polygon); 

 

 

Obrázek 11 Vložení polygonu do mapy 

 

Google maps API 

V Google maps API vytvoříme ve funkci initialize pole souřadnic vrcholů 

polygonu. Následně zavedeme proměnnou s kontruktorem polygonu a vlastností polygonu. 

Vlastnosti jsou barva okraje, průhlednost okraje, šířka okraje, barva výplně a průhlednost 
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okraje. Posledním krokem je vloţení polygonu do mapy. Vytvořený polygon je vidět na 

Obrázku 12. 

 

var vrcholyCoords = [ 

    new google.maps.LatLng(49.826965,18.258376 - 0.003), 

    new google.maps.LatLng(49.826965 + 0.001,18.258376 - 0.001), 

    new google.maps.LatLng(49.826965 + 0.001,18.258376 + 0.001), 

    new google.maps.LatLng(49.826965, 18.258376 + 0.003), 

    new google.maps.LatLng(49.826965 - 0.001,18.258376 + 0.001), 

    new google.maps.LatLng(49.826965 - 0.001,18.258376 - 0.001), 

    new google.maps.LatLng(49.826965,18.258376 - 0.003) 

    ]; 

var polygon = new google.maps.Polygon({ 

    paths:vrcholyCoords,strokeColor: "#00C5CD", 

    strokeOpacity: 0.8, strokeWeight: 2, 

    fillColor: "#00BFFF",fillOpacity: 0.35}); 

polygon.setMap(map); 

 

 

 

Obrázek 12 Polygon v Google maps API 

Mapy API 

Zde je, stejně jako při vytváření linky, nutno zapnou vrstvu s geometrií, přidat ji do 

mapy a povolit. 
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var layer = new SMap.Layer.Geometry(); 

m.addLayer(layer); 

layer.enable(); 

 

Zadáme pole souřadnic vrcholů polygonu a nastavíme jeho vlastnosti. Pak jiţ jen 

zavedeme proměnnou s geometrickou vrstvou, konstruktorem polygonu a přidáme vrstvu 

do mapy. Vytvořený polygon je na Obrázku 13. 

 

var points2=[SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 - 0.003, 49.826965), 

             SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 - 0.001, 49.826965 + 0.001), 

        SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 + 0.001, 49.826965 + 0.001), 

   SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 + 0.003, 49.826965), 

   SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 + 0.001, 49.826965 - 0.001), 

   SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 - 0.001, 49.826965 - 0.001), 

             SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 - 0.003, 49.826965)]; 

     

var options2 = {color: "blue",opacity: 0.3,outlineColor: "blue", 

                outlineOpacity: 0.7,outlineWidth: 4,curvature: 0}; 

 

var polygon = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYGON, null, points2, 

options2); 

layer.addGeometry(polygon); 

 

 

Obrázek 13 Polygon Mapy API 
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2.5 Vytvoření kruhu 

Zobrazení kruhu na mapě při mimořádných událostech není z nejčastějších případů. 

Většina zobrazení následků má spíše nepravidelný tvar a tyto tvary znázorníme pomocí 

polygonu. Častější případ pro zobrazení kruhu na mapě bude při vizualizaci moţných 

následků úniku nebezpečných látek. V tomto případě je dopředu neznámý tvar zamořeného 

území. Lze tak znázornit předpokládané zóny zamoření pomocí kruhu. 

 

Bing Maps API 

V tomto API není přítomný konstruktor na vytvoření kruhu kolem zadané 

souřadnice. Lze však pouţít funkci od Chrise Pietschmanna [20], která vytvoří kruh 

pomocí polygonu. 

Nejprve vytvoříme proměnnou circlePoints, do které se budou načítat souřadnice 

vrcholů polygonu v zadané vzdálenosti od souřadnic středu kruhu. 

 

var circlePoints = buildCircle(49.823228, 18.259857); 

 

Stanovíme barevnost kruhu polygoncolor, kde určíme průhlednost a barvu kruhu a 

následně proměnnou circle s konstruktorem polygonu, parametrem vrcholy a vlastnostmi 

pro výplň a ohraničení polygonu a vloţíme polygon do mapy.  

 

var polygoncolor = new Microsoft.Maps.Color(100,100,0,100); 

var circle = new Microsoft.Maps.Polygon(circlePoints,{fillColor:    

polygoncolor, strokeColor: polygoncolor}); 

map.entities.push(circle); 

 

To vše je zadáno ve funkci GetMap. Za tuto funkci vloţíme funkci na vytvoření vrcholů 

polygonu od středu kruhu ve vzdálenosti d v kilometrech.  

 

function buildCircle(latin, lonin, radius) { 

    var locs = new Array(); 

    var lat1 = latin * Math.PI / 180.0; 

    var lon1 = lonin * Math.PI / 180.0; 

    var d = 0.4 / 6367; 

    var x; 

    for (x = 0; x <= 360; x+=10) { 
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        var tc = (x / 90) * Math.PI / 2; 

        var lat = Math.asin(Math.sin(lat1) * Math.cos(d) + Math.cos(lat1) 

* Math.sin(d) * Math.cos(tc)); 

        lat = 180.0 * lat / Math.PI; 

        var lon; 

        if (Math.cos(lat1) == 0) { 

            lon = lonin; 

        } 

        else { 

            lon = ((lon1 - Math.asin(Math.sin(tc) * Math.sin(d) / 

Math.cos(lat1)) + Math.PI) % (2 * Math.PI)) - Math.PI; 

        } 

        lon = 180.0 * lon / Math.PI; 

        var loc = new Microsoft.Maps.Location(lat, lon); 

        locs.push(loc); 

    } 

    return locs; 

} 

 

Vytvořený kruh umístěný v mapě je vidět na Obrázku 14. 

 

 

Obrázek 14 Vytvoření kruhu 
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Google maps API 

Zde je vytvoření kruhu velice jednoduché. API obsahuje konstruktor na vytvoření 

kruhu. Stačí jen do jeho parametrů zadat souřadnice středu, poloměr v metrech a nastavit 

vlastnosti kruhu. Vytvořený kruh je na Obrázku 15. 

 

var circle = new google.maps.Circle({  

    center: new google.maps.LatLng(49.823228, 18.259857),radius: 400, 

    strokeColor: "#FF0000", strokeOpacity: 0.5, strokeWeight: 2, 

    fillColor: "#FF0000", fillOpacity: 0.35, map: map}); 

 

 

Obrázek 15 Kruh pomocí Google maps API 

 

Mapy API 

Mapy API má také svůj konstruktor na vytvoření kruhu. Má však jeden nedostatek. 

Při zadání poloměru číslem neznamená toto číslo vzdálenost v metrech, ale v pixelech 

na zobrazené mapě. Proto při přiblíţení nebo oddálení mapy je tento kruh stále stejný a 

nemění se spolu s mapou. Naštěstí lze zadat poloměr pomocí souřadnic dvou bodů. 

Nejprve je nutno opět zapnout vrstvu s geometrií, přidat ji do mapy a povolit. Přidáme 

souřadnice středu kruhu a libovolného bodu na okraji. Nadefinujeme vlastnosti kruhu jako 

barva a průhlednost výplně a barva, šířka a průhlednost okraje. Takto vytvořený kruh je na 

Obrázku 16. 
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var point = SMap.Coords.fromWGS84(18.258407,49.826718); 

var options2 = {color: "red",opacity: 0.3,outlineColor: "red", 

                outlineOpacity: 0.7,outlineWidth: 4}; 

var circle = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_CIRCLE,null,[center,point],   

options2);    

layer.addGeometry(circle); 

 

 

Obrázek 16 Kruh pomocí Mapy API 

 

 

2.6 Vytvoření celku 

 

Spojení jednotlivých prvku do jednoho celku není nic sloţitého. Stačí všechny prvky 

vloţit do jednoho HTML dokumentu. Je třeba zajistit, aby jednotlivé proměnné neměly 

stejné názvy, coţ by vedlo k chybnému kódu. Abych nespojoval jen prvky, bez nějaké 

vazby na cíl práce, vytvořil jsem scénář úniku konvertorového plynu z plynojemu na ul. 1. 

Máje. Zde: připínáček (značka na mapě) určuje pozici plynojemu, stop značky znázorňují 

uzavírky ulic, kruh znázorňuje zónu 400 metrů vysoké koncentrace konvertorového plynu, 

polygon kontaktní stanoviště jednotek IZS a linka příjezdovou trasu jednotek IZS. 

Výsledky v jednotlivých API lze vidět na Obrázcích 17, 18 a 19 a kompletní zdrojové kódy 

jsou v příloze 1, 2 a 3. 
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Obrázek 17 Spojení prvků do celku Bing maps API 

 

 

Obrázek 18 Spojení prvků Google maps API 
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Obrázek 19 Spojení prvků Mapy API 

 

  



43 

 

3 Vizualizace havárie cisterny s amoniakem 

Zhodnocení jednotlivých API bude provedeno na základě vytvoření vizualizace 

následků havárie cisterny s amoniakem. K vyhodnocení havárie bude pouţit program 

Aloha verze 4.5.1.2 a na získání dat k vizualizaci program Marplot verze 4.1.2. Pro zadání 

meteorologických dat bude pouţit průměr za rok 2010 z meteorologické stanice umístěné 

na R8/III v Ostravě - Hulvákách. 

 

3.1 Scénář havárie 

Při převáţení cisterny amoniaku dojde k havárii na ulici Místecká. Jedná se 

o cisternu o objemu 3 m
3
,
 
délce 4,5 metrů a o průměru 0,9 metrů, která bude naplněna na 

90 % svého objemu. Při havárii dojde k převrţení cisterny a proraţení otvoru šířky 2 cm, 

délky 30 cm a vzniklý otvor je 10 cm ode dna. Amoniak se dle Bojového řádu jednotek 

poţární ochrany [21] převáţí jako zkapalněný plyn při tlaku 0,84 MPa. Meteorologické 

podmínky jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Průměrná data za rok 2010 R8/III 

Teplota Vlhkost Rychlost větru Směr větru 

8,6 °C 73,4 % 8,124 m/s 171,33° 

 

3.2 Zadání dat do Aloha 

Po spuštění aplikace nastavíme, o jakou chemickou látku se jedná. Aplikace má 

v databázi amoniak uloţen a sama nastaví fyzikálně-chemické vlastnosti a standardně 

uţívané hodnoty zón ohroţení pro danou látku, ze kterých si můţe uţivatel vybrat, anebo 

je moţné zadat hodnoty podle svých potřeb. 

Dále je třeba nastavit atmosférické data:  

 Rychlost větru 

 Směr větru 

 Typ krajiny 

 Typ oblačnosti 

 Teplotu vzduchu 

 Přítomnost inverze 

 Relativní vlhkost vzduchu 
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Nastavíme parametry cisterny a parametry díry v cisterně. Po nastavení všech 

poţadovaných hodnot si můţeme zobrazit zóny toxického zamoření. Zóny program 

promítne do grafu, který je vidět na Obrázku 20.  

Vybrány byly zóny podle ERPG, kde jednotlivé zóny podle American Industrial Hygiene 

Association [3] znamenají: 

ERPG-1: Maximální koncentrace, při které by vystavené osoby po dobu aţ jedné hodiny 

měly zůstat bez jiných neţ mírně přechodných nepříznivých zdravotních efektů, 

vnímatelný zápach. 

ERPG-2: Maximální koncentrace, při které by vystavené osoby po dobu aţ jedné hodiny 

měly být bez nevratných nebo jiných dalších váţných zdravotních defektů nebo symptomů, 

které by mohly zmenšit schopnost osob na záchrannou akci. 

ERPG-3: Maximální koncentrace, při které by vystavené osoby po dobu aţ jedné hodiny 

měly zůstat bez ohroţení na ţivotech nebo rozvoje velkých zdravotních následků. 

 

 

Obrázek 20 Zóny zamoření podle ERPG 
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3.3 Zobrazení zón v mapě pomocí API 

K zobrazení v mapě budeme dále potřebovat získat souřadnice jednotlivých křivek. 

K tomu poslouţí program Marplot, který umoţňuje vizualizaci dat z ALOHA 

na mapových podkladech. 

Pro získání souřadnic jednotlivých zón musíme pravým klikem myši do plochy programu 

nastavit, kde k události došlo. Zadáme souřadnice podle WGS 84. Tím se označí bod, 

ze kterého budou křivky z programu ALOHA vycházet. Následně rozevřeme zákoţku 

Sharing, v ní záloţku Aloha a označíme Set Source Point. Tím se zóny vykreslí do plochy. 

Posledním krokem je rozbalení záloţky ALOHA a kliknutím na Export Aloha object to 

KLM  se vytvoří KML soubor obsahující souřadnice zón ve formátu WGS 84. 

  

Bing maps API 

Zde bude práce se souborem KML nejsloţitější. Nejnovější verze API totiţ neumoţňuje 

přímé načtení KML souboru a jeho vykreslení. Moţnost je pomocí uţivatelských modulů 

nebo následujícím pracnějším způsobem. Po otevření KML souboru v jakémkoli textovém 

editoru lze vidět souřadnice jednotlivých křivek a ty jsou tvořeny pomocí polygonu. Stačí 

proto vytvořit polygony ze souřadnic získaných z KML souboru a zóny vykreslit. Poté 

stačí přidat výše popsané prvky podle poţadavků a vizualizace havárie je hotova. Výsledek 

je ukázán na Obrázku 21 a kompletní zdrojový kód je uveden v příloze 4. 
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Obrázek 21 Vykreslení zón, Bing maps API 

 

 

Google maps API 

Zde je postup zobrazení KML souboru jednoduchý. Stačí do funkce initialize, 

přidat vrstvu, ve které bude vykreslen KML soubor. Tento KML soubor musí být uloţen 

na webovém serveru, jinak nebude načten. 

 

var ctaLayer = new google.maps.KmlLayer 

('http://bezocz.wz.cz/google/obrazky/aloha.kml'); 

ctaLayer.setMap(map); 

 

Přidáme ostatní prvky, které chceme v mapě zobrazit a vizualizace havárie je hotova. 

Výsledek je znázorněn na Obrázku 22, kompletní zdrojový kód je uveden v příloze 5 . 
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Obrázek 221 Zobrazení zón Google maps API 

 

Mapy API  

Mapy APi mají konstruktor na vytvoření vrstvy pomocí souboru KML. Tento však 

nebylo kvůli chybě API moţno zprovoznit a zóny vykreslit. Lze si ale pomoci převedením 

souboru KML na soubor GPX. Na stránkách http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/  lze 

převést soubor KML na GPX během minuty. Výsledný soubor má zachovány křivky zón, 

barevné označení křivek se ale nezachová. Takto vytvořený soubor potom načteme pomocí 

dotazu na server. 

 

var xhr = new JAK.Request(JAK.Request.XML); 

xhr.setCallback(window, "response"); 

xhr.send("obrazky/aloha.gpx"); 

 

Z načteného souboru pomocí konstruktoru vytvoříme vrstvu s křivkami zón, zapneme a 

povolíme zobrazení v mapě. 

 

var response = function(xmlDoc) { 

var gpx = new SMap.Layer.GPX(xmlDoc); 

m.addLayer(gpx); 

gpx.enable(); 

 

http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/
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Pokud by bylo zobrazování KML souboru opraveno, stačí zaměnit konstruktor new 

SMap.Layer.GPX za new SMap.Layer.KML. Ostatní prvky doplníme do mapy podle 

předcházejících kapitol. 

Můţeme také postupovat stejně jako u Bing maps API a vytvořit polygony se 

souřadnicemi jednotlivých zón. Mapa následně vypadá jako na Obrázku 23 a kompletní 

zdrojový kód je uveden v příloze 6. 

 

 

Obrázek 23 Vykreslení zón z Aloha,  Mapy.cz API 

 

4 Zhodnocení služeb 

Jednotlivé sluţby procházejí rychlým vývojem a zdokonalováním. Všechna API 

umoţňují vloţit vlastní grafická primitiva a různě je upravovat. V tabulce 2 je uvedené 

tabulkové srovnání nejdůleţitějších funkcí jednotlivých API. Do budoucna se tyto sluţby 

zaměřují na uţivatele s tzv. chytrými mobilními telefony. Většina těchto telefonů obsahuje 

moţnost zjištění vlastní polohy a zobrazení této polohy na mapě. Všechny společnosti se 

proto snaţí svoje API optimalizovat pro zobrazení na těchto přístrojích. 
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Mohlo by se toho vyuţít při mimořádných událostech. Operátor mobilních sluţeb by 

zaslal odkaz uţivatelům v okolí mimořádné události a uţivatel s pomocí zjištění polohy 

v telefonu si můţe ihned zkontrolovat, zda je v zasaţené oblasti. 

 

 

Tabulka 2 Tabulkové srovnání služeb 

  
Bing maps API 

Google maps 
API 

Mapy API 

Zobrazení mapy na 
vlastní stránce 

ano ano ano 

Použití API klíče 
ano ne ano 

Vložení bodu 
ano ano ano 

Vložení linky 
ano ano ano 

Vložení kruhu 
ano ano ano 

Vložení vlastní ikony 
ano ano ano 

Použití HTML v 
informačním oknu 

ne ano ano 

Zobrazení KML 
souboru 

ne ano ne 

Vyhledávání tras 
ano ano ne 

 

 

Bing maps API 

Verze V7 tohoto API je dosud ve vývoji. Během doby zpracování této práce 

přibývají do API nové funkce. Mapové podklady jsou na dobré úrovni. Dokumentace je 

kvalitně zpracována a je přehledná. Příkladů a ukázek pomáhajících s vytvářením vlastní 

mapy je celá řada. Jelikoţ je sluţba provozována firmou Microsoft, je vysoce 

pravděpodobný další vývoj a zdokonalování sluţby s minimálními výpadky. 

Mezi nedostatky lze zařadit nedostatečné pokrytí České republiky leteckými snímky. 

Nepohodlná je nutnost pouţívání API klíče. Vzhledem k cílům mé bakalářské práce, byla 
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nepříjemná nepřítomnost konstruktoru kruhu a nemoţnost načíst soubor KML z aplikace 

Marplot. Pokud by byla zdrojová data souřadnic zamoření v jiném formátu neţ KML, tak 

toto omezení odpadá. 

 

Google maps API 

Také toto API se neustále rozvíjí a zdokonaluje. Mapové podklady jsou na dobré 

úrovni a také letecké snímky jsou na většině území České republiky ve vysoké kvalitě. 

Dokumentace je přehledná a dobře zpracovaná. Existuje zde asi nejvíce oficiálních 

i neoficiálních příkladů. Práce s tímto API byla nejsnazší. Obsahuje konstruktory všech 

grafických primitiv, dokáţe nativně načítat KML soubory a nepotřebuje ţádný uţivatelský 

API klíč. Obzvláště bych vyzvedl moţnost pouţít API bez omezení při znázornění 

mimořádných událostí a katastrof. 

 

Mapy.cz API 

Toto API je zatím v beta verzi a výsledná sluţba se můţe od nynějšího stavu značně 

lišit. Mezi přednosti patří nejkvalitnější mapové podklady pro Českou republiku. Obsahuje 

také turistické mapové podklady. Ty se mohou obzvláště hodit při zobrazování 

mimořádných událostí mimo silniční síť. Výhodou je také dokumentace a příklady 

v českém jazyce. 

Na API se stále pracuje, jsou přidávány nové funkce a opravují se chyby, lze tedy 

předpokládat odstranění chyb, jako je nevykreslení KML souboru. Nepříjemné bylo také 

opačné řazení souřadnic oproti ostatním sluţbám a orientace pouze na Evropu. Hlavním 

nedostatkem jsou zatím nejasné podmínky uţití tohoto API. Například limit na 1000 

zobrazení denně u mimořádné události většího rozsahu, by byl pravděpodobně překročen. 

U nynější ostré verze jsou tyto podmínky značně omezující. 
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Závěr 

Cíl práce, vizualizovat mimořádnou událost, se podařilo u všech posuzovaných API. 

Při nasazení Bing maps API mohou nastat potíţe s podmínkami uţití funkce na vytvoření 

kruhu, která je duševním vlastnictvím Chrise Pietschmanna, a také nemoţnost načíst přímo 

KML soubor z aplikace Marplot, vytváření map značně zdrţuje. 

API od Seznamu se slibně vyvíjí a po opravení vykreslování souboru KML by po 

technické stránce nebylo na vytváření map špatnou volbou. Nicméně kvůli nejasným 

podmínkám uţití, které byly u minulé verze značně omezující, bych toto API 

nedoporučoval. 

Jednoznačně nejlepším ze zkoumaných API bylo Google maps API. Spousta 

vzorových příkladů zaručuje snadnost vytvoření vlastní mapy. Má implementovány 

konstruktory, na všechna grafická primitiva. Načítá nativně KML soubory z programu 

Marplot. Hlavní předností jsou podmínky uţití, které neomezují při vizualizaci 

mimořádných událostí. Proto bych Google maps API doporučil na vizualizaci 

mimořádných událostí, například na některém serveru zabývajícím se informováním 

obyvatelstva při těchto událostech. 

  

 

 

 

 

 

 

  

http://pietschsoft.com/
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Příloha 1 zdrojový kód úniku konventorového plynu pomocí Bing maps API 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html> 

   <head> 

      <title>Bing maps celek</title> 

      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 

      <script type="text/javascript" 

src="http://ecn.dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=7.0"></script>  

 

      <script type="text/javascript"> 

      function GetMap()  

         { 

          map = new Microsoft.Maps.Map(document.getElementById("myMap"), 

         {credentials:"AjLlnSI-4JGxCWPK2GyPPOTF0rsfIQakJ58PG3UJFynbx- 

hPK5vTURpFMZo7PGRD"});// bings maps api klíč  

 

            

var loc = new Microsoft.Maps.Location(49.823228, 18.259857);//k loc přiřadí zeměpisnou 

šířku a délku 

var pin = new Microsoft.Maps.Pushpin(loc); //přiřadí špendlík k poloze loc 

var stopka = "obrazky/stopka.gif"; // do stopky načte obrázek špendlíku    

var pushpinOptions = {icon:stopka, anchor: 

new Microsoft.Maps.Point(10,32)}; // vlastnosti špendlíku, ikona a  která část obrázku 

ukazuje na souřadnice 

 

var uzavery = new Array (new Microsoft.Maps.Location(49.819334,18.263467), 

                         new Microsoft.Maps.Location(49.82439,18.252797), 

                         new Microsoft.Maps.Location(49.825048,18.253816), 

     new Microsoft.Maps.Location(49.827117,18.254492), 

     new Microsoft.Maps.Location(49.827304,18.255458), 

   new Microsoft.Maps.Location(49.827588,18.25637), 

   new Microsoft.Maps.Location(49.827817,18.25785), 

   new Microsoft.Maps.Location(49.828017,18.264148), 

   new Microsoft.Maps.Location(49.826425,18.265028), 

   new Microsoft.Maps.Location(49.826425,18.265028) 

       );// pole souřadnic bodů uzávěry 

 

for (i=0 ; i < uzavery.length; ++i){ 

var pushpin = new Microsoft.Maps.Pushpin(uzavery[i], pushpinOptions); 

map.entities.push(pushpin); 

} // cyklus který poli souřadnic přidělí vlastnosti pushpinOptions a vykreslí je do mapy  

var circlePoints = buildCircle(49.823228, 18.259857, 400);//načte vrcholy polygonu z funkce 

buildCircle 

var polygoncolor = new Microsoft.Maps.Color(100,000,0,255);//nastavení barvy polygonu, 

první je průhlednost a pak kombinace red, green blue 

var circle = new Microsoft.Maps.Polygon 

 (circlePoints,{fillColor: new Microsoft.Maps.Color(100, 250,000, 000), 

  strokeColor: new Microsoft.Maps.Color(200, 250, 000, 000)});/* 
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 vytvoří kruhový polygon s vrcholy circlePoint a vlasnostmi: fillColor(průhlednost a barva 

výplně) a strokeColor (ohraničení kruhu) */ 

   

 var location1 = new Microsoft.Maps.Location(49.832391,18.277313); 

 var location2 = new Microsoft.Maps.Location(49.831914,18.277645); 

 var location3 = new Microsoft.Maps.Location(49.831485,18.275317); 

 var location4 = new Microsoft.Maps.Location(49.830876,18.275574); 

 var location5 = new Microsoft.Maps.Location(49.828045,18.257647); 

 var location6 = new Microsoft.Maps.Location(49.826965,18.258376); 

 var lineVertices = new Array(location1, location2, location3, location4, location5, 

location6); 

 var line = new Microsoft.Maps.Polyline(lineVertices,{strokeColor:new 

Microsoft.Maps.Color(200, 000, 250, 000), strokeThickness:3}); 

/*souřadnice bodů, které budou tvořit čáru, jsou načtena do pole lineVertices. Pak vytvoří 

linku o vrcholech lineVertices, barvě a šířce*/ 

 

 

var latpol = 49.826944;//zeměpisná šířka bodu kolem kterého bude zbudován polygon 

var lonpol = 18.258365;//zeměpisná délka bodu kolem kterého bude zbudován polygon 

 

var vrcholy = new Array(new Microsoft.Maps.Location(latpol,lonpol-0.0003), 

              new Microsoft.Maps.Location(latpol+0.0001,lonpol-0.0001), 

        new Microsoft.Maps.Location(latpol+0.0001,lonpol+0.0001), 

        new Microsoft.Maps.Location(latpol,lonpol+0.0003), 

  new Microsoft.Maps.Location(latpol-0.0001,lonpol+0.0001), 

  new Microsoft.Maps.Location(latpol-0.0001,lonpol-0.0001), 

  new Microsoft.Maps.Location(latpol,lonpol-0.0003));//pole vrcholů polygonu 

 

var polygoncolorpol = new Microsoft.Maps.Color(100,100,0,100); //barva polygonu 

var polygon = new Microsoft.Maps.Polygon(vrcholy,{fillColor: polygoncolorpol, strokeColor: 

polygoncolorpol}); 

