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CÍLE PRÁCE

• Vytvořit nástroj (algoritmus) pro výpočet 
odhadu reálného času vítěze pro konkrétní trať 
závodu orientačního běhu. 

• Porovnání výsledků nástroje s reálnými časy 
vítězů ve vybraných závodech.

• Publikování nástroje. 
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POUŽITÝ SOFTWARE

• ArcGIS Desktop 10.1

• OCAD 10 Profesional

• Programové prostředí Python 2.6.5

• Webové prostředí ArcGIS Online
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PROGRAM OCAD
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VSTUPNÍ DATA

• Vstupní data – laser scan (txt), mapa (TIFF), trať 
(shp)
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NÁSTROJ

• Dva samostatné skripty. 

• Skript pro výpočet času vítěze pro celou trať.

• Skript pro výpočet času vítěze jednoho 
postupu.

• Jádro obou skriptů společné – nástroje Path 
Distance a Cost Path 
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SKRIPT PRO JEDEN POSTUP

rastr vzdáleností

rastr backlink

rastr frikce

výškový rastr

výsledná trasa
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RASTR FRIKCE

Objekt Faktor

Silnice, zpevněná cesta 26

Louka, pěšina, průsek 28

Les 30

Paseka, otevřený terén 31

Hrázka, suchá rýha, překonatelný plot 41

Světlí hustník, podrost, bažina 46

Střední hustník, sezónní vodoteč 51

Tmavý hustník 77

Řeka, schůdný skalní sraz 128

Budova, vodní plochy, privát, neschůdný skalní 
sráz 

NoData
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Výškový rastr
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SKRIPT PRO JEDEN POSTUP

rastr vzdáleností

rastr backlink

rastr frikce

výškový rastr

výsledná trasa
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SKRIPT PRO JEDEN POSTUP

• Výsledkem je liniová vrstva obsahující atributy 
čas a vzdálenost.
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SKRIPT PRO CELOU TRAŤ

rastr vzdáleností

rastr backlink

rastr frikce

výškový rastr

výsledná trasa
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SKRIPT PRO CELOU TRAŤ

• Pro výpočet celé trati byl nástroj upraven v 
Pythonu.

• Nutná automatická změna a ukládání vstupních 
bodů, rastru vzdáleností, backlink rastru i 
výstupů.

• Nutnost přidání cyklů.
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SKRIPT PRO CELOU TRAŤ

• Výsledkem 2 liniové vrstvy. 
      - vrstva s jednotlivými postupy

               - vrstva celé tratě
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UKÁZKY SKRIPTŮ
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UKÁZKY VÝSLEDKŮ 

• Krátká trať – H21B

Reálný dosažený čas vítěze – 35:03
Výsledný vypočítaný čas – 34:54
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UKÁZKY VÝSLEDKŮ 

6:12 / 6:18 
(514m)

1:37 / 1:38
(271m)

1:05 / 0:55 
(144m)

0:58 / 1:05 
(173m)
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VÝSLEDKY PRÁCE

• Nástroj pro výpočet času a trasy pro jednotlivý 
postup na trati.

• Nástroj pro výpočet času a trasy pro celou trať.

• Porovnání vypočítaných časů s časy reálně 
dosažených při skutečných závodech.

• Publikování nástroje pomocí ArcGIS Online.
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PUBLIKACE NÁSTROJE

• Nástroj uložen do geoprocessing package.

• Publikován prostřednictvím ArcGIS Online.

• Uživatelé mohou vyhledat, stáhnout, spustit. 
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WEB DIPLOMOVÉ PRÁCE

http://geoinformatics.upol.cz/dprace/magisterske/klicha13/

http://geoinformatics.upol.cz/dprace/magisterske/klicha13/
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Děkuji za pozornost.

Kontakt: martin.klicha@email.cz

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI 
STAVBY TRATÍ PRO ORIENTAČNÍ BĚH
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