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Abstrakt 
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit analýzu únikových tras v 3D modelu budovy. 

Analýza je tvořena zejména pomocí open source nástrojů, především pomocí databáze 

PostgreSQL s rozšířeními PostGIS a pgRouting.  
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PostGIS, pgRouting, analýza, únikové trasy  

  

  

  

Abstract 
The primary object of the master thesis is creating escape route analysis in 3D model of a 

building. Analysis is created using mainly open source tools like PostgreSQL with PostGIS and 

pgRouting extensions.  
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Building Information Modeling, Geographic information systems, open-source, database, 

PostgreSQL, PostGIS, pgRouting, analysis, escape routes  
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Tvorba budov a jejich návrh jsou stejně staré jako lidstvo samo, tudíž se 

nahromadilo mnoho profesí, které nějakým způsobem nauka o budovách spojuje. Od 

architektů, stavebních inženýrů, geodetů až po profese primárně méně spojené 

s budovami, jako jsou například programátoři, archeologové nebo geoinformatici. 

Bylo by výhodné, aby všechny tyto profese mohly pracovat na jednom modelu 

budovy sdíleném ve formátu umožňující výměnu dat napříč profesemi. Informační 

modelování budov vzniklo právě na této myšlence propojení informací o budově 

napříč profesemi. 

Cílem této práce je vytvořit analýzu únikových tras z budovy v Informačním 

Modelu Budovy pomocí open source programů pracujících s prostorovými daty. Pro 

analýzu je vhodné převést model do prostředí, ve kterém je snazší vytvářet 

prostorové analýzy. Takovým prostředím může být například databáze s prostorovým 

rozšířením. Mezi Open-source databáze s prostorovým rozšířením lze zařadit 

například PostgreSQL se svým rozšířením PostGIS, která je použita pro převážnou 

část zpracování analýzy únikových tras v této práci. 

Pro diplomovou práci byl použit model vytvořený na Northumbria University 

v Anglii, který byl získán Ing. Martinem Černým Ph.D. se svolením této univerzity. 

Model znázorňuje jednu část školního kampusu – Ellison building. Model je uložen ve 

formátu IFC. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ÚVOD 
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2.1. O INFORMAČNÍM MODELU BUDOVY 

„Informační model budovy (BIM) si lze představit jako informační databázi, která 

v sobě může zahrnovat veškerá data od návrhu, výstavby, správy budovy, 

rekonstrukce až po její demolici, tedy veškeré informace využitelné během celého 

životního cyklu budovy.“ [1]  

BIM tedy slouží k usnadnění práce všem, kdo jsou zapojeni do procesu životního 

cyklu budovy, ať už při fázi jejího plánování, při fázi výstavby nebo při fázi správy a 

případné demolice, tedy architektům, projektantům, statikům rozpočtářům apod. 

V principu může mít zkratka BIM ve smyslu informačního modelování budov dva 

různé významy: informační modelování jako proces životního cyklu budovy a 

informační model jako informační databázi.  

Rozdílem mezi informačním modelováním budovy a klasickým navrhováním 

staveb je zejména efektivní propojení procesů v průběhu životního cyklu budovy 

napříč profesemi a posun k práci s 3D daty a informacemi. Jednou z mnoha výhod 

BIM je například úspora nákladů a času, dále také zlepšení komunikace mezi 

účastníky nebo kupříkladu zlepšení kvality, zlepšení kontroly a ochrana životního 

prostředí. Stejně se však při informačním modelování budov můžeme setkat i 

s několika nevýhodami, vycházejících zejména z nepříliš rozšířeného povědomí o BIM 

v České republice. Postupně však díky různým organizacím (například Odborné radě 

pro BIM) dochází k implementování BIM do českých projektů a zvyšuje se povědomí 

o BIM v českých firmách a v orgánech veřejné správy.  

V zahraničí není pojem BIM zdaleka nový, mezi státy, které používají BIM, 

můžeme řadit např. Finsko, Holandsko, Dánsko, Austrálii, Čínu nebo Spojené státy 

Americké, kde v roce 1995 vznikla organizace International Alliance for 

Interoperability, později přejmenovaná na BuildingSmart. BuildingSmart je 

společenství sdružující organizace zabývající se konstrukcemi staveb a facility 

managementem, jež se podílí na tvorbě norem ISO pro BIM[2].  V rámci 

BuildingSmart vznikl formát IFC (Industry Foundation Classes) [3].  

2.1. INDUSTRY FOUNDATION CLASSES 

Formát IFC (Industry foundation classes) byl vytvořen organizací International 

aliance for interoperability (nyní BuildingSmart). IFC je objektově orientovaný 

formát, který prošel již řadou změn, za zmínku stojí vydání IFC2x, což byla první 

2. INFORMAČNÍ MODEL BUDOVY 
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stabilní platforma verze 2x vydaná v roce 2000, dále pak IFC2x2, který byl rozšířen o 

lepší podporu technických prvků v budově. Další vylepšení přišlo v roce 2006 s verzí 

IFC 2x3, která je použita i v modelu, se kterým se pracuje v této diplomové práci. 

Nejnovější verze formátu je IFC4 (dříve pojmenovaná IFC2x4), která byla vydána 

v roce 2013.  Tato verze začíná být pomalu implementována do BIM software, není 

ale podporována zdaleka všemi programy, ve kterých je možné pracovat 

s informačním modelem budovy. IFC specifikace je otevřená a dostupná, registrovaná 

pod mezinárodní normou ISO 16739:2013 [4], kterou přebrala také česká norma ČSN 

ISO 16739 [5].   

IFC definuje několik formátů, které používají různé kódování. Prvním formátem je 

.ifc, který používá strukturu STEP podle normy ISO10303-21.Tento formát je 

výchozím pro IFC. Dalším druhem je .ifcXM L, což je formát založený na struktuře 

XML. Tento formát je zpravidla třikrát až čtyřikrát větší než samotný formát .ifc. 

Poslední variantou je formát .ifcZIP , který ke kompresi užívá algoritmus PKzip 

2.04g. Tento formát komprimuje .ifc až o 80% (.ifcXML až o 95%)[6]. 