  

map.entities.push(pin);//vložení špendlílu do mapy 

map.entities.push(circle);//vložení kruhu 

map.entities.push(line);//vložení linky 

map.entities.push(polygon);//vložení polygonu 

map.setView({center: loc, zoom: 14});//nastavení centra mapy a přiblížení           

 }  

function buildCircle(latin, lonin, radius) { //funkce která vytvoří polygon s vrcholy co 

10° od daného bodu a vzdálenosti d 

    var locs = new Array(); 

    var lat1 = latin * Math.PI / 180.0; 

    var lon1 = lonin * Math.PI / 180.0; 

    var d = 0.4 / 6367; 

    var x; 

    for (x = 0; x <= 360; x+=10) { 

        var tc = (x / 90) * Math.PI / 2; 

        var lat = Math.asin(Math.sin(lat1) * Math.cos(d) + Math.cos(lat1) * Math.sin(d) * 

Math.cos(tc)); 

        lat = 180.0 * lat / Math.PI; 

        var lon; 
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        if (Math.cos(lat1) == 0) { 

            lon = lonin; // endpoint a pole  

        } 

        else { 

            lon = ((lon1 - Math.asin(Math.sin(tc) * Math.sin(d) / Math.cos(lat1)) + 

Math.PI) % (2 * Math.PI)) - Math.PI; 

        } 

        lon = 180.0 * lon / Math.PI; 

        var loc = new Microsoft.Maps.Location(lat, lon); 

        locs.push(loc); 

    } 

    return locs; 

} 

      </script> 

   </head> 

   <body onload="GetMap();"> <!-- žádost na načtení mapy--> 

      <div id='myMap' style="position:relative; width:600px; height:400px;"></div> <!--

Rozměr mapy je 

definován výškou a šířkou -->       

   </body> 

</html> 
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Příloha 2 zdrojový kód úniku konventorového plynu pomocí Google maps API 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Google maps celek</title> 

<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 

<style type="text/css"> /*nastavení stylů*/ 

  html { height: 100% } 

  body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px } 

  #map_canvas { height: 100% } 

</style> 

<script type="text/javascript" 

    src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false">/*URL ukazuje na umístění souboru 

JavaScript, 

 který načte všechny symboly a definice, které potřebujete pro používání v3 z Google 

Maps API*/ 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

 

var map = null; // do map načte prázdnou hodnotu 

function initialize() { 

var myLatlng = new google.maps.LatLng(49.825304,18.266401); // zeměpisná šířka délka 

var myOptions = { 

    zoom: 14, 

    center: myLatlng, 

    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 

  } //do myOption načte přiblížení, střed mapy a typ mapy 

   

map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);//základní mapa 

var bod =  new google.maps.LatLng(49.823228, 18.259857);// šířka a délka bod 

var image = new google.maps.MarkerImage('obrazky/stopka.gif', //obrázek vlastního markeru 

new google.maps.Size(20, 32), //velikost markeru 

new google.maps.Point(0,0),  

new google.maps.Point(10, 32));  

 

var shape = {  

coord: [1, 1, 1, 20, 18, 20, 18 , 1], //definování klikací oblasti pro marker 

type: 'poly'  

};  

var contentString1 = '<div id="content">'+ 

     '<div id="siteNotice">'+  

  '</div>'+  

  '<h1 id="firstHeading" class="firstHeading">Plynojem</h1>'+ 

     '<div id="bodyContent">'+  

  '<p><b>Plynojem</b>, Je naplněn ' + 

     ' až 30 000 m3 Konventorového plynu.'+  

  'Konventorový plyn je vysoce toxický, obsahuje až 65% oxidu uhelnatého .</p>'+  

   

   

     '</div>'+  

  '</div>'; // text a html formátování informačního okna 
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  var infowindow1 = new google.maps.InfoWindow({ 

     content: contentString1 }); 

  infowindow1.setPosition(bod);//definování informačního okna, obsahu a kde má být 

uchyceno 

 

   

var marker1 = new google.maps.Marker({ 

      position:bod, 

      title:"Plynojem" 

 

});//defaultní marker s pozicí bod a titulkem  

marker1.setMap(map);//přidání markeru do mapy 

google.maps.event.addListener(marker1, 'click', function() { 

       infowindow1.open(map,marker1); });// naslouchač pro klik myší, po kliku otevře okno 

 

 

var p1 =  new google.maps.LatLng(49.819334,18.263467);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p1, 

      title:"uzávěra PČR 1", 

              icon: image,  

              shape: shape  

});// vlasní marker, pozice, obrázek, a klikací plocha 

 

  

  marker.setMap(map); // přidání markeru do mapy 

 

var p2 =  new google.maps.LatLng(49.82439,18.252797);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p2, 

      title:"uzávěra PČR 2", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);  

 

var m1 =  new google.maps.LatLng(49.825048,18.253816);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m1, 

      title:"uzávěra MěP 1", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);  

 

var m2 =  new google.maps.LatLng(49.827117,18.254492);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m2, 

      title:"uzávěra MěP 2", 

icon: image,  

shape: shape  
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}); 

marker.setMap(map);  

 

var m3 =  new google.maps.LatLng(49.827304,18.255458);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m3, 

      title:"uzávěra MěP 3", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map); 

 

var m4 =  new google.maps.LatLng(49.827588,18.25637);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m4, 

      title:"uzávěra MěP 4", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);   

 

var p3 =  new google.maps.LatLng(49.827817,18.25785);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p3, 

      title:"uzávěra PČR 3", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);   

 

var p4 =  new google.maps.LatLng(49.828017,18.264148);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p4, 

      title:"uzávěra PČR 4", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);  

 

var p5 =  new google.maps.LatLng(49.826425,18.265028);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p5, 

      title:"uzávěra PČR 5", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map); 

 

var m5 =  new google.maps.LatLng(49.826425,18.265028);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m5, 
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      title:"uzávěra MěP 5", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);     

 

 //*http://groups.google.com/group/google-maps-js-api-

v3/browse_thread/thread/fc30f6ee4a5e952f?pli=1*// 

 var circleLatLng = new google.maps.LatLng(49.823228, 18.259857); //vytvoření kruhu 

        var circle = new google.maps.Circle({  

         center: circleLatLng, //střed kruhu 

         radius: 400,//poloměr kruhu 

   strokeColor: "#FF0000",//barva okraje 

         strokeOpacity: 0.5,//průhlednost 

        strokeWeight: 2,//šířka okraje 

        fillColor: "#FF0000",//barva výplně 

        fillOpacity: 0.35,//průhlednost výplně 

      map: map 

         

        });  

var bublina = new google.maps.LatLng(49.824072,18.2652);//souřadnice přichycení inf. textu 

kruhu 

var infowindow2 = new google.maps.InfoWindow({  

    content: 'Dosah smrtelné koncentrace</br> 5000 ppm CO',//text info okna  

         position: bublina  

        });  

        google.maps.event.addListener (circle, 'click', function() { //naslouchač pro klik 

na kruh 

infowindow2.open(map);  

          });  

 

var cestaHzs = [ 

    new google.maps.LatLng(49.832391,18.277313), 

    new google.maps.LatLng(49.831914,18.277645), 

    new google.maps.LatLng(49.831485,18.275317), 

    new google.maps.LatLng(49.830876,18.275574), 

    new google.maps.LatLng(49.828045,18.257647), 

    new google.maps.LatLng(49.826965,18.258376) 

  ];//souřadnice linky 

var cestaHzsPath = new google.maps.Polyline({ 

    path: cestaHzs,//vytvoření linky ze souřadnic 

    strokeColor: "#00EE00",//barva linky 

    strokeOpacity: 1.0,//průhlednost 

    strokeWeight: 2//šířka 

  }); 

 

cestaHzsPath.setMap(map);//vložení linky do mapy 

var polygon; 

var vrcholyCoords = [ 

    new google.maps.LatLng(49.826965,18.258376 - 0.0003), 

    new google.maps.LatLng(49.826965 + 0.0001,18.258376 - 0.0001), 
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    new google.maps.LatLng(49.826965 + 0.0001,18.258376 + 0.0001), 

    new google.maps.LatLng(49.826965 ,18.258376 + 0.0003), 

    new google.maps.LatLng(49.826965 - 0.0001,18.258376 + 0.0001), 

    new google.maps.LatLng(49.826965 - 0.0001,18.258376 - 0.0001), 

    new google.maps.LatLng(49.826965,18.258376 - 0.0003) 

    ]; 

 

  //vytvoření polygonu z vrcholů  

polygon= new google.maps.Polygon({ 

    paths:vrcholyCoords, 

    strokeColor: "#00C5CD",//barva okraje 

    strokeOpacity: 0.8,//průhlednost 

    strokeWeight: 2,//šířky okraje 

    fillColor: "#00BFFF",//barva výplně 

    fillOpacity: 0.35//průhlednost 

  }); 

polygon.setMap(map);//vložení polygonu do mapy 

google.maps.event.addListener(polygon, 'click', showArrays);  

   infowindow = new google.maps.InfoWindow(); //naslouchač pro klik a zobrazení info okna 

   } 

    

function showArrays(event) { /*funkce na umožnění kliku na polygon a zobrazení info okna s 

textem a souřadnicemi kliku*/ 

 var vertices = this.getPath(); //Path pole 

 var contentString = "<b>Nástupní plocha</b><br />" + "jednotek HZS<br />"; 

 contentString += "Souřadnice: <br />" + event.latLng.lat() + "," + event.latLng.lng() + 

"<br />";  

 for (var i =0; i < vertices.length; i++) {  

 var xy = vertices.getAt(i);  

} 

  infowindow.setContent(contentString); //obsah infa 

  infowindow.setPosition(event.latLng);//místo umístění okna 

  infowindow.open(map);//vložení do mapy 

} 

</script> 

</head> 

<body onload="initialize()"> 

  <div id="map_canvas" style="width:40%; height:60%"></div> <!--rozložení na stránce --> 

</body> 

</html> 
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Příloha 3 zdrojový kód úniku konventorového plynu pomocí Mapy API 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  

 <head>  

     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  

  <script type="text/javascript" src="http://api4.mapy.cz/loader.js"></script>  

  <script type="text/javascript">Loader.load();</script>  

  <title>Celek</title>  

  <style type="text/css">  

   #m {width:600px; 

    height: 550px;/*rozměry mapy*/ 

   } 

  </style>  

  </head> 

  <body> 

   <div id="m"></div>   

<script type="text/javascript"> 

 

var center = SMap.Coords.fromWGS84(18.2598,49.8232);//pozor první délka pak šířka 

var m = new SMap(JAK.gel("m"), center, 13);//nastavení středu a zoomu 

m.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();//základní mapa 

var mouse = new SMap.Control.Mouse(SMap.MOUSE_PAN | SMap.MOUSE_WHEEL | SMap.MOUSE_ZOOM); /* 

nastavení ovládání myši */ 

m.addControl(mouse); 

m.addControl(new SMap.Control.Sync());//umístění ovládacích prvků 

 

var layer = new SMap.Layer.Marker();//vrstva s markerem 

m.addLayer(layer); 

layer.enable(); 

 

var options = {title:"Plynojem Konventorového plynu"};//titulek markeru 

var marker = new SMap.Marker(center, "myMarker", options);//umístění markeru a jeho 

vlastnosti 

layer.addMarker(marker); 

var obrazky = "obrazky/stopka.gif";//ikonka vlastního markeru 

var data = { 

    "Uzávěra PČR 1": SMap.Coords.fromWGS84(18.263467, 49.819334), 

    "Uzávěra PČR 2": SMap.Coords.fromWGS84(18.252797, 49.82439), 

    "Uzávěra MěP 1": SMap.Coords.fromWGS84(18.253816, 49.825048), 

    "Uzávěra MěP 2": SMap.Coords.fromWGS84(18.254492, 49.827117), 

    "Uzávěra MěP 3": SMap.Coords.fromWGS84(18.255458, 49.827304), 

    "Uzávěra MěP 4": SMap.Coords.fromWGS84(18.25637, 49.827588), 

    "Uzávěra PČR 3": SMap.Coords.fromWGS84(18.25785, 49.827817), 

    "Uzávěra PČR 4": SMap.Coords.fromWGS84(18.264148, 49.828017), 

    "Uzávěra PČR 5": SMap.Coords.fromWGS84(18.265028, 49.826425), 

    "Uzávěra PČR 6": SMap.Coords.fromWGS84(18.265028, 49.826425) 

   }; 

   var znacky = []; 
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   var souradnice = []; 

    

 for (var name in data) { /* Vyrobit značku */ 

  var c = (data[name]); /* souřadnice značky, z textového formátu souřadnic */ 

     

  var optionsUzaver = { 

     url:"obrazky/stopka.gif", 

     title:name, 

     anchor: {left:10, bottom: 1}  /* Ukotvení značky za 

bod uprostřed dole */}; 

     

  var znacka = new SMap.Marker(c, null, optionsUzaver); 

    souradnice.push(c); 

    znacky.push(znacka); 

   }    

var vrstva = new SMap.Layer.Marker(); /* Vrstva se značkami */ 

m.addLayer(vrstva);    /* Přidat ji do mapy */ 

vrstva.enable();       /* A povolit */ 

for (var i=0;i<znacky.length;i++) { 

     vrstva.addMarker(znacky[i]); 