2.1.1. Specifikace IFC2x3 

IFC je uložen ve formě prostého textu, což představuje nevýhodu velkého objemu 

dat. Výhodou IFC je ale naopak strojová čitelnost nezávisle na hardwarové a 

softwarové platformě. Ke komprimaci se používá formát .IfcZIP. Definice formátu 

IFC je psána v jazyku EXPRESS, což je formalizovaný jazyk definovaný podle normy 

ISO 10303 Standardy pro Automatizované průmyslové systémy a integrace v části 11 

– Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS. IFC funguje na principu 

entity-relationship model, což znamená, že je to objektový model. 
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Obrázek 2.1. Architektura specifikace IFC2X3[7] 

Obrázek 2.1 znázorňuje architekturu specifikace IFC 2x. Zeleně jsou zabarveny 

části, obsažené v normě ISO 16739, oranžově jsou vybarveny části, které v této 

normě obsažené nejsou. Ve spodní části grafu jsou jako šestiúhelníky znázorněny 

zdroje pro jednotlivé oblasti, které IFC pokrývá. Střed grafu tvoří jádro systému. 

Jádro obsahuje definice vztahů mezi základními zdrojovými elementy z nižší vrstvy a 

definice základních stavebních kamenů pro strukturu modelu[7]. V nejvyšší části 

grafu jsou zobrazeny objekty specifické pro jednotlivé odborné oblasti. 

Důležitá je pro tuto práci část Shared building elements (Společné stavební 

elementy), která se skládá z typů, entit, property setů a kvantitativních setů a část 

Product extension (Produktové rozšíření), kde jsou definovány entity jako 

IfcBuilding(budova) nebo  IfcSpace(místnost). 

V části Společné stavební elementy jsou objekty, které fyzicky existují v reálném 

světě. Část Společné stavební elementy má 33 entit, přičemž následující budou 

použity při vytváření datového modelu pro analýzu únikových tras. 
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IfcDoor (dveře) 

Entita IfcDoor definuje konkrétní výskyt dveří v prostoru v rámci projektu. Dveře 

mohou být buď vložené jako výplň v otevírání, potom je v IfcDoor vložen inverzní 

atribut FillsVoids, nebo mohou být dveře volně stojící, v tom případě entita IfcDoor 

inverzní atribut FillsVoids neobsahuje. IfcDoor specifikují šířku a výšku dveří a směr 

otevírání dveří (pomocí osy y v ObjectPlacement). Geometrická reprezentace dveří je 

definována pomocí profilu (Profile), stopy (FootPrint) a těla (Body).  

IfcSpace (místnosti) 

IfcSpace reprezentuje plochu nebo objem. IfcSpace se může skládat z více částí a je 

přiřazen k jednotlivým patrům v budově. 

IfcStair a  IfcStairFlight (schody a schodiště) 

Entity IfcStair a IfcStairFlight spojují všechny komponenty schodů.  

V neposlední řadě je třeba se zmínit i o setech vlastností (property sets), nejméně 

o setu Pset_DoorCommon, který obsahuje vlastnost FireExit, která označuje, že 

dveře mohou sloužit k úniku v případě požáru. 
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3.1. BIM A GIS – SROVNÁNÍ 

Geografický informační systém (GIS) je pojem, který se definuje poněkud složitě, 

neboť je to pojem velice obecný a významově široký. V obecné rovině můžeme říci, že 

geografický informační systém je definován jako systém, který je uzpůsobený k práci 

s daty, která jsou referencována obecnými prostorovými, anebo geografickými 

souřadnicemi. V terminologickém slovníku[8] je GIS definován takto:  „1. Typ 

prostorově orientovaného informačního systému, provozovaný za podpory 

informačních a komunikačních technologií. Datovou základnu tvoří digitální 

geografické informace ve formě záznamů nebo objektů (tzv. geoprvky), s nimiž 

specializovaný software umožňuje provádět manipulaci (zápis a editace údajů, uložení, 

vyhledávání, propojování, transformace a vizualizace), lokalizaci (určení polohy), 

geografické analýzy a modelování (např. trojrozměrný model terénu). - 2. Typ 

aplikačního softwaru, specializovaný na práci s geografickými daty.“ 

GIS se tedy zabývá prostorovým umístěním jevů existujících v reálném světě za 

využití prostředků výpočetní techniky. Pokud bychom měli srovnat GIS a BIM ve 

vztahu k budově, GIS se soustředí spíše na exteriéry budov, zatímco pro BIM je 

stěžejní interiér budovy. S tím úzce souvisí i Level of Development (LoD) budov. Pro 

definici LoD slouží specifikace „Level of Development Specification“[9], která se 

neustále vyvíjí, kdy poslední verze je z října roku 2015. V této specifikaci jsou 

definovány LoD 100, LoD 200, LoD 300, LoD 350, LoD 400 a LoD 500. Modely 

s nejmenším číslem LoD by se daly považovat za modely s malou využitelností 

informací navázaných na geometrii, velká čísla pak značí velmi promyšlený, dalo by 

se říci „chytrý“, model. V GIS je LoD většinou malý (LoD 100), data obsahují 

většinou pouze 2D nebo 3D reprezentaci kostry budovy, v BIM se však rozlišují 

detaily v budově, například patra, dveře, schodiště nebo dokonce detailní objekty od 

kuchyňské linky až po malé součásti budovy, jako jsou například šrouby na 

konstrukci. V BIM jsou také většinou zaimplementovány informace využitelné pro 

mnohé odborníky, tudíž má většinou BIM podstatně vyšší Level of Development než 

GIS. 

Určitě také nesmíme opomenout, že GIS se v převážné většině případů zabývá 

prací s 2D daty, 3D modely v GIS zažívají rozmach až v poslední době. S tím souvisí 

i typy geometrie. Geometrie může být buď topologická, nebo netopologická. 

Topologická geometrie znamená, že data sdílí společné elementy, například hrany, 

3. GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
V KONTEXTU INFORMAČNÍCH MODELŮ 
BUDOV 
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zatímco u netopologické geometrie je každý objekt samostatný[7]. Topologickou 

geometrií může být například Constructive Solid Geometry (CSG). V geometrii 

Boundary representation (B-rep), která je obvyklá u geoinformačních systémů, je sice 

možné vytvářet topologii, ale součástí této geometrie nejsou topologické kontroly, 

jako tomu je u CSG, tudíž nemusí být vždy topologická. CSG používá booleanovské 

operátory na kombinaci objektů, jako jsou například sjednocení (union) nebo 

intersect (průnik), B-rep zobrazuje těleso pomocí jeho uzlů, hran a stěn [10]. 

Na rozdíl od GIS, kde je geometrie povinným prvkem, může BIM existovat i bez 

geometrie. Geometrie v BIM není primárně určena na prostorové analýzy, nýbrž na 

analýzy fyzikální, jako jsou třeba výpočty objemu, hustoty nebo tepelných ztrát.  