   }      

 

m.addDefaultControls();var layer = new SMap.Layer.Geometry(); 

m.addLayer(layer);layer.enable(); 

var points1 = [ SMap.Coords.fromWGS84(18.277313, 49.832391), 

                 SMap.Coords.fromWGS84(18.277645, 49.831914), 

                 SMap.Coords.fromWGS84(18.275317, 49.831485), 

                 SMap.Coords.fromWGS84(18.275574, 49.830876), 

    SMap.Coords.fromWGS84(18.257647, 49.828045), 

    SMap.Coords.fromWGS84(18.258376, 49.826965)]; 

 var options1 = {color: "green",width: 4};//barva linky a šířka 

 var polyline = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYLINE, null, points1, options1); 

 layer.addGeometry(polyline);//vrstva s linkou 

 

var points2 = [SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 - 0.0003, 49.826965), 

               SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 - 0.0001, 49.826965 + 0.0001), 

  SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 + 0.0001, 49.826965 + 0.0001), 

  SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 + 0.0003, 49.826965), 

  SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 + 0.0001, 49.826965 - 0.0001), 

  SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 - 0.0001, 49.826965 - 0.0001), 

               SMap.Coords.fromWGS84(18.258376 - 0.0003, 49.826965)]; 

var options2 = {color: "blue",opacity: 0.3,outlineColor: "blue", 

         outlineOpacity: 0.7, 

         outlineWidth: 3, 

     curvature: 0//zakřivení 

    }; 

var polygon = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYGON, null, points2, options2); 

layer.addGeometry(polygon);//přidání vrstvy s polygonem 

var krajCircle = SMap.Coords.fromWGS84(18.258407,49.826718);/* poloměr zadaný bodem a 

středem*/ 

var optionsCircle = { 
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   color: "red", 

   opacity: 0.3, 

   outlineColor: "rede", 

   outlineOpacity: 0.7, 

   outlineWidth: 2, 

   curvature: 0 

    }; 

var circle = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_CIRCLE,null,[center,krajCircle]/*poloměr*/, 

optionsCircle);    

layer.addGeometry(circle);//přidání vrstvy s kruhem 

 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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Příloha 4 zdrojový kód úniku čpavku pomocí Aloha a Bing maps API 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html> 

   <head> 

      <title></title> 

      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

      <script type="text/javascript" 

src="http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=7.0"></script> 

 

 <script type="text/javascript"> 

          

function GetMap() 

var map = new Microsoft.Maps.Map(document.getElementById("mapDiv"),{credentials:"AjLlnSI-

4JGxCWPK2GyPPOTF0rsfIQakJ58PG3UJFynbx- hPK5vTURpFMZo7PGRD"}); 

  

var loc = new Microsoft.Maps.Location(49.752898999999999,  18.276529);  

var red = new Array(new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2765290), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2765290),new Microsoft.Maps.Location(49.7528920,18.2765310), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2765330),new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2765350), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2765370),new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2765410), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2765430),new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2765450), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2765500),new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2765520), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765560),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765600), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765660),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765690), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765730),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765770), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765810),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765870), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765920),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765960), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2766000),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2766020), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2766080),new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2766110), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2766130),new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2766170), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2766190),new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2766230), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2766230),new Microsoft.Maps.Location(49.7528920,18.2766270), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7529030,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7529030,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7529070,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7530170,18.2767560),new Microsoft.Maps.Location(49.7531590,18.2768250), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7532650,18.2769010),new Microsoft.Maps.Location(49.7533990,18.2769200), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7534980,18.2769490),new Microsoft.Maps.Location(49.7536320,18.2769680), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7538030,18.2770290),new Microsoft.Maps.Location(49.7539370,18.2770480), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7540970,18.2770120),new Microsoft.Maps.Location(49.7542650,18.2770210), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7544290,18.2770350),new Microsoft.Maps.Location(49.7545970,18.2770460), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7547950,18.2770500),new Microsoft.Maps.Location(49.7549860,18.2770040), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7552150,18.2770000),new Microsoft.Maps.Location(49.7554130,18.2770060), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7556720,18.2769430),new Microsoft.Maps.Location(49.7559010,18.2769410), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7561610,18.2768800),new Microsoft.Maps.Location(49.7564510,18.2768120), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7567440,18.2767940),new Microsoft.Maps.Location(49.7570650,18.2767180), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7574200,18.2766340),new Microsoft.Maps.Location(49.7577740,18.2765500), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7581600,18.2764590),new Microsoft.Maps.Location(49.7585790,18.2763600), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7590290,18.2762550),new Microsoft.Maps.Location(49.7595060,18.2760910), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7600520,18.2759610),new Microsoft.Maps.Location(49.7605970,18.2757840), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7612040,18.2755870),new Microsoft.Maps.Location(49.7618290,18.2752880), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7625580,18.2749630),new Microsoft.Maps.Location(49.7632980,18.2744830), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7635230,18.2740730),new Microsoft.Maps.Location(49.763229018.2737850), 
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new Microsoft.Maps.Location(49.7624280,18.2736680),new Microsoft.Maps.Location(49.7616730,18.2736930), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7610170,18.2736970),new Microsoft.Maps.Location(49.7603990,18.2737900), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7598500,18.2738690),new Microsoft.Maps.Location(49.7593000,18.2739980), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7588120,18.2740630),new Microsoft.Maps.Location(49.7583620,18.2741680), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7579460,18.2742670),new Microsoft.Maps.Location(49.7575570,18.2743590), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7572020,18.2744430),new Microsoft.Maps.Location(49.7568510,18.2745270), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7565270,18.2746030),new Microsoft.Maps.Location(49.7562450,18.2747210), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7559550,18.2747900),new Microsoft.Maps.Location(49.7556950,18.2748490), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7554740,18.2749520),new Microsoft.Maps.Location(49.7552190,18.2750130), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7550320,18.2751080),new Microsoft.Maps.Location(49.7548100,18.2752110), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7546160,18.2752570),new Microsoft.Maps.Location(49.7544290,18.2753520), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7542720,18.2754400),new Microsoft.Maps.Location(49.7541160,18.2755280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7539600,18.2756160),new Microsoft.Maps.Location(49.7537990,18.2756540), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7536770,18.2757340),new Microsoft.Maps.Location(49.7535250,18.2758710), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7534030,18.2759510),new Microsoft.Maps.Location(49.7533070,18.2760240), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7531850,18.2761060),new Microsoft.Maps.Location(49.7530980,18.2762260), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7529790,18.2763580),new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2765290)); 

var colorred = new Microsoft.Maps.Color(255,255,0,000); 

var fillcolor = new Microsoft.Maps.Color(200,255,0,000); 

var polygonred = new Microsoft.Maps.Polygon(red,{fillColor: fillcolor, strokeColor: 

colorred, strokeThickness: 1}); 

map.entities.push(polygonred); 

var orange = new Array( 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2765290),new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2765290), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528920,18.2765310),new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2765330), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2765350),new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2765370), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2765410),new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2765430), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2765450),new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2765500), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2765520),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765560), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765600),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765660), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765690),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765730), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765770),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765810), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765870),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765920), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765960),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2766000), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2766020),new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2766080), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2766110),new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2766130), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2766170),new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2766190), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2766230),new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2766230), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528920,18.2766270),new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7529030,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7529030,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7529070,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7530170,18.2767560), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7531590,18.2768250),new Microsoft.Maps.Location(49.7532650,18.2769010), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7534030,18.2769700),new Microsoft.Maps.Location(49.7535100,18.2770480), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7536430,18.2770670),new Microsoft.Maps.Location(49.7538070,18.2770790), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7539410,18.2771000),new Microsoft.Maps.Location(49.7541120,18.2771610), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7542760,18.2771720),new Microsoft.Maps.Location(49.7544440,18.2771840), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7546120,18.2771950),new Microsoft.Maps.Location(49.7548100,18.2771990), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7550050,18.2772030),new Microsoft.Maps.Location(49.7552380,18.2772010), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7554360,18.2772050),new Microsoft.Maps.Location(49.7556950,18.2771930), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7559280,18.2771910),new Microsoft.Maps.Location(49.7561870,18.2771800), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7564850,18.2771610),new Microsoft.Maps.Location(49.7567790,18.2771420), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7571070,18.2771150),new Microsoft.Maps.Location(49.7574650,18.2770820), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7578240,18.2770480),new Microsoft.Maps.Location(49.7582090,18.2769580), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7586330,18.2769090),new Microsoft.Maps.Location(49.7590870,18.2768520), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7595750,18.2767890),new Microsoft.Maps.Location(49.7601280,18.2767090), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7606740,18.2765790),new Microsoft.Maps.Location(49.7612920,18.2764850), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7619360,18.2763330),new Microsoft.Maps.Location(49.7626800,18.2762090), 
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new Microsoft.Maps.Location(49.7634580,18.2760750),new Microsoft.Maps.Location(49.7642940,18.2758770), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7651940,18.2756650),new Microsoft.Maps.Location(49.7661930,18.2754310), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7672810,18.2751220),new Microsoft.Maps.Location(49.7684670,18.2747920), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7697410,18.2743380),new Microsoft.Maps.Location(49.7711680,18.2737960), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7727090,18.2730770),new Microsoft.Maps.Location(49.7743680,18.2718700), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7744640,18.2714900),new Microsoft.Maps.Location(49.7743000,18.2711720), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7724840,18.2707840),new Microsoft.Maps.Location(49.7708740,18.2708090), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7694050,18.2709500),new Microsoft.Maps.Location(49.7681050,18.2711050), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7669070,18.2713380),new Microsoft.Maps.Location(49.7658080,18.2715450), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7648120,18.2717800),new Microsoft.Maps.Location(49.7639080,18.2719940), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7630730,18.2721920),new Microsoft.Maps.Location(49.7623060,18.2724230), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7615700,18.2726460),new Microsoft.Maps.Location(49.7609290,18.2727990), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7603230,18.2729930),new Microsoft.Maps.Location(49.7597730,18.2731230), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7592320,18.2733020),new Microsoft.Maps.Location(49.7587550,18.2734640), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7583080,18.2736210),new Microsoft.Maps.Location(49.7578960,18.2737690), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7575070,18.2738610),new Microsoft.Maps.Location(49.7571600,18.2739940), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7568090,18.2741280),new Microsoft.Maps.Location(49.7564930,18.2742540), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7562100,18.2743700),new Microsoft.Maps.Location(49.7559240,18.2744900), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7556720,18.2745990),new Microsoft.Maps.Location(49.7554510,18.2747020), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7551990,18.2748150),new Microsoft.Maps.Location(49.7550090,18.2749100), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7547910,18.2750130),new Microsoft.Maps.Location(49.7546010,18.2751060), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7544140,18.2752040),new Microsoft.Maps.Location(49.7542570,18.2752910), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7541010,18.2753790),new Microsoft.Maps.Location(49.7539440,18.2754670), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7537960,18.2756040),new Microsoft.Maps.Location(49.7536700,18.2756840), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7535170,18.2757720),new Microsoft.Maps.Location(49.7533910,18.2758520), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7533040,18.2759740),new Microsoft.Maps.Location(49.7531850,18.2761060), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7530980,18.2762260),new Microsoft.Maps.Location(49.7529790,18.2763580), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2765290)); 

 

var colororange = new Microsoft.Maps.Color(255,255,165,000); 

var fillcolor = new Microsoft.Maps.Color(100,255,165,000); 

var polygonorange = new Microsoft.Maps.Polygon(orange,{fillColor: fillcolor, strokeColor: 

colororange,strokeThickness: 1}); 

map.entities.push(polygonorange); 