Co se týče souřadných systémů, tak BIM byl dříve spíše umístěn v lokálním 

souřadnicovém systému, jediným souřadným systémem, na který bylo možné model 

georeferencovat, byl WGS84 pomocí definičních bodů určených ve WGS84 [11]. Ve 

specifikaci IFC4 byl však přidán datový typ IfcCoordinateReferenceSystem, který je 

definován podle specifikace Open GIS Abstract specification [12] vytvořenou OGC a 

definuje propojení s dalšími souřadnými systémy [13]. 

3.2. OPENSOURCE ŘEŠENÍ GEOINFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

Za trend moderní doby by se dala považovat řešení s otevřeným zdrojovým kódem, 

tzv. open-source řešení. Tento trend se stále více projevuje také v oblasti GIS. 

Jedním z cílů této práce je prozkoumat maximální využití právě prostředků open-

source programů při analýze únikových tras. Organizace zabývající se opensource 

řešeními v oblasti GIS se nazývá OSGeo (Open Source Geospatial Foundation). 

OSGeo je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat globální přijetí 

otevřených geoprostorových technologií tím, že se uživatelé sami podílí na vývoji 

výměnou za otevřený zdrojový kód. Pod OSGeo spadá velké množství GIS projektů, 

z nichž stojí především za zmínku QGIS, GRASS, gvSIG, PostGIS nebo Geoserver. 

Jedním z projektů podporovaných OSGeo je také OSGeo Live, což je virtuální 

mechanika založená na operačním systému Lubuntu, kterou si může uživatel spustit 

ve svém počítači s předinstalovanými GIS programy. 
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Data používaná v této práci jsou ve formátu IFC, nicméně aby na nich bylo možné 

vytvářet prostorové dotazy, je vhodné data převést do formátu, ve kterém je možné 

provádět analýzy. Jedním z takových formátů je ESRI shapefile, jeden 

z nejrozšířenějších formátů pro práci s prostorovými daty. Jiným použitelným 

formátem může být např. AutoCAD DXF. Další možností jak pracovat 

s prostorovými daty je pomocí využití databází s prostorovými rozšířeními. Takovými 

databázemi mohou být například Oracle se svým rozšířením Oracle Spatial, SQLite 

se svým rozšířením Spatialite a v neposlední řadě PostgreSQL se svým rozšířením 

PostGIS. Dalším formátem může být geoJSON. Pro práci s prostorovými daty se 

také hodí formáty založené na XML, kupříkladu GML.  

4.1. VÝBĚR ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY 

Zpracování této práce bude probíhat převážně v databázi PostgreSQL s rozšířením 

PostGIS. Hlavním důvodem pro použití této databáze je, že PostgreSQL je open-

source databáze. Dalším velmi důležitým aspektem při rozhodování o způsobu řešení 

problému byl fakt, že rozšíření PostGIS napojené na rozšíření SFCGAL obsahuje 

podporu 3D geometrie, zejména pomocí datového typu polyhedral surface. Pro 

databázi PostgreSQL existuje také rozšíření pgRouting, které do databáze přidá 

funkce užitečné při prostorovém trasování. Na základě těchto předpokladů bylo tedy 

rozhodnuto, že zpracování bude probíhat v databázi PostgreSQL. 

4.1.1. PostgreSQL 

PostgreSQL (zkráceně Postgres) je objektově-relační databázový systém. Protože 

jde o software s otevřeným zdrojovým kódem, na vývoji se podílí velké množství 

vývojářů a firem z celého světa [14]. PostgreSQL má všechny vlastnosti ACID 

(Atomicity = atomičnost, Consistency = konzistence, Isolation = izolace, Durability 

= trvalost), které garantují, že jsou transakce v databázích provedeny bezpečně [15]. 

PosgreSQL plně podporuje cizí klíče, operace JOIN, pohledy, triggery a uložené 

procedury (v různých jazycích). Má nativní programovací rozhraní pro C/C++, 

Java, Python a další programovací jazyky. Jednou z předností PostgreSQL je, že má 

k dispozici mnohá rozšíření, jako je například PostGIS nebo  pgRouting. 

4.1.2. Rozšíření PostGIS 

PostGIS je rozšíření PostgreSQL, které umožňuje podporu geografických objektů 

v databázi (podobně jako Spatial extension od Oracle). PostGIS je vyvíjen jako open-

source software a splňuje specifikaci Simple Features Access zpracovanou 

4. VÝBĚR ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 
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mezinárodní standardizační organizací OGC (Open Geospatial Consortium)[16] [17] 

[18]. Standard Simple Features Access má dvě části. První část [16] se zabývá 

obecnou architekturou, kde jsou definovány dva druhy popisu prostorových objektů – 

WKT (Well Known Text) a WKB (Well Known Binary).  

Příklad WKT a WKB reprezentace bodu o souřadnicích [0,0]: 

WKT:  

POINT(0 0)  

 

WKB: 

"\001\001\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\00

0\000".  

Druhá část specifikace Simple Features Acces [17] se zabývá objekty a funkcemi 

pro SQL, mimo jiné zde definuje geometrické datové typy, jako je právě typ 

polyhedral surface. PostGIS také doplňuje standard SFA podporou 3DZ, 3DM a 4D 

(ZM) souřadnic [18]. Přípony Z, M případně ZM znamenají omezení uložení 

souřadnic do databáze. Přípona M znamená měření, přípona Z znamená výšku. 

Kombinace ZM umožňuje uložení 4D souřadnic. 

4.1.1. Rozšíření pgRouting 

PgRouting je rozšíření PostGIS a PostgreSQL, které poskytuje funkce 

prostorového trasování. Základem rozšíření byla funkce pgDijkstra, napsaná 

Silvainem Paschem ze skupiny Camptocamp, která byla dále rozšířena o další funkce 

firmou Orkney a celý projekt byl následně přejmenován na pgRouting[19]. Nyní je 

projekt spravován spolky Georepublic, iMaptools a širokou uživatelskou základnou. 

PgRouting je distribuováno pod licencí GPLv2 (Všeobecná veřejná licence) a je také 

součástí OSGeoLive (viz kapitola 3.2). 

Databázový přístup k trasování představuje mnoho výhod, například to, že data 

mohou být modifikována mnoha klienty, jakými jsou například QGIS, gvSIG, 

OpenJump nebo přímo pomocí programu pgAdmin III. Z povahy databáze také 

vyplývá výhoda spočívající v tom, že změny v datech se projeví okamžitě. Další 

výhodou může být i skutečnost, že parametr „cena“ („cost“) použitý při trasování 

může být vypočten přes SQL dotaz a na základě různých tabulek z databáze. Další 

nespornou výhodou, která je však specifická hlavně pro open-source řešení, je také to, 

že funkce používané pod otevřenou licencí lze v databázi upravit a dotvořit si z nich 

funkci vlastní. Za nevýhodu databázového přístupu by se dala považovat nutná 

znalost databázového jazyka. 
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Základní algoritmy obsažené v rozšíření pgRouting budou rozebrány v kapitole 

7.1.1. 

4.2. VÝBĚR ŘEŠENÍ PRO PŘEVOD DO DATABÁZE 

POSTGRESQL 

S ohledem na to, že zpracování bude probíhat v databázi PostgreSQL, jsem se 

snažila vybrat program, který dokáže převést data z formátu IFC do databáze 

PostgreSQL.  

4.2.1. IFC2PG 

Pro převod z IFC do PostGIS byl nejprve vyzkoušen open-source program ifc2pg, 

vytvořený Jérômem Rollandem, který se však od roku 2011 nachází ve fázi vývoje a 

pravděpodobně z tohoto důvodu nebylo možné program spustit.  

4.2.2. Shapelib – Shapefile C library 

Shapefile C library je knihovna, která umožňuje programům v jazyce C čtení a 

zápis do ESRI shapefile a do přidruženého *.dbf souboru. Pomocí této knihovny by 

pravděpodobně bylo možné vytvořit program, který by sloužil jako konvertor mezi 

IFC a SHP, přičemž formát SHP už lze jednoduše nahrát do databáze PostgreSQL. 

Vývoj takového softwaru by byl pravděpodobně časově velmi náročný a tak jsem od 

vytvoření softwaru na převod z IFC do formátu SHP s využitím této knihovny 

upustila. 

4.2.3. Převod do CityGML 

CityGML je otevřený formát založený na XML. V širším slova smyslu se tak dá 

nazvat i model, který reprezentuje 3D objekty. Převod mezi IFC a CityGML je 

možné provést skrz několik softwarových řešení, příkladem může být již zmiňované 

FME, nebo třeba SketchUp, který by měl obsahovat zásuvný modul pro převod. 

Open-source řešením by mohl být i ifc2citygml, jenž však pro řešení problému 

aplikován nebyl.  

4.2.4. FME   

Program FME disponuje prostředím pro práci s velkým množstvím formátů. 

Přístup firmy Safe Sotware Inc je vůči studentům přívětivý, tudíž mi bylo umožněno 

si bezplatně tento program stáhnout a používat po dobu 4 měsíců.  Program slouží ke 

konverzi formátů, součástí je však i DataInspector, který se dá použít k prohlížení 2D 

i 3D prostorových dat. Výhodou tohoto softwaru, jak již bylo zmíněno dříve, je 
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možnost konverze mezi mnohými datovými formáty, mj. IFC, SHP, PostgreSQL, 

PostGIS. Nevýhodou však může být vysoká pořizovací cena tohoto softwaru. Jelikož 

nebyl nalezen open-source program, se kterým by bylo možné data jednoduše převést 

do databáze, byl pro převod do databáze zvolen právě program FME. 
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Převod byl proveden převážně pomocí programu FME. Konverze mezi formáty se 

provádí v části FME Workbench. Základem konverze mezi formáty je pracovní 

prostředí (tzv. „workbench“). Pracovní prostředí se skládá z vstupních dat (tzv. 

„reader“), výstupních dat (tzv. „writer“) a jejich propojení. Mezi vstupní a výstupní 

data je možné přidat i nástroje pro transformace dat (tzv. „transformers“).  Při 

spuštění programu je možné zvolit, jestli si chceme pracovní prostředí vygenerovat 

automaticky z předem zvolených vstupních a výstupních parametrů, nebo zda si 

chceme pracovní prostředí vytvořit celé sami. V této práci bylo zvoleno použití 

automatického generování pracovního prostředí. 

 

Obrázek 5.1. Ukázka pracovního prostředí programu FME Workbench [20] 

 

5. PŘEVOD Z FORMÁTU IFC DO 
GEOINFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 



Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

Bc. Kristýna Marešová 
 

 

22 

 

5.1. PŘÍMÝ PŘEVOD Z FORMÁTU IFC DO POSTGISU 

Při automatickém generování pracovního prostředí bylo nejprve potřeba nastavit 

vstupní a výstupní parametry převodu, dále pak provést samotný převod a 

zkontrolovat výsledky v databázi.  

Vstupní parametry  

Jelikož budeme model převádět do relační databáze, bylo třeba nejprve zvolit 

relační chování datového modelu.  Další možnosti by bylo hierarchické chování 

datového modelu, což je nativní chování IFC (rodiče nadřazené dětem), na kterém 

však databáze PostgreSQL není postavena. 

Každý objekt v modelu IFC může mít několik geometrických reprezentací, 

definovaných podle unikátních názvů. Pole „representations  to read“ specifikuje, jaké 

geometrické reprezentace budou zpracovány readerem vzhledem k atributu 

RepresentationType objektu IfcRepresentation. Pokud v tomto poli není vybráno nic, 

automaticky se zpracují všechny položky. IfcRepresentation představuje koncept 

určitého geometrického znázornění produktu v rámci určitého kontextu geometrické 

reprezentace. Obsahuje identifikátory jako například Annotation, což je grafická 

reprezentace anotace včetně prostorového kontextu projektu, Axis, což je 2D nebo 3D 

osa nebo čára, reprezentace objektu, nebo Body, což je 3D reprezentace jako 

například povrch objektu. Pro účel této práce byla vybrána jen položka Body, neboť 

ostatní položky nejsou k této práci potřeba. 

Sety vlastností (Property sets), zejména část Pset_DoorCommon s vlastností 

FireExit, by v analýze mohly identifikovat únikové východy z budovy. Bylo ovšem 

zjištěno, že žádné takové vlastnosti v modelu budovy neexistují, tudíž je není možné 

použít. Únikové východy lze nicméně zjistit i tak, že se vyberou všechny dveře 

vedoucí z budovy ven. Export setů vlastností do databáze tedy nebyl potřebný. 

Přesto byly sety vlastností do databáze exportovány, přičemž v poli „Read 

Property/Quantity Sets As“ bylo zvoleno, že vlastnosti se budou načítat jako prvky 

(features). Tato volba způsobila vytvoření samostatné tabulky všech setů vlastností 

napojených na rodiče pomocí globalid prvku.  

Pole „Read IfcSpace Geometries“ označuje, zda se ve vstupních datech zachovávají 

nebo odstraňují zobrazení prvků IfcSpace. IfSpace geometrie jsou virtuální plochy 

nebo objemy, které poskytují určité funkce v rámci budovy. Tyto geometrie 

nereprezentují vlastní fyzické objekty. Pokud jsou pro další práci nejdůležitější 

fyzické entity, zachování těchto objemů nemusí být žádoucí. Při zvolení hodnoty ‚yes‘ 

budou prvky IfcSpace obsahovat geometrické reprezentace místnosti. Pokud je 
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hodnota ‚no‘ potom prvky IfcSpace nebudou obsahovat žádnou geometrii. V modelu 

budou geometrické reprezentace třeba, proto byla zvolena možnost ‚yes‘.  