 

var yellow = new Array ( 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2765290),new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2765290), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528920,18.2765310),new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2765330), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2765350),new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2765370), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2765410),new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2765430), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2765450),new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2765500), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2765520),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765560), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765600),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765660), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765690),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765730), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765770),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765810), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765870),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765920), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2765960),new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2766000), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528720,18.2766020),new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2766080), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528760,18.2766110),new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2766130), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528800,18.2766170),new Microsoft.Maps.Location(49.7528840,18.2766190), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2766230),new Microsoft.Maps.Location(49.7528880,18.2766230), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528920,18.2766270),new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528950,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7529030,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7529030,18.2766280), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7529070,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7530170,18.2767560), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7531620,18.2768750),new Microsoft.Maps.Location(49.7532690,18.2769510), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7534070,18.2770210),new Microsoft.Maps.Location(49.7535130,18.2770980), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7536470,18.2771170),new Microsoft.Maps.Location(49.7538190,18.2771780), 
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new Microsoft.Maps.Location(49.7539520,18.2771970,new Microsoft.Maps.Location(49.7541240,18.2772600), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7542880,18.2772710),new Microsoft.Maps.Location(49.7544590,18.2773320), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7546230,18.2773440),new Microsoft.Maps.Location(49.7548220,18.2773480), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7550240,18.2774030),new Microsoft.Maps.Location(49.7552570,18.2773990), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7554550,18.2774050),new Microsoft.Maps.Location(49.7557220,18.2774430), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7559510,18.2774390),new Microsoft.Maps.Location(49.7562140,18.2774300), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7565120,18.2774600),new Microsoft.Maps.Location(49.7568090,18.2774410), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7571330,18.2774140),new Microsoft.Maps.Location(49.7575000,18.2774310), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7578580,18.2773970),new Microsoft.Maps.Location(49.7582510,18.2774050), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7586750,18.2773570),new Microsoft.Maps.Location(49.7591360,18.2773490), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7596240,18.2772870),new Microsoft.Maps.Location(49.7601810,18.2772560), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7607350,18.2771780),new Microsoft.Maps.Location(49.7613560,18.2771320), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7620010,18.2770310),new Microsoft.Maps.Location(49.7627560,18.2770060), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7635380,18.2769240),new Microsoft.Maps.Location(49.7643850,18.2768250), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7652970,18.2767110),new Microsoft.Maps.Location(49.7663040,18.2765770), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7674030,18.2763670),new Microsoft.Maps.Location(49.7686040,18.2761860), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7699010,18.2759820),new Microsoft.Maps.Location(49.7713580,18.2757400), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7729420,18.2754170),new Microsoft.Maps.Location(49.7746850,18.2750570), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7766150,18.2746010),new Microsoft.Maps.Location(49.7787400,18.2741010), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7810820,18.2734970),new Microsoft.Maps.Location(49.7836760,18.2727300), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7865410,18.2717490),new Microsoft.Maps.Location(49.7897490,18.2705350), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7932590,18.2687360),new Microsoft.Maps.Location(49.7950590,18.2666300), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7929340,18.2654500),new Microsoft.Maps.Location(49.7892380,18.2653520), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7859420,18.2656730),new Microsoft.Maps.Location(49.7830160,18.2660560), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7803960,18.2665210),new Microsoft.Maps.Location(49.7780420,18.2670270), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7759170,18.2675290),new Microsoft.Maps.Location(49.7739870,18.2679840), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7722550,18.2684440),new Microsoft.Maps.Location(49.7706830,18.2688660), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7692450,18.2693080),new Microsoft.Maps.Location(49.7679670,18.2697110), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7667850,18.2700920),new Microsoft.Maps.Location(49.7656970,18.2703990), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7647090,18.2707350),new Microsoft.Maps.Location(49.7638170,18.2710480), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7629890,18.2713430),new Microsoft.Maps.Location(49.7622300,18.2716260), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7615010,18.2719500),new Microsoft.Maps.Location(49.7608640,18.2721520), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7602620,18.2723960),new Microsoft.Maps.Location(49.7597200,18.2725730), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7591820,18.2728020),new Microsoft.Maps.Location(49.7587050,18.2729680), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7582630,18.2731720),new Microsoft.Maps.Location(49.7578510,18.2733210), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7574730,18.2735120),new Microsoft.Maps.Location(49.7571260,18.2736450), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7567830,18.2738290),new Microsoft.Maps.Location(49.7564660,18.2739540), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7561800,18.2740730),new Microsoft.Maps.Location(49.7559010,18.2742400), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7556460,18.2743510),new Microsoft.Maps.Location(49.7554280,18.2744540), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7551800,18.2746140),new Microsoft.Maps.Location(49.7549900,18.2747100), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7547720,18.2748130),new Microsoft.Maps.Location(49.7545850,18.2749580), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7543980,18.2750550),new Microsoft.Maps.Location(49.7542420,18.2751430), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7540930,18.2752780),new Microsoft.Maps.Location(49.7539370,18.2753660), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7537840,18.2755050),new Microsoft.Maps.Location(49.7536620,18.2755850), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7535100,18.2757230),new Microsoft.Maps.Location(49.7533870,18.2758030), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7533000,18.2759250),new Microsoft.Maps.Location(49.7531810,18.2760540), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7530940,18.2761780),new Microsoft.Maps.Location(49.7529790,18.2763580), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2765290)); 

var coloryellow = new Microsoft.Maps.Color(255,255,255,000); 

var fillcolor = new Microsoft.Maps.Color(000,100,0,100); 

var polygonyellow = new Microsoft.Maps.Polygon(yellow,{fillColor: fillcolor, strokeColor: 

coloryellow, strokeThickness: 2}); 

map.entities.push(polygonyellow); 

var black = new Array ( 

new Microsoft.Maps.Location(49.7529070,18.2766280),new Microsoft.Maps.Location(49.7529870,18.2767620), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7531360,18.2769320),new Microsoft.Maps.Location(49.7532420,18.2770080), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7533530,18.2771360),new Microsoft.Maps.Location(49.7534600,18.2772120), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7535970,18.2772810),new Microsoft.Maps.Location(49.7537420,18.2773990), 
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new Microsoft.Maps.Location(49.7538760,18.2774200),new Microsoft.Maps.Location(49.7540510,18.2775310), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7542230,18.2775920),new Microsoft.Maps.Location(49.7543600,18.2776620), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7545320,18.2777230),new Microsoft.Maps.Location(49.7547340,18.2777770), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7549400,18.2778820),new Microsoft.Maps.Location(49.7551460,18.2779350), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7553480,18.2779900),new Microsoft.Maps.Location(49.7556190,18.2780780), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7558560,18.2781240),new Microsoft.Maps.Location(49.7560880,18.2781720), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7563930,18.2782540),new Microsoft.Maps.Location(49.7566950,18.2782840), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7569960,18.2783640),new Microsoft.Maps.Location(49.7573660,18.2784310), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7577360,18.2784980),new Microsoft.Maps.Location(49.7581060,18.2786120), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7585410,18.2786640),new Microsoft.Maps.Location(49.7590100,18.2787550), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7594760,18.2787990),new Microsoft.Maps.Location(49.7600440,18.2788700), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7606120,18.2789380),new Microsoft.Maps.Location(49.7612110,18.2790010), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7618710,18.2790490),new Microsoft.Maps.Location(49.7626150,18.2792300), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7633780,18.2793050),new Microsoft.Maps.Location(49.7642440,18.2794060), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7651440,18.2795010),new Microsoft.Maps.Location(49.7661710,18.2795640), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7672620,18.2796120),new Microsoft.Maps.Location(49.7684940,18.2797300), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7697830,18.2797810),new Microsoft.Maps.Location(49.7712400,18.2798960), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7728270,18.2799300),new Microsoft.Maps.Location(49.7746090,18.2799680), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7765460,18.2799190),new Microsoft.Maps.Location(49.7786870,18.2799220), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7810860,18.2798650),new Microsoft.Maps.Location(49.7836990,18.2796570), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7866290,18.2793220),new Microsoft.Maps.Location(49.7899090,18.2788540), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7935680,18.2778870),new Microsoft.Maps.Location(49.7955400,18.2761990), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7955210,18.2742710),new Microsoft.Maps.Location(49.7954600,18.2723520), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7953610,18.2704390),new Microsoft.Maps.Location(49.7952310,18.2685320), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7950590,18.2666300),new Microsoft.Maps.Location(49.7948530,18.2647360), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7946170,18.2628520),new Microsoft.Maps.Location(49.7943380,18.2609810), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7940290,18.2591230),new Microsoft.Maps.Location(49.7936780,18.2572710), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7914660,18.2565710),new Microsoft.Maps.Location(49.7877880,18.2573380), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7845690,18.2584020),new Microsoft.Maps.Location(49.7817040,18.2594360), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7791710,18.2604410),new Microsoft.Maps.Location(49.7768710,18.2614940), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7748300,18.2624840),new Microsoft.Maps.Location(49.7729680,18.2633320), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7712750,18.2641910),new Microsoft.Maps.Location(49.7697720,18.2649540), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7683980,18.2657360),new Microsoft.Maps.Location(49.7671780,18.2663800), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7660260,18.2670610),new Microsoft.Maps.Location(49.7649920,18.2676090), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7640270,18.2681430),new Microsoft.Maps.Location(49.7631840,18.2686480), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7623790,18.2691440),new Microsoft.Maps.Location(49.7616620,18.2695670), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7609900,18.2700840),new Microsoft.Maps.Location(49.7603650,18.2704350), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7598040,18.2707710),new Microsoft.Maps.Location(49.7592770,18.2710990), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7587510,18.2714270),new Microsoft.Maps.Location(49.7583160,18.2716830), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7578850,18.2719900),new Microsoft.Maps.Location(49.7574810,18.2722380), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7571450,18.2725200),new Microsoft.Maps.Location(49.7568050,18.2727530), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7564660,18.2729850),new Microsoft.Maps.Location(49.7561910,18.2732030), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7559130,18.2733710),new Microsoft.Maps.Location(49.7556380,18.2735880), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7554240,18.2737410),new Microsoft.Maps.Location(49.7552070,18.2738950), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7549630,18.2741050),new Microsoft.Maps.Location(49.7547800,18.2742500), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7545970,18.2743950),new Microsoft.Maps.Location(49.7544210,18.2745900), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7542340,18.2747340),new Microsoft.Maps.Location(49.7540860,18.2748740), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7539670,18.2750020),new Microsoft.Maps.Location(49.7538150,18.2751410), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7536700,18.2753280),new Microsoft.Maps.Location(49.7535440,18.2754080), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7534290,18.2755870),new Microsoft.Maps.Location(49.7533110,18.2757170), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7532270,18.2758410),new Microsoft.Maps.Location(49.7531430,18.2760120), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7530560,18.2761340),new Microsoft.Maps.Location(49.7529490,18.2763630), 

new Microsoft.Maps.Location(49.7528990,18.2765290),new Microsoft.Maps.Location(49.7529070,18.2766280)); 

var colorblack = new Microsoft.Maps.Color(255,000,000,000); 

var fillcolor = new Microsoft.Maps.Color(000,100,0,100); 

var polygonblack = new Microsoft.Maps.Polygon(black,{fillColor: fillcolor, strokeColor: 

colorblack, strokeThickness: 1}); 

map.entities.push(polygonblack); 
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var cisternaloc = new Microsoft.Maps.Location (49.752903,18.276579); 

var cisterna = new Microsoft.Maps.Pushpin(cisternaloc); 

map.entities.push(cisterna);  

var stopka = "obrazky/stopka.gif";   

var pushpinOptions = {icon:stopka, anchor:new Microsoft.Maps.Point(10,32)}; 

var uzavery =  

new Array ( 

 new Microsoft.Maps.Location(49.750606,18.277545), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.772618,18.259935), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.784368,18.25736), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.788524,18.255315), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.794231,18.256173), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.794619,18.258491), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.795505,18.263812), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.795838,18.270507), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.795782,18.271708), 

 new Microsoft.Maps.Location(49.778936,18.280463) 

 ); 

  

for (i=0 ; i < uzavery.length; ++i){ 

 var stopky = new Microsoft.Maps.Pushpin(uzavery[i], pushpinOptions); 

map.entities.push(stopky); 

} 

 map.setView({center: loc, zoom: 15});  

var lineVertices = new Array( 

new Microsoft.Maps.Location(49.832391,18.277313),new Microsoft.Maps.Location(49.831948,18.277459), 

new Microsoft.Maps.Location(49.831478,18.275263),new Microsoft.Maps.Location(49.830924,18.275603), 

new Microsoft.Maps.Location(49.830993,18.276848),new Microsoft.Maps.Location(49.831921,18.283542), 

new Microsoft.Maps.Location(49.832474,18.285838),new Microsoft.Maps.Location(49.832599,18.285903), 

new Microsoft.Maps.Location(49.832917,18.288027),new Microsoft.Maps.Location(49.832488,18.288156), 

new Microsoft.Maps.Location(49.832045,18.288585),new Microsoft.Maps.Location(49.830979,18.289293), 

new Microsoft.Maps.Location(49.830149,18.291936),new Microsoft.Maps.Location(49.829235,18.293695), 

new Microsoft.Maps.Location(49.828889,18.293781),new Microsoft.Maps.Location(49.828059,18.292923), 

new Microsoft.Maps.Location(49.827477,18.293202),new Microsoft.Maps.Location(49.826301,18.292515), 

new Microsoft.Maps.Location(49.825595,18.292365),new Microsoft.Maps.Location(49.825193,18.292322), 

new Microsoft.Maps.Location(49.824474,18.292451),new Microsoft.Maps.Location(49.817745,18.296013), 

new Microsoft.Maps.Location(49.816499,18.296442),new Microsoft.Maps.Location(49.816084,18.296399), 

new Microsoft.Maps.Location(49.815655,18.296356),new Microsoft.Maps.Location(49.814976,18.296249), 

new Microsoft.Maps.Location(49.814298,18.296034),new Microsoft.Maps.Location(49.813744,18.29582), 

new Microsoft.Maps.Location(49.808385,18.292),new Microsoft.Maps.Location(49.805048,18.291056), 

new Microsoft.Maps.Location(49.800699,18.290155),new Microsoft.Maps.Location(49.798698,18.289737), 

new Microsoft.Maps.Location(49.795782,18.2889),new Microsoft.Maps.Location(49.795464,18.288771), 

new Microsoft.Maps.Location(49.79412,18.288546),new Microsoft.Maps.Location(49.792569,18.288395), 

new Microsoft.Maps.Location(49.788191,18.288224),new Microsoft.Maps.Location(49.78549,18.288159), 

new Microsoft.Maps.Location(49.784409,18.288288),new Microsoft.Maps.Location(49.783509,18.288524), 

new Microsoft.Maps.Location(49.782747,18.288825),new Microsoft.Maps.Location(49.781735,18.289275), 

new Microsoft.Maps.Location(49.780516,18.290048),new Microsoft.Maps.Location(49.771828,18.297837), 

new Microsoft.Maps.Location(49.770359,18.29421),new Microsoft.Maps.Location(49.769416,18.293481), 

new Microsoft.Maps.Location(49.769,18.293052),new Microsoft.Maps.Location(49.768765,18.292494), 

new Microsoft.Maps.Location(49.768058,18.289361),new Microsoft.Maps.Location(49.766256,18.290992), 

new Microsoft.Maps.Location(49.764704,18.293009),new Microsoft.Maps.Location(49.764066,18.293459), 

new Microsoft.Maps.Location(49.763623,18.293653),new Microsoft.Maps.Location(49.762223,18.293545), 

new Microsoft.Maps.Location(49.761059,18.293824),new Microsoft.Maps.Location(49.759978,18.294082), 

new Microsoft.Maps.Location(49.75837,18.294725),new Microsoft.Maps.Location(49.757621,18.293974), 

new Microsoft.Maps.Location(49.755417,18.293438),new Microsoft.Maps.Location(49.754689,18.290187), 
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new Microsoft.Maps.Location(49.755105,18.2892),new Microsoft.Maps.Location(49.75514,18.288857), 

new Microsoft.Maps.Location(49.755202,18.285348),new Microsoft.Maps.Location(49.754876,18.284222), 

new Microsoft.Maps.Location(49.75471,18.283964),new Microsoft.Maps.Location(49.75453,18.283814), 

new Microsoft.Maps.Location(49.753719,18.281969),new Microsoft.Maps.Location(49.753497,18.281529), 

new Microsoft.Maps.Location(49.753005,18.280778),new Microsoft.Maps.Location(49.752824,18.28037), 

new Microsoft.Maps.Location(49.751993,18.278632),new Microsoft.Maps.Location(49.751861,18.278064), 

new Microsoft.Maps.Location(49.752381,18.277935),new Microsoft.Maps.Location(49.752339,18.277752), 

new Microsoft.Maps.Location(49.75209,18.277409),new Microsoft.Maps.Location(49.752007,18.277334), 

new Microsoft.Maps.Location(49.752159,18.276991)); 

var line = new Microsoft.Maps.Polyline(lineVertices,{strokeColor:new 

Microsoft.Maps.Color(200, 000, 250, 000), strokeThickness:3}); 

map.entities.push(line); 

var vrcholy = new Array(new Microsoft.Maps.Location(49.752436,18.275253), 

              new Microsoft.Maps.Location(49.751778,18.275285), 

  new Microsoft.Maps.Location(49.751833,18.277978), 

  new Microsoft.Maps.Location(49.752866,18.277913), 

  new Microsoft.Maps.Location(49.752436,18.275253)); 

var polygoncolorpol = new Microsoft.Maps.Color(100,100,0,100); 

var polygon = new Microsoft.Maps.Polygon(vrcholy,{fillColor: polygoncolorpol, strokeColor: 

polygoncolorpol}); 

 map.entities.push(polygon); 

 }    

 

      </script> 

   </head> 

   <body onload="GetMap();"> 

      <div id='mapDiv' style="position:relative; width:600px; height:800px;"></div>        

   </body> 

</html> 

  



74 

 

Příloha 5 zdrojový kód úniku čpavku pomocí Aloha a Google maps API 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 

<style type="text/css"> 

  html { height: 100% } 

  body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px } 

  #map_canvas { height: 100% } 

</style> 

<script type="text/javascript" 

    src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"> 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

  function initialize() { 

  var ostrava = new google.maps.LatLng(49.752903,18.276579); 

  var myOptions = { 

    zoom: 14, 

    center: ostrava, 

    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

  } 

  

  var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions); 

  

  var ctaLayer = new google.maps.KmlLayer('http://bezocz.wz.cz/google/obrazky/aloha.kml'); 

  ctaLayer.setMap(map); 

   

  var image = new google.maps.MarkerImage('obrazky/stopka.gif',  

new google.maps.Size(20, 32),  

new google.maps.Point(0,0),  

new google.maps.Point(10, 32));  

 

var shape = {  

coord: [1, 1, 1, 20, 18, 20, 18 , 1],  

type: 'poly'  

};  

 

 

var image2 = new google.maps.MarkerImage('obrazky/hasici.jpg',  

new google.maps.Size(40, 32),  

new google.maps.Point(0,0),  

new google.maps.Point(0, 32));  

 

var shape = {  

coord: [1, 1, 1, 20, 18, 20, 18 , 1],  

type: 'poly'  

};  
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var hzs1 =  new google.maps.LatLng(49.755202,18.285348);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:hzs1, 

      title:"pzd HZS", 

              icon: image2,  

              shape: shape  

}); 

 

  

  marker.setMap(map); 

 

  

 

 

var p1 =  new google.maps.LatLng(49.750606,18.277545);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p1, 

      title:"uzᶬra PȒ 1", 

              icon: image,  

              shape: shape  

}); 

 

  

  marker.setMap(map);  

 

var p2 =  new google.maps.LatLng(49.772618,18.259935);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p2, 

      title:"uzᶬra PȒ 2", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);  

 

var m1 =  new google.maps.LatLng(49.784368,18.25736);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m1, 

      title:"uzᶬra M쐠1", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);  

 

var m2 =  new google.maps.LatLng(49.788524,18.255315);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m2, 

      title:"uzᶬra M쐠2", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);  



76 

 

 

 

var m3 =  new google.maps.LatLng(49.794231,18.256173);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m3, 

      title:"uzᶬra M쐠3", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map); 

 

var m4 =  new google.maps.LatLng(49.794619,18.258491);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m4, 

      title:"uzᶬra M쐠4", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);   

 

var p3 =  new google.maps.LatLng(49.795505,18.263812);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p3, 

      title:"uzᶬra PȒ 3", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);   

 

var p4 =  new google.maps.LatLng(49.795838,18.270507);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p4, 

      title:"uzᶬra PȒ 4", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);  

 

var p5 =  new google.maps.LatLng(49.795782,18.271708);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:p5, 

      title:"uzᶬra PȒ 5", 

icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map); 

 

var m5 =  new google.maps.LatLng(49.778936,18.280463);  

var marker = new google.maps.Marker({ 

      position:m5, 

      title:"uzᶬra M쐠5", 
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icon: image,  

shape: shape  

}); 

marker.setMap(map);   

 

 

var cestaHzs = [ 

 new google.maps.LatLng(49.832391,18.277313),new google.maps.LatLng(49.831948,18.277459), 

 new google.maps.LatLng(49.831478,18.275263),new google.maps.LatLng(49.830924,18.275603), 

 new google.maps.LatLng(49.830993,18.276848),new google.maps.LatLng(49.831921,18.283542), 

 new google.maps.LatLng(49.832474,18.285838),new google.maps.LatLng(49.832599,18.285903), 

 new google.maps.LatLng(49.832917,18.288027),new google.maps.LatLng(49.832488,18.288156), 

 new google.maps.LatLng(49.832045,18.288585),new google.maps.LatLng(49.830979,18.289293), 

 new google.maps.LatLng(49.830149,18.291936),new google.maps.LatLng(49.829235,18.293695), 

 new google.maps.LatLng(49.828889,18.293781),new google.maps.LatLng(49.828059,18.292923), 

 new google.maps.LatLng(49.827477,18.293202),new google.maps.LatLng(49.826301,18.292515), 

 new google.maps.LatLng(49.825595,18.292365),new google.maps.LatLng(49.825193,18.292322), 

 new google.maps.LatLng(49.824474,18.292451),new google.maps.LatLng(49.817745,18.296013), 

 new google.maps.LatLng(49.816499,18.296442),new google.maps.LatLng(49.816084,18.296399), 

 new google.maps.LatLng(49.815655,18.296356),new google.maps.LatLng(49.814976,18.296249), 

 new google.maps.LatLng(49.814298,18.296034),new google.maps.LatLng(49.813744,18.29582), 

 new google.maps.LatLng(49.808385,18.292), new google.maps.LatLng(49.805048,18.291056), 

 new google.maps.LatLng(49.800699,18.290155),new google.maps.LatLng(49.798698,18.289737), 

 new google.maps.LatLng(49.795782,18.2889),new google.maps.LatLng(49.795464,18.288771), 

 new google.maps.LatLng(49.79412,18.288546),new google.maps.LatLng(49.792569,18.288395), 

 new google.maps.LatLng(49.788191,18.288224),new google.maps.LatLng(49.78549,18.288159), 

 new google.maps.LatLng(49.784409,18.288288),new google.maps.LatLng(49.783509,18.288524), 

 new google.maps.LatLng(49.782747,18.288825),new google.maps.LatLng(49.781735,18.289275), 

 new google.maps.LatLng(49.780516,18.290048),new google.maps.LatLng(49.771828,18.297837), 

 new google.maps.LatLng(49.770359,18.29421),new google.maps.LatLng(49.769416,18.293481), 

 new google.maps.LatLng(49.769,18.293052),new google.maps.LatLng(49.768765,18.292494), 

 new google.maps.LatLng(49.768058,18.289361),new google.maps.LatLng(49.766256,18.290992), 

 new google.maps.LatLng(49.764704,18.293009),new google.maps.LatLng(49.764066,18.293459), 

 new google.maps.LatLng(49.763623,18.293653),new google.maps.LatLng(49.762223,18.293545), 

 new google.maps.LatLng(49.761059,18.293824),new google.maps.LatLng(49.759978,18.294082), 

 new google.maps.LatLng(49.75837,18.294725), new google.maps.LatLng(49.758189,18.294618), 

 new google.maps.LatLng(49.757621,18.293974),new google.maps.LatLng(49.755417,18.293438), 

 new google.maps.LatLng(49.754689,18.290187),new google.maps.LatLng(49.755105,18.2892), 

 new google.maps.LatLng(49.75514,18.288857),new google.maps.LatLng(49.755202,18.285348), 

 new google.maps.LatLng(49.754876,18.284222),new google.maps.LatLng(49.75471,18.283964), 

 new google.maps.LatLng(49.75453,18.283814),new google.maps.LatLng(49.753719,18.281969), 

 new google.maps.LatLng(49.753497,18.281529),new google.maps.LatLng(49.753005,18.280778), 

 new google.maps.LatLng(49.752824,18.28037),new google.maps.LatLng(49.751993,18.278632), 

 new google.maps.LatLng(49.751861,18.278064),new google.maps.LatLng(49.752381,18.277935), 

 new google.maps.LatLng(49.752339,18.277752),new google.maps.LatLng(49.75209,18.277409), 

 new google.maps.LatLng(49.752007,18.277334),new google.maps.LatLng(49.752159,18.276991) 

     ]; 

var cestaHzsPath = new google.maps.Polyline({ 

    path: cestaHzs, 

    strokeColor: "#00EE00", 

    strokeOpacity: 1.0, 



78 

 

    strokeWeight: 2 

    }); 

 

cestaHzsPath.setMap(map); 

   

var polygon; 

var vrcholyCoords = [ 

    new google.maps.LatLng(49.752436,18.275253), 

    new google.maps.LatLng(49.751778,18.275285), 

    new google.maps.LatLng(49.751833,18.277978), 

    new google.maps.LatLng(49.752866,18.277913), 

    new google.maps.LatLng(49.752436,18.275253) 

    ]; 

 

polygon= new google.maps.Polygon({ 

    paths:vrcholyCoords, 

    strokeColor: "#00C5CD", 

    strokeOpacity: 0.8, 

    strokeWeight: 2, 

    fillColor: "#00BFFF", 

    fillOpacity: 0.35 

  }); 

 

polygon.setMap(map); 

 

} 

 

</script> 

</head> 

<body onload="initialize()"> 

  <div id="map_canvas" style="width:60%; height:80%"></div> 

</body> 

</html> 
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Příloha 6 zdrojový kód úniku čpavku pomocí Aloha a Mapy API 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  

<head>  

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  

<script type="text/javascript" src="http://api4.mapy.cz/loader.js"></script>  

<script type="text/javascript">Loader.load();</script>  

<title>Celek</title>  

<style type="text/css">  

#m {width:600px; 

height: 550px; 

} 

</style>  

  </head> 

  <body> 

   <div id="m"></div>   

<script type="text/javascript"> 

var center = SMap.Coords.fromWGS84(18.2713794,49.7744467); 

var m = new SMap(JAK.gel("m"), center, 12); 

m.addDefaultLayer(SMap.DEF_OPHOTO).enable(); 

var mouse = new SMap.Control.Mouse(SMap.MOUSE_PAN | SMap.MOUSE_WHEEL | SMap.MOUSE_ZOOM); /* 