 Pole „Substract opening geometries“ definuje, zda by geometrické reprezentace 

otvorů měly být vyjmuty z geometrických reprezentací objektů, ke kterým jsou 

vztaženy. Jinými slovy pole specifikuje, zdali mají být například okna vyříznuta ze 

zdí jako samostatné reprezentace, anebo jestli mají být okna upevněné otvory 

vyříznuté ze svazku prvků. Byla zvolena možnost „yes“, a otvory budou vyjmuty 

z geometrických reprezentací. 

Zatrhnutí „yes“ u pole „Evaluate CSG Solids“ způsobí, že se vstup pokusí 

vyhodnotit CSG geomerii, tudíž byla zvolena tato možnost. 

V IFC mohou mít některé geometrie zaoblené rohy, což může dramaticky zvýšit 

počet stěn tělesa. Tato tělesa mohou výrazně zpomalit proces vyhodnocení CSG 

geometrie. Nadbytečné strany tělesa mohou být vyloučeny nastavením parametru 

„Simplify Extrusion Base Faces“ na „yes“. V případě zaoblených rohů by byly rohy 

nahrazeny rohy s úhlem 90°. Na základě těchto poznatků byla zvolena možnost „no“. 

 

Obrázek 5.2. Parametry IFC vstupních parametrů 
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Výstupní parametry 

Jako výsledek převodu byl zvolen výstup do databáze. Musela být nastavena 

používaná databáze a název sloupce s geometrií.  V poli „Spatial column type“ byl 

vybrán typ prostorového sloupce geometrie. Dalším typem prostorového sloupce je 

geografie. Typ geografie poskytuje podporu pro zeměpisné souřadnice (šířka a délka). 

Vzhledem k tomu, že model má lokální souřadnicový systém se 

základními jednotkami v milimetrech, tak by byla volba typu geografie nevhodná. 

 

Obrázek 5.3. Nastavení PostGIS výstupních parametrů 

Převod 

Před spuštěním skriptu je nejprve potřeba do předem vytvořené databáze nahrát 

rozšíření PostGIS . 

Po nastavení potřebných parametrů, bylo zvoleno statické schéma a definována 

specifikace, jaké typy prvků se budou převádět. Byly vybrány všechny typy prvků, 

které se v modelu nachází. Tím byl proces vytvoření pracovního prostředí dokončen a 

bylo možné přistoupit k samotnému převodu IFC do databáze.  

Po spuštění skriptu je možné sledovat zprávu o průběhu převodu v pravém dolním 

okně. Řádky vybarvené modře jsou upozornění, řádky vybarvené červeně jsou chyby.  

Import je potřeba zkontrolovat, například přes program FME Data Inspector nebo 

v programu PG Admin III. Kontrola probíhala nejprve vizuálně, za účelem ověření, 

zda byla do modelu exportována prostorová data. Následně byly zkontrolovány počty 

prvků, které se exportovaly. Například dveří se exportovalo 650 a v původním 
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modelu jich je také 650, místností se exportovalo 616, přičemž v původním modelu 

jich je 616 také. 

Při tomto postupu vždy převod havaroval na prvku schody. Na řešení tohoto 

problému byl ozkoušen nástroj 3Dforcer přímo v FME, neboť chyba byla způsobená 

nevalidní geometrií. Tento nástroj stejně problém nevyřešil a tak bylo přistoupeno 

k exportu do databáze bez schodů. 

  

Obrázek 5.4. Převod z IFC do PostGISu 

Převod do databáze bez prvku IfcStair (schody) byl úspěšný a proto bylo 

rozhodnuto importovat schody do databáze jiným způsobem.  

5.2. NEPŘÍMÝ PŘEVOD PŘES FORMÁT ESRI SHAPEFILE DO 

POSTGISU 

Tento postup byl zvolen pro prvek IfcStair (schody), neboť jej nebylo možné 

exportovat přímým postupem do databáze. Data byla nejdříve převedena z formátu 

IFC do formátu ESRI shapefile a poté byla znovu převedena z formátu shapefile do 

databáze PostgreSQL. Při tomto postupu dochází ke ztrátě některých informací 

z modelu IFC, které by jinak v přímém převodu z IFC do databáze PostgreSQL byly 

zachovány. Při převodu bylo potřeba definovat vstupní a výstupní parametry, dále 

pak následoval samotný převod a kontrola v programu FMEInspector nebo 

PGAdmin. 
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Vstupní parametry převodu IFC do shapefile  

Parametry byly zvoleny stejné jako v předchozím případě.(viz str. 22) 

Výstupní parametry převodu IFC do shapefile  

Z výstupních parametrů bylo potřeba vybrat typ shapefile, dále pak bylo velmi 

důležité zajistit, aby se povrchy ukládaly jako datový typ Polygon a ne jako datový 

typ multipatch. Ekvivalentem 3D objemové geometrie by sice byl datový typ 

multipatch, ale protože standard Simple Feature Access [17] datový typ multipatch 

nepodporuje a program FME neumí konvertovat datový typ multipatch do databáze, 

tak musí být přistoupeno k vytvoření SHP souboru s datovým typem geometrie 

Polygon. Tento datový typ je již podporován specifikací Simple Feature Access [17], 

takže je možné geometrii s tímto datovým typem do databáze nahrát.  

 

Obrázek 5.5. Nastavení SHP výstupních parametrů 

Převod formátu IFC do formátu Shapefile 

Dílčí převod do formátu shapefile probíhal obdobně jako převod do databáze. 

Geometrie, která byla prázdná, se nahrála do souboru IfcStair_geom, polygony se 

nahrály do souboru IfcStair_polygon. 
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Obrázek 5.6. Převod z IFC do SHP 

Převod z formátu shapefile do databáze  

Po úspěšném převodu z IFC do shapefile bylo možné přejít k přechodu z formátu 

shapefile do databáze PostgreSQL. Převod z formátu ESRI shapefile do databáze 

PostGIS by mohl probíhat i přes uživatelské rozhraní v programu PG Admin III, 

kdyby se do programu nainstalovalo rozšíření shp2pgsql v plugins.ini.  Toto rozšíření 

však pravděpodobně nebylo nainstalováno správně a tudíž mi program po zahájení 

importu souboru do databáze vždy skončil a data se nenaimportovala. 