Ovl ny/ 

m.addControl(mouse); 

m.addControl(new SMap.Control.Sync()); 

var havarie = SMap.Coords.fromWGS84(18.2765790,49.7529030); 

var layer = new SMap.Layer.Marker(); 

m.addLayer(layer); 

layer.enable(); 

var options = {title:"Místo havárie"}; 

var marker = new SMap.Marker(havarie, "myMarker", options); 

layer.addMarker(marker); 

var obrazky = "obrazky/stopka.gif"; 

var data = { 

 "Uzávěra PČR 1":SMap.Coords.fromWGS84(18.277545,49.750606), 

 "Uzávěra PČR 2":SMap.Coords.fromWGS84(18.259935, 49.772618), 

 "Uzávěra PČR 10":SMap.Coords.fromWGS84(18.25736,49.784368), 

 "Uzávěra PČR 3":SMap.Coords.fromWGS84(18.255315,49.788524), 

 "Uzávěra PČR 4":SMap.Coords.fromWGS84(18.256173,49.794231), 

 "Uzávěra PČR 5":SMap.Coords.fromWGS84(18.258491,49.794619), 

 "Uzávěra PČR 6":SMap.Coords.fromWGS84(18.263812,49.795505), 

 "Uzávěra PČR 7":SMap.Coords.fromWGS84(18.270507,49.795838), 

 "Uzávěra PČR 8":SMap.Coords.fromWGS84(18.271708,49.795782), 

 "Uzávěra PČR 9":SMap.Coords.fromWGS84(18.280463,49.778936) 

}; 

var znacky = []; 

var souradnice = []; 

for (var name in data) { /* Vyrobit značku */ 

var c = (data[name]); /* Souadnice značku, z textové formy souadnic */ 
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var optionsUzaver = { 

url:"obrazky/stopka.gif", 

title:name, 

anchor: {left:10, bottom: 1}  /* Ukotvenna za bod uprosted dole */}; 

var znacka = new SMap.Marker(c, null, optionsUzaver); 

souradnice.push(c); 

znacky.push(znacka); 

} 

var vrstva = new SMap.Layer.Marker(); /* Vrstva se značkamimi */ 

m.addLayer(vrstva);  /* Pidat ji do mapy */ 

vrstva.enable(); /* A povolit */ 

for (var i=0;i<znacky.length;i++) { 

vrstva.addMarker(znacky[i]); 

} 

 

m.addDefaultControls(); 

var layer = new SMap.Layer.Geometry(); 

m.addLayer(layer);layer.enable(); 

var points1 =  

[SMap.Coords.fromWGS84(18.277313,49.832391),SMap.Coords.fromWGS84(18.277459,49.831948), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.275263,49.831478),SMap.Coords.fromWGS84(18.275603,49.830924), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.276848,49.830993),SMap.Coords.fromWGS84(18.283542,49.831921), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.285838,49.832474),SMap.Coords.fromWGS84(18.285903,49.832599), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.288027,49.832917),SMap.Coords.fromWGS84(18.288156,49.832488), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.288585,49.832045),SMap.Coords.fromWGS84(18.289293,49.830979), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.291936,49.830149),SMap.Coords.fromWGS84(18.293695,49.829235), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.293781,49.828889),SMap.Coords.fromWGS84(18.292923,49.828059), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.293202,49.827477),SMap.Coords.fromWGS84(18.292515,49.826301), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.292365,49.825595),SMap.Coords.fromWGS84(18.292322,49.825193), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.292451,49.824474),SMap.Coords.fromWGS84(18.296013,49.817745), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.296442,49.816499),SMap.Coords.fromWGS84(18.296399,49.816084), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.296356,49.815655),SMap.Coords.fromWGS84(18.296249,49.814976), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.296034,49.814298),SMap.Coords.fromWGS84(18.29582,49.813744), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.292,49.808385),SMap.Coords.fromWGS84(18.291056,49.805048), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.290155,49.800699),SMap.Coords.fromWGS84(18.289737,49.798698), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2889,49.795782),SMap.Coords.fromWGS84(18.288771,49.795464), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.288546,49.79412),SMap.Coords.fromWGS84(18.288395,49.792569), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.288224,49.788191),SMap.Coords.fromWGS84(18.288159,49.78549), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.288288,49.784409),SMap.Coords.fromWGS84(18.288524,49.783509), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.288825,49.782747),SMap.Coords.fromWGS84(18.289275,49.781735), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.290048,49.780516),SMap.Coords.fromWGS84(18.297837,49.771828), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.29421,49.770359),SMap.Coords.fromWGS84(18.293481,49.769416), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.293052,49.769),SMap.Coords.fromWGS84(18.292494,49.768765), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.289361,49.768058),SMap.Coords.fromWGS84(18.290992,49.766256), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.293009,49.764704),SMap.Coords.fromWGS84(18.293459,49.764066), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.293653,49.763623),SMap.Coords.fromWGS84(18.293545,49.762223), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.293824,49.761059),SMap.Coords.fromWGS84(18.294082,49.759978), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.294725,49.75837),SMap.Coords.fromWGS84(18.293974,49.757621), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.293438,49.755417),SMap.Coords.fromWGS84(18.290187,49.754689), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2892,49.755105),SMap.Coords.fromWGS84(18.288857,49.75514), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.285348,49.755202),SMap.Coords.fromWGS84(18.284222,49.754876), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.283964,49.75471),SMap.Coords.fromWGS84(18.283814,49.75453), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.281969,49.753719),SMap.Coords.fromWGS84(18.281529,49.753497), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.280778,49.753005),SMap.Coords.fromWGS84(18.28037,49.752824), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.278632,49.751993),SMap.Coords.fromWGS84(18.278064,49.751861), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.277935,49.752381),SMap.Coords.fromWGS84(18.277752,49.752339), 
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SMap.Coords.fromWGS84(18.277409,49.75209),SMap.Coords.fromWGS84(18.277334,49.752007), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.276991,49.752159)]; 

 

var options1 = {    color: "lime",width: 4}; 

var polyline = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYLINE, null, points1, options1); 

       layer.addGeometry(polyline); 

 

var points2 = [    SMap.Coords.fromWGS84(18.275253,49.752436), 

                   SMap.Coords.fromWGS84(18.275285,49.751778), 

   SMap.Coords.fromWGS84(18.277978,49.751833), 

   SMap.Coords.fromWGS84(18.277913,49.752866), 

   SMap.Coords.fromWGS84(18.275253,49.752436) 

   ]; 

var options2 = { 

color: "blue", 

opacity: 0.3, 

outlineColor: "blue", 

outlineOpacity: 0.7, 

outlineWidth: 3, 

curvature: 0 

}; 

var polygon = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYGON, null, points2, options2); 

layer.addGeometry(polygon); 

var black = [ SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529070), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2767620,49.7529870),SMap.Coords.fromWGS84(18.2769320,49.7531360), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770080,49.7532420),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771360,49.7533530), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2772120,49.7534600),SMap.Coords.fromWGS84(18.2772810,49.7535970), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2773990,49.7537420),SMap.Coords.fromWGS84(18.2774200,49.7538760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2775310,49.7540510),SMap.Coords.fromWGS84(18.2775920,49.7542230), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2776620,49.7543600),SMap.Coords.fromWGS84(18.2777230,49.7545320), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2777770,49.7547340),SMap.Coords.fromWGS84(18.2778820,49.7549400), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2779350,49.7551460),SMap.Coords.fromWGS84(18.2779900,49.7553480), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2780780,49.7556190),SMap.Coords.fromWGS84(18.2781240,49.7558560), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2781720,49.7560880),SMap.Coords.fromWGS84(18.2782540,49.7563930), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2782840,49.7566950),SMap.Coords.fromWGS84(18.2783640,49.7569960), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2784310,49.7573660),SMap.Coords.fromWGS84(18.2784980,49.7577360), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2786120,49.7581060),SMap.Coords.fromWGS84(18.2786640,49.7585410), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2787550,49.7590100),SMap.Coords.fromWGS84(18.2787990,49.7594760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2788700,49.7600440),SMap.Coords.fromWGS84(18.2789380,49.7606120), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2790010,49.7612110),SMap.Coords.fromWGS84(18.2790490,49.7618710), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2792300,49.7626150),SMap.Coords.fromWGS84(18.2793050,49.7633780), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2794060,49.7642440),SMap.Coords.fromWGS84(18.2795010,49.7651440), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2795640,49.7661710),SMap.Coords.fromWGS84(18.2796120,49.7672620), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2797300,49.7684940),SMap.Coords.fromWGS84(18.2797810,49.7697830), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2798960,49.7712400),SMap.Coords.fromWGS84(18.2799300,49.7728270), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2799680,49.7746090),SMap.Coords.fromWGS84(18.2799190,49.7765460),SMap.Coords.fr

omWGS84(18.2799220,49.7786870),SMap.Coords.fromWGS84(18.2798650,49.7810860), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2796570,49.7836990),SMap.Coords.fromWGS84(18.2793220,49.7866290), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2788540,49.7899090),SMap.Coords.fromWGS84(18.2778870,49.7935680), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2761990,49.7955400),SMap.Coords.fromWGS84(18.2742710,49.7955210), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2723520,49.7954600),SMap.Coords.fromWGS84(18.2704390,49.7953610), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2685320,49.7952310),SMap.Coords.fromWGS84(18.2666300,49.7950590), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2647360,49.7948530),SMap.Coords.fromWGS84(18.2628520,49.7946170), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2609810,49.7943380),SMap.Coords.fromWGS84(18.2591230,49.7940290), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2572710,49.7936780),SMap.Coords.fromWGS84(18.2565710,49.7914660), 
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SMap.Coords.fromWGS84(18.2573380,49.7877880),SMap.Coords.fromWGS84(18.2584020,49.7845690), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2594360,49.7817040),SMap.Coords.fromWGS84(18.2604410,49.7791710), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2614940,49.7768710),SMap.Coords.fromWGS84(18.2624840,49.7748300), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2633320,49.7729680),SMap.Coords.fromWGS84(18.2641910,49.7712750), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2649540,49.7697720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2657360,49.7683980), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2663800,49.7671780),SMap.Coords.fromWGS84(18.2670610,49.7660260), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2676090,49.7649920),SMap.Coords.fromWGS84(18.2681430,49.7640270), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2686480,49.7631840),SMap.Coords.fromWGS84(18.2691440,49.7623790), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2695670,49.7616620),SMap.Coords.fromWGS84(18.2700840,49.7609900), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2704350,49.7603650),SMap.Coords.fromWGS84(18.2707710,49.7598040), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2710990,49.7592770),SMap.Coords.fromWGS84(18.2714270,49.7587510), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2716830,49.7583160),SMap.Coords.fromWGS84(18.2719900,49.7578850), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2722380,49.7574810),SMap.Coords.fromWGS84(18.2725200,49.7571450), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2727530,49.7568050),SMap.Coords.fromWGS84(18.2729850,49.7564660), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2732030,49.7561910),SMap.Coords.fromWGS84(18.2733710,49.7559130), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2735880,49.7556380),SMap.Coords.fromWGS84(18.2737410,49.7554240), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2738950,49.7552070),SMap.Coords.fromWGS84(18.2741050,49.7549630), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2742500,49.7547800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2743950,49.7545970), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2745900,49.7544210),SMap.Coords.fromWGS84(18.2747340,49.7542340), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2748740,49.7540860),SMap.Coords.fromWGS84(18.2750020,49.7539670), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2751410,49.7538150),SMap.Coords.fromWGS84(18.2753280,49.7536700), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2754080,49.7535440),SMap.Coords.fromWGS84(18.2755870,49.7534290), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2757170,49.7533110),SMap.Coords.fromWGS84(18.2758410,49.7532270), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2760120,49.7531430),SMap.Coords.fromWGS84(18.2761340,49.7530560), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2763630,49.7529490),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528990), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529070)]; 