 

Obrázek 5.7. Shape to PostGIS Converter 
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Vstupní parametry převodu z formátu shapefile do databáze  

Po neúspěšném importu souboru ve formátu SHP do databáze přes zásuvný modul 

programu PG Admin III bylo přistoupeno k exportu souboru z formátu ESRI 

shapefile do databáze opět přes rozhraní programu FME. Nejprve byly nastaveny 

vstupní parametry shapefile.  

 

Obrázek 5.8. Nastavení SHP vstupních parametrů 

Výstupní parametry převodu ze shapefile do PostGIS  

Jako výsledek převodu byl zvolen výstup do databáze. Musela být nastavena 

používaná databáze a v poli „Spatial column type“ byl vybrán typ prostorového 

sloupce geometrie stejně jako v předchozím případě. Rozšíření PostGIS už bylo 

v databázi nahráno, tudíž ho nebylo třeba znovu nahrávat. 

 

Obrázek 5.9. Nastavení PostGIS výstupních parametrů 

Převod z formátu shapefile do databáze PostGIS  

Export schodů proběhl v pořádku. 
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Obrázek 5.10. Převod z formátu shapefile do databáze PostGIS 

Závěrečná kontrola exportu 

Nejprve bylo zkontrolováno, zda se geometrie exportovala. Dále byly kontrolovány 

prvky po jednotlivých patrech. Model jako takový se exportoval správně s drobnými 

chybami, jako bylo např. neúplné napojení setů vlastností na jednotlivé prvky. Tyto 

chyby nemají vliv na cíl práce. Místnosti a dveře byly zkontrolovány pomocí 

porovnání počtů před exportem a po exportu. Schody nemohly být zkontrolovány 

pomocí porovnání počtu, neboť jedna část schodů se nachází v tabulce IfcStairFlight, 

která vznikla přímým převodem z IFC do databáze, druhá část se pak nachází 

v tabulce IfcStair_polygon, která vznikla převodem do databáze s mezikrokem přes 

formát SHP. 

 

Obrázek 5.11.  Model exportovaný do databáze a zobrazený programem FME Data Inspector 
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6.1. TVORBA SÍTĚ PRO JEDNOTLIVÁ PATRA 

Exportem z formátu IFC byly naplněny tabulky v databázi daty z modelu. Pro 

tuto práci budou důležité tabulky IfcDoor a IfcSpace, které mají tyto parametry: 

Dveře: 

CREATE TABLE public."IfcDoor" 

( globalid character(22), name text, description text, objecttype text, tag text, overallheight 

double precision,overallwidth double precision, body text, ifc_parent_unique_id text, 

"ifc_quantity_set{}" text, "ifc_property_set{}" text, ifc_unique_id text, ifc_parent_id 

text,  geom geometry(GeometryZ,900914)) 

Místnosti: 

CREATE TABLE public."IfcSpace" 

(  globalid character(22), name text, description text, objecttype text, longname text, 

compositiontype text, interiororexteriorspace text, elevationwithflooring double precision, 

body text,ifc_unique_id text,  ifc_parent_unique_id text, ifc_parent_id 

text,"ifc_quantity_set{}" text,  "ifc_property_set{}" text, geom 

geometry(GeometryZ,900914)) 

Dílčím cílem práce je vytvořit síť, která se bude skládat z hran a uzlů, bude 

topologicky čistá a bude propojovat jednotlivé místnosti s únikovými východy.  

6.1.1. Výběr dveří a místností na jednom patře 

Pro jednoduchost bylo nejprve třeba vybrat místnosti a dveře nacházející se na 

stejném patře.  

Každá místnost má atribut ifc_parent_id, který označuje právě globalid patra, ve 

kterém se nachází. Díky tomuto atributu bylo tedy snadné vybrat místnosti patřící 

do jednoho patra.  

 

 

 

 

6. TVORBA TOPOLOGICKÉHO MODELU 
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globalid name elevation 

1Mfla3LxbC9OEepzvhZcJW -1 - Basement Level -4400 

1Mfla3LxbC9OEepzvhXiXl Sub Basement Level -1800 

1Mfla3LxbC9OEepzvhZJGr 00 - Ground Floor Level 0 

1Mfla3LxbC9OEepzvhXi$2 Mezzanine level 1800 

1Mfla3LxbC9OEepzvhZJUq 01 - First Floor Level 4100 

1Mfla3LxbC9OEepzvhZzd4 02 - Second Floor Level 8200 

1Mfla3LxbC9OEepzvhZzYT 03 - Third Floor Level 12300 

1Mfla3LxbC9OEepzvhZzlh 04 - Fourth Floor Level 16400 

1Mfla3LxbC9OEepzvhZyM7 05 - Fifth Floor Level 20500 

1Mfla3LxbC9OEepzvhYIGb 06 - Sixth Floor Level 24600 

1Mfla3LxbC9OEepzvhYI4O 07 - Seventh Floor Level 28700 

1Mfla3LxbC9OEepzvhY9Xz Top of Building 31960 

Tabulka 6.1. IfcBuildingStorey – výpis globalid, jména a výšky podlaží 

Příklad výpisu místností v přízemí (ground floor): 

select *  from "IfcSpace" where ifc_parent_id='1Mfla3LxbC9OEepzvhZJGr'; 

Výběr dveří ležících na jednom poschodí již nebyl tak snadný, neboť dveře přímo 

neobsahují informaci o tom, v jakém podlaží leží. Dveře byly tedy omezeny pomocí 

maximální a minimální souřadnice Z porovnané s rozsahem výšek v jednotlivých 

podlažích. Pomocí kontroly bylo zjištěno, že některé dveře sice v původním modelu 

patří do určitého podlaží, ale maximální souřadnice Z je vyšší než udávaná výška 

poschodí v atributu elevation a tudíž se tyto dveře do daného podlaží do výběru 

nezařadí. Bylo tedy potřeba tyto dveře posoudit jednotlivě a přidat do výběru pomocí 

specifických kritérií (zvýšením maximální výšky, ve které se dveře mohou nacházet). 

Příklad je uveden v příloze č. 1.1. 

Bylo zjištěno, že některé místnosti v modelu nejsou oddělené zdí a bylo tudíž 

potřeba tuto situaci nějakým způsobem řešit. Jednou možností by bylo místnosti 

spojit dohromady, ale tím by se ztratil unikátní globalid pro místnost, který se 

později používá k identifikaci místnosti. Bylo tedy přistoupeno na ruční dotvoření 

fiktivních dveří mezi těmito místnostmi, aby byla zachována kontinuita sítě. 

Doplnění fiktivních dveří bylo realizováno na patrech přízemí (ground floor), 

mezipatro (mezzanine), první patro (first floor), druhé patro (second floor) a proběhlo 

následovně: 
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Nejprve byla vytvořena nová tabulka, do které se bude ukládat geometrie a 

globalid dveří. Bylo by možné dveře zakreslit i do tabulky s původními dveřmi, ale 

pro přehlednost byla zvolena varianta nové tabulky pro dokreslované dveře. Poté 

byla tabulka připojena do QGISu a ručně doplněna o fiktivní dveře nacházející se na 

patře ve 2D rozměru. 

 

Obrázek 6.1. Příklad otevřených prostorů v přízemí, Vlevo otevřený prostor zobrazený v 

programu Solibri, veprostřed chybí otvor po exportu v programu QGIS, vpravo 

doplněné fiktivní dveře v programu QGIS 

Další problém, který nastal, byl fakt, že vrstva podzemí (basement) obsahovala 

stavební prvky (dveře, zdi), přičemž ale ve vrstvě chyběly některé místnosti. Bylo 

zjištěno, že tyto místnosti jsou ve vrstvě vyšší podzemí (subbasement). Stejná situace 

nastala ve vztahu mezi vrstvami přízemí a vyšší podzemí, kde stavební prvky byly ve 

vrstvě vyšší podzemí (subbasement) a místnosti ve vrstvě přízemí (ground floor). 

Díky této komplikaci byly místnosti pro zjednodušení duplikovány do vrstev přízemí 

(ground floor) a podzemí (basement). 

6.1.2. Vytvoření topologické sítě v propojených 3D místnostech 

Nyní tedy máme vytvořené tabulky po patrech, které obsahují dveře a místnosti a 

můžeme přejít k vytváření topologické sítě. 

K vytvoření této sítě se nejlépe hodí funkce z rozšíření PostGIS, nazvaná 

ST_ApproximateMedialAxis [21]. Tato funkce dokáže spočítat střední osu plošné 

geometrie, měla by podporovat 3D geometrii a také by měla podporovat typ 

geometrie polyhedral surface.  Ke správnému fungování této funkce je potřeba nahrát 

rozšíření SFCGAL. Nejjednodušším řešením při vytváření sítě by bylo propojit 

všechny místnosti a dveře na jednom patře pomocí funkce ST_3DUnion, která by 

měla stejně jako funkce předchozí podporovat 3D geometrii a typ geometrie 

polyhedral surface [22].  Příklad je uveden v příloze č. 1.2 . 
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Při spuštění dotazu však PG vrací chybu:  

ERROR:  GeometryCollection is invalid : GeometryCollection 0 is invalid: PolyhedralSurface 

0 is invalid: inconsistent orientation of PolyhedralSurface detected at edge 0 (12-20) of 

polygon 19  

Geometrie je tedy nevalidní a díky tomu nelze provést 3D spojení místností a dveří 

pomocí funkce ST_3DUnion. Chyba může být způsobena pravděpodobně nečistými 

daty v originálním modelu, případně špatným exportem z FME. Pomocí funkce 

st_curvetoline byly místnosti převedeny z křivek na linie, ale problém přetrval. Byla 

vyzkoušena i možnost převést dveře na 2D geometrii pomocí funkce st_force2d, 

udělat okolo dveří ohraničení (buffer) a pomocí funkce ST_extrude extrahovat 

geometrii do výšky. Nicméně ani tento postup nebyl úspěšný, protože chyba nebyla 

v nevalidní geometrii dveří, ale v nevalidní geometrii místností. Místnosti by bylo 

také možné extrahovat do výšky, což by však bylo velmi nepřesné a proto bylo od 

této možnosti upuštěno. Vzhledem k množství komplikací s 3D přístupem se bude 

tato práce dále zabývat vytvořením sítě ve 2D po jednotlivých podlažích a spojení 

mezi podlažími bude provedeno až po vytvoření dílčích sítí. 

6.1.3. Převedení dveří a místností do 2D 

Převedení do 2D probíhalo pomocí funkce st_force2d. Při převodu dveří do 2D byl 

zohledněn fakt, že všechny dveře se přesně neprotínají s místnostmi, neboť mezi 

místnostmi jsou mezery pro zdi. Tudíž bylo potřeba pro spojení dveří s místnostmi 

okolo dveří udělat ohraničení („buffer“), které bude protínat místnost s dveřmi a bude 

díky němu možné místnosti a dveře propojit do jednoho polygonu. Při vytváření 

ohraničení bylo potřeba geometrii nejprve rozložit z typu polyhedral surface na 

jednotlivé komponenty, neboť funkce st_buffer, používaná pro vytvoření ohraničení, 

neumí pracovat s typem geometrie polyhedral surface. Pro rozložení byla použita 

funkce st_dump, jejímž výsledkem jsou jednotlivé geometrické části prvku se 

složenou geometrií. 

Příklad vytvoření rozložené geometrie dveří: 

select doors.globalid, (ST_Dump(geom)).geom AS geom  from first_floor_doors 

as doors; 

Na dveře je nyní možné použít funkci st_buffer. Touto funkcí je vytvořeno 

ohraničení okolo každé geometrie, která je součástí dveří ve 2D. Tyto malé plošky je 

nyní třeba složit dohromady pomocí funkce st_union. Funkce st_union vrátí 

složenou geometrii všech prvků a tam, kde je to možné, spojí hranice polygonů, které 
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se protínají. Po aplikaci této funkce je potřeba geometrii zase rozložit a seskupit 

podle globalid, aby každé dveře identifikované pomocí globalid měly jediný záznam v 

tabulce. Příklad je uveden v příloze č. 1.3. 

 

Obrázek 6.2. Porovnání geometrie původních dveří a bufferu okolo dveří ve 2D 

Převádění místností do 2D bylo také provedeno pomocí funkce st_force2d, zároveň 

však byla použita i funkce st_curvetoline, která převádí křivky na linie. 

Bylo potřeba také zjistit, které místnosti jsou technické (například výtahové 

šachty, strojovny apod.), jinými slovy vyloučit místnosti, které nemají žádné dveře. 

Příklad je uveden v příloze č. 1.4. 

 

Obrázek 6.3. Technické místnosti 

6.1.4. Vytvoření sítě na základě spojení místností a dveří do 
jednoho polygonu  

Jelikož máme místnosti a dveře ve 2D, je možné přistoupit k funkci st_union, 

která spojí místnosti a dveře, aby bylo možné vytvořit síť pomocí funkce 

st_aspproximatemedialaxis. Jelikož však funkce st_union neumí pracovat s typem 

geometrie polyhedral surface, je nutné geometrii rozložit pomocí funkce st_dump. 
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Dále byly použity funkce st_makevalid a st_snaptogrid, neboť geometrie nebyla stále 

validní pro funkci st_union.  