 

var optionsblack = { 

color: "black", 

opacity: 0.0, 

outlineColor: "black", 

outlineOpacity: 0.7, 

outlineWidth: 3, 

curvature: 0 

}; 

var polygonblack = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYGON, null, black, optionsblack); 

layer.addGeometry(polygonblack); 

var yellow = [  

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528990),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528950), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765310,49.7528920),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765330,49.7528880), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765350,49.7528880),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765370,49.7528840), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765410,49.7528840),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765430,49.7528800), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765450,49.7528800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765500,49.7528760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765520,49.7528760),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765560,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765600,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765660,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765690,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765730,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765770,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765810,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765870,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765920,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765960,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766000,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766020,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766080,49.7528760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766110,49.7528760),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766130,49.7528800), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766170,49.7528800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766190,49.7528840), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766230,49.7528880),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766230,49.7528880), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766270,49.7528920),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528950), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528950),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528990), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529030),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529030), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529070),SMap.Coords.fromWGS84(18.2767560,49.7530170), 
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SMap.Coords.fromWGS84(18.2768750,49.7531620),SMap.Coords.fromWGS84(18.2769510,49.7532690), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770210,49.7534070),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770980,49.7535130), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771170,49.7536470),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771780,49.7538190), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771970,49.7539520),SMap.Coords.fromWGS84(18.2772600,49.7541240), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2772710,49.7542880),SMap.Coords.fromWGS84(18.2773320,49.7544590), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2773440,49.7546230),SMap.Coords.fromWGS84(18.2773480,49.7548220), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2774030,49.7550240),SMap.Coords.fromWGS84(18.2773990,49.7552570), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2774050,49.7554550),SMap.Coords.fromWGS84(18.2774430,49.7557220), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2774390,49.7559510),SMap.Coords.fromWGS84(18.2774300,49.7562140), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2774600,49.7565120),SMap.Coords.fromWGS84(18.2774410,49.7568090), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2774140,49.7571330),SMap.Coords.fromWGS84(18.2774310,49.7575000), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2773970,49.7578580),SMap.Coords.fromWGS84(18.2774050,49.7582510), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2773570,49.7586750),SMap.Coords.fromWGS84(18.2773490,49.7591360), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2772870,49.7596240),SMap.Coords.fromWGS84(18.2772560,49.7601810), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771780,49.7607350),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771320,49.7613560), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770310,49.7620010),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770060,49.7627560), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2769240,49.7635380),SMap.Coords.fromWGS84(18.2768250,49.7643850), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2767110,49.7652970),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765770,49.7663040), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2763670,49.7674030),SMap.Coords.fromWGS84(18.2761860,49.7686040), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2759820,49.7699010),SMap.Coords.fromWGS84(18.2757400,49.7713580), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2754170,49.7729420),SMap.Coords.fromWGS84(18.2750570,49.7746850), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2746010,49.7766150),SMap.Coords.fromWGS84(18.2741010,49.7787400), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2734970,49.7810820),SMap.Coords.fromWGS84(18.2727300,49.7836760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2717490,49.7865410),SMap.Coords.fromWGS84(18.2705350,49.7897490), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2687360,49.7932590),SMap.Coords.fromWGS84(18.2666300,49.7950590), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2654500,49.7929340),SMap.Coords.fromWGS84(18.2653520,49.7892380), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2656730,49.7859420),SMap.Coords.fromWGS84(18.2660560,49.7830160), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2665210,49.7803960),SMap.Coords.fromWGS84(18.2670270,49.7780420), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2675290,49.7759170),SMap.Coords.fromWGS84(18.2679840,49.7739870), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2684440,49.7722550),SMap.Coords.fromWGS84(18.2688660,49.7706830), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2693080,49.7692450),SMap.Coords.fromWGS84(18.2697110,49.7679670), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2700920,49.7667850),SMap.Coords.fromWGS84(18.2703990,49.7656970), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2707350,49.7647090),SMap.Coords.fromWGS84(18.2710480,49.7638170), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2713430,49.7629890),SMap.Coords.fromWGS84(18.2716260,49.7622300), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2719500,49.7615010),SMap.Coords.fromWGS84(18.2721520,49.7608640), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2723960,49.7602620),SMap.Coords.fromWGS84(18.2725730,49.7597200), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2728020,49.7591820),SMap.Coords.fromWGS84(18.2729680,49.7587050), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2731720,49.7582630),SMap.Coords.fromWGS84(18.2733210,49.7578510), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2735120,49.7574730),SMap.Coords.fromWGS84(18.2736450,49.7571260), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2738290,49.7567830),SMap.Coords.fromWGS84(18.2739540,49.7564660), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2740730,49.7561800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2742400,49.7559010), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2743510,49.7556460),SMap.Coords.fromWGS84(18.2744540,49.7554280), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2746140,49.7551800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2747100,49.7549900), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2748130,49.7547720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2749580,49.7545850), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2750550,49.7543980),SMap.Coords.fromWGS84(18.2751430,49.7542420), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2752780,49.7540930),SMap.Coords.fromWGS84(18.2753660,49.7539370), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2755050,49.7537840),SMap.Coords.fromWGS84(18.2755850,49.7536620), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2757230,49.7535100),SMap.Coords.fromWGS84(18.2758030,49.7533870), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2759250,49.7533000),SMap.Coords.fromWGS84(18.2760540,49.7531810), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2761780,49.7530940),SMap.Coords.fromWGS84(18.2763580,49.7529790), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528990)]; 

 

var optionsyellow = { 

color: "yellow", 

opacity: 0.1, 

outlineColor: "yellow", 

outlineOpacity: 0.7, 

outlineWidth: 3, 
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curvature: 0 

}; 

var polygonyellow = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYGON, null, yellow, optionsyellow); 

layer.addGeometry(polygonyellow); 

var orange = [ SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528990), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528950),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765310,49.7528920), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765330,49.7528880),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765350,49.7528880), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765370,49.7528840),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765410,49.7528840), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765430,49.7528800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765450,49.7528800), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765500,49.7528760),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765520,49.7528760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765560,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765600,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765660,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765690,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765730,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765770,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765810,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765870,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765920,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765960,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766000,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766020,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766080,49.7528760),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766110,49.7528760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766130,49.7528800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766170,49.7528800), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766190,49.7528840),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766230,49.7528880), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766270,49.7528920),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528950), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528950),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528990), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529030),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529030), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529070),SMap.Coords.fromWGS84(18.2767560,49.7530170), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2768250,49.7531590),SMap.Coords.fromWGS84(18.2769010,49.7532650), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2769700,49.7534030),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770480,49.7535100), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770670,49.7536430),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770790,49.7538070), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771000,49.7539410),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771610,49.7541120), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771720,49.7542760),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771840,49.7544440), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771950,49.7546120),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771990,49.7548100), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2772030,49.7550050),SMap.Coords.fromWGS84(18.2772010,49.7552380), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2772050,49.7554360),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771930,49.7556950), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771910,49.7559280),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771800,49.7561870), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771610,49.7564850),SMap.Coords.fromWGS84(18.2771420,49.7567790), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2771150,49.7571070),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770820,49.7574650), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770480,49.7578240),SMap.Coords.fromWGS84(18.2769580,49.7582090), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2769090,49.7586330),SMap.Coords.fromWGS84(18.2768520,49.7590870), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2767890,49.7595750),SMap.Coords.fromWGS84(18.2767090,49.7601280), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765790,49.7606740),SMap.Coords.fromWGS84(18.2764850,49.7612920), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2763330,49.7619360),SMap.Coords.fromWGS84(18.2762090,49.7626800), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2760750,49.7634580),SMap.Coords.fromWGS84(18.2758770,49.7642940), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2756650,49.7651940),SMap.Coords.fromWGS84(18.2754310,49.7661930), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2751220,49.7672810),SMap.Coords.fromWGS84(18.2747920,49.7684670), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2743380,49.7697410),SMap.Coords.fromWGS84(18.2737960,49.7711680), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2730770,49.7727090),SMap.Coords.fromWGS84(18.2718700,49.7743680), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2714900,49.7744640),SMap.Coords.fromWGS84(18.2711720,49.7743000), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2707840,49.7724840),SMap.Coords.fromWGS84(18.2708090,49.7708740), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2709500,49.7694050),SMap.Coords.fromWGS84(18.2711050,49.7681050), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2713380,49.7669070),SMap.Coords.fromWGS84(18.2715450,49.7658080), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2717800,49.7648120),SMap.Coords.fromWGS84(18.2719940,49.7639080), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2721920,49.7630730),SMap.Coords.fromWGS84(18.2724230,49.7623060), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2726460,49.7615700),SMap.Coords.fromWGS84(18.2727990,49.7609290), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2729930,49.7603230),SMap.Coords.fromWGS84(18.2731230,49.7597730), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2733020,49.7592320),SMap.Coords.fromWGS84(18.2734640,49.7587550), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2736210,49.7583080),SMap.Coords.fromWGS84(18.2737690,49.7578960), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2738610,49.7575070),SMap.Coords.fromWGS84(18.2739940,49.7571600), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2741280,49.7568090),SMap.Coords.fromWGS84(18.2742540,49.7564930), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2743700,49.7562100),SMap.Coords.fromWGS84(18.2744900,49.7559240), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2745990,49.7556720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2747020,49.7554510), 
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SMap.Coords.fromWGS84(18.2748150,49.7551990),SMap.Coords.fromWGS84(18.2749100,49.7550090), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2750130,49.7547910),SMap.Coords.fromWGS84(18.2751060,49.7546010), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2752040,49.7544140),SMap.Coords.fromWGS84(18.2752910,49.7542570), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2753790,49.7541010),SMap.Coords.fromWGS84(18.2754670,49.7539440), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2756040,49.7537960),SMap.Coords.fromWGS84(18.2756840,49.7536700), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2757720,49.7535170),SMap.Coords.fromWGS84(18.2758520,49.7533910), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2759740,49.7533040),SMap.Coords.fromWGS84(18.2761060,49.7531850), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2762260,49.7530980),SMap.Coords.fromWGS84(18.2763580,49.7529790), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528990)]; 

 

var optionsorange = { 

color: "orange", 

opacity: 0.3, 

outlineColor: "orange", 

outlineOpacity: 0.7, 

outlineWidth: 3, 

curvature: 0 

}; 

var polygonorange = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYGON, null, orange, optionsorange); 

layer.addGeometry(polygonorange); 

var red = [SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528990), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528950),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765310,49.7528920), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765330,49.7528880),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765350,49.7528880), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765370,49.7528840),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765410,49.7528840), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765430,49.7528800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765450,49.7528800), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765500,49.7528760),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765520,49.7528760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765560,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765600,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765660,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765690,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765730,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765770,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765810,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765870,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2765920,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765960,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766000,49.7528720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766020,49.7528720), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766080,49.7528760),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766110,49.7528760), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766130,49.7528800),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766170,49.7528800), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766190,49.7528840),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766230,49.7528880), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766230,49.7528880),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766270,49.7528920), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528950),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528950), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7528990),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529030), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529030),SMap.Coords.fromWGS84(18.2766280,49.7529070), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2767560,49.7530170),SMap.Coords.fromWGS84(18.2768250,49.7531590), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2769010,49.7532650),SMap.Coords.fromWGS84(18.2769200,49.7533990), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2769490,49.7534980),SMap.Coords.fromWGS84(18.2769680,49.7536320), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770290,49.7538030),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770480,49.7539370), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770120,49.7540970),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770210,49.7542650), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770350,49.7544290),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770460,49.7545970), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770500,49.7547950),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770040,49.7549860), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2770000,49.7552150),SMap.Coords.fromWGS84(18.2770060,49.7554130), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2769430,49.7556720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2769410,49.7559010), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2768800,49.7561610),SMap.Coords.fromWGS84(18.2768120,49.7564510), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2767940,49.7567440),SMap.Coords.fromWGS84(18.2767180,49.7570650), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2766340,49.7574200),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765500,49.7577740), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2764590,49.7581600),SMap.Coords.fromWGS84(18.2763600,49.7585790), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2762550,49.7590290),SMap.Coords.fromWGS84(18.2760910,49.7595060), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2759610,49.7600520),SMap.Coords.fromWGS84(18.2757840,49.7605970), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2755870,49.7612040),SMap.Coords.fromWGS84(18.2752880,49.7618290), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2749630,49.7625580),SMap.Coords.fromWGS84(18.2744830,49.7632980), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2740730,49.7635230),SMap.Coords.fromWGS84(18.2737850,49.7632290), 
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SMap.Coords.fromWGS84(18.2736680,49.7624280),SMap.Coords.fromWGS84(18.2736930,49.7616730), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2736970,49.7610170),SMap.Coords.fromWGS84(18.2737900,49.7603990), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2738690,49.7598500),SMap.Coords.fromWGS84(18.2739980,49.7593000), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2740630,49.7588120),SMap.Coords.fromWGS84(18.2741680,49.7583620), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2742670,49.7579460),SMap.Coords.fromWGS84(18.2743590,49.7575570), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2744430,49.7572020),SMap.Coords.fromWGS84(18.2745270,49.7568510), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2746030,49.7565270),SMap.Coords.fromWGS84(18.2747210,49.7562450), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2747900,49.7559550),SMap.Coords.fromWGS84(18.2748490,49.7556950), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2749520,49.7554740),SMap.Coords.fromWGS84(18.2750130,49.7552190), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2751080,49.7550320),SMap.Coords.fromWGS84(18.2752110,49.7548100), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2752570,49.7546160),SMap.Coords.fromWGS84(18.2753520,49.7544290), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2754400,49.7542720),SMap.Coords.fromWGS84(18.2755280,49.7541160), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2756160,49.7539600),SMap.Coords.fromWGS84(18.2756540,49.7537990), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2757340,49.7536770),SMap.Coords.fromWGS84(18.2758710,49.7535250), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2759510,49.7534030),SMap.Coords.fromWGS84(18.2760240,49.7533070), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2761060,49.7531850),SMap.Coords.fromWGS84(18.2762260,49.7530980), 

SMap.Coords.fromWGS84(18.2763580,49.7529790),SMap.Coords.fromWGS84(18.2765290,49.7528990)]; 

var optionsred = { 

color: "red", 

opacity: 0.5, 

outlineColor: "red", 

outlineOpacity: 0.7, 

outlineWidth: 3, 

curvature: 0 

}; 

var polygonred = new SMap.Geometry(SMap.GEOMETRY_POLYGON, null, red, optionsred); 

layer.addGeometry(polygonred); 

    </script> 

  </body> 

</html> 

 

 

 

 