Spojení polygonů bylo provedeno ve dvou krocích, nejprve propojení dveří k určité 

místnosti (příklad je uveden v příloze č. 1.5), poté propojení všeho na jednom patře. 

Příklad je uveden v příloze č. 1.6. 

 

Obrázek 6.4. Spojené místnosti s dveřmi do jednoho polygonu 

Při snaze spustit funkci st_approximatemedialaxis bylo zjištěno, že tato funkce 

neumí pracovat s otvory v geometrii, proto musela být na místnosti použita funkce 

st_exteriorring která extrahuje pouze vnější obvody polygonů (Příklad je uveden 

v příloze č. 1.7). Ve vzniklých polygonech je třeba znovu odstranit místnosti, které 

nemají dveře.  

Úloha s výpočtem středních os na polygonech, které vznikly spojením místností a 

dveří, realizovaná funkcí st_approximatemedialaxis, má však vysokou výpočetní 

náročnost a nebylo jí možné realizovat na běžné výpočetní technice. 

6.1.5. Vytvoření sítě na základě vytvoření samostatných částí 
v místnostech a napojení přes dveře 

Díky komplikaci s výpočtem středních os pro spojené polygony místností a dveře 

bylo nutné najít jiné řešení. Bylo tedy otestováno, že funkci 

st_approximatemedialaxis je možné spustit na každou místnost zvlášť a tyto výsledky 

je možné spojit pomocí centroidů ve dveřích mezi jednotlivými místnostmi. Centroidy 

byly vytvořeny pomocí funkce st_centroid. Příklad je uveden v přílohách č. 1.8 a 1.9. 
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Obrázek 6.5. Vlevo výsledek funkce St_approximatemedialaxis, vpravo centroidy ve dveřích 

Spojení centroidů ve dveřích a linií vzniklých pomocí st_approximatemedialaxis 

mohou zajistit funkce st_closestpoint a st_makeline. První uvedená funkce vytváří 

nejbližší bod na linii od určitého bodu a druhá vytváří linii jako spojení dvou bodů. 

Příklad je uveden v příloze č. 1.10. 

Spojením os v místnostech, vytvořených pomocí funkce st_approximatemedialaxis  

a propojením mezi místnostmi vzniká síť. Tuto síť je třeba doplnit o napojení na 

schody. 

 

Obrázek 6.6. Napojení místností na dveře 

6.1.6. Napojení sítě na schody 

Napojení na schody bylo provedeno pomocí prvku IfcStair (schody). Po exportu se 

schody nachází ve více tabulkách, konkrétně v tabulce exportované přímo 

(IfcStairFlight) a tabulce exportované přes mezikrok s formátem ESRI shapefile 

(IfcStair_polygon). Schody z tabulky IfcStair_polygon nemají vždy platnou 

geometrii (viz Obrázek 6.7), proto je potřeba ji zplatnit pomocí funkce st_force3d. 

Tabulky byly dále sloučeny do jedné pro jednoduchost operací. Geometrie 
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IfcStairFlight byla rozložena na polygony, aby byly obě tabulky stejně použitelné pro 

další operace. Sloučení schodů je uvedeno v příloze č. 1.11. 

 

Obrázek 6.7. Neplatná geometrie po exportu 

Patra budou napojena na síť pomocí míst, kde se nachází schody, tudíž je nutné 

vybrat pro každé schody jejich maximální a minimální výšku. Toho bylo docíleno 

nejprve předvybráním maximální a minimální výšky jednotlivých schodišť a poté 

vytvořením centroidů pro jednotlivá schodiště. Funkce st_centroid funguje pouze pro 

2D geometrie, bylo tedy nutné geometrii nejprve převést do 2D a poté ji pomocí 

funkce st_translate převést zpět do 3D. Příklad je uveden v příloze č. 1.12. 

Pro síť únikových tras je třeba pouze jeden vrchní a jeden spodní bod na schodišti, 

proto byl vytvořen pro každé minimum a maximum schodů pouze jeden bod ležící na 

povrchu schodů. Příklad je uveden v příloze č. 1.13. 

Jelikož jedno schodiště může vést přes více pater, je vhodné vytvořit body 

v patrech, kterými schodiště prochází. Také se tím zajistí, aby schody končily přímo 

ve výšce patra, neboť kdyby tomu tak nebylo, mohly by nastat komplikace při vázání 

sítě. Příklad je uveden v příloze č. 1.14. 

Nakonec byla vytvořena souhrnná tabulka (stairs_all_centroids_multipoints) 

obsahující všechny body schodů v jednotlivých podlažích. Tyto body byly poté 

napojeny na stávající síť na jednotlivých patrech. Příklad je uveden v příloze č. 1.15. 

Spojením tabulek, které obsahují osy místností, napojení místností na dveře a 

napojení na schody vzniká celková síť pro jedno patro (viz Obrázek 6.9). Příklad je 

uveden v příloze č. 1.16 . 

Nyní by již bylo možné přejít k vytvoření topologie sítě pomocí funkce 

pgr_createtopology, avšak bylo zjištěno, že síť je topologicky nečistá, neboť funkce 

st_closestpoint nevybírá reálně bod na linii, ale pozici bodu zaokrouhluje. Díky této 

skutečnosti nemohla být síť propojena korektně a při tvorbě uzlů a hran pomocí 

funkce pgr_createTopology vnikaly samostatné polygony, které vypadaly propojeně, 
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ale propojené nebyly a tudíž na nich trasování nebylo možné. Síť bylo tedy nutné 

topologicky vyčistit, jinými slovy zajistit, aby mezi sebou linie měly průnik. Vyčištění 

topologie probíhalo pomocí funkcí získaných z dalšího rozšíření PostGISu, kterým je 

Postgis_topology[23][24]. Nejprve bylo třeba topologii PostGIS vytvořit a připojit jí 

k tabulce s geometrií sítě pomocí funkcí CreateTopology a AddTopoGeometryColumn. 

Dalším krokem bylo konvertování linií na uzly a hrany pomocí funkce toTopoGeom. 

Posledním krokem bylo exportování vyčištěné sítě do nové tabulky. Příklad je uveden 

v přílohách č. 1.17 a 1.18. Obrázek 6.8 je typickým příkladem nenapojení sítě. Na 

obrázku vlevo je ilustrováno nerozdělení linie v bodě, kde se má nacházet napojení na 

síť v jiné místnosti. Obrázek vpravo znázorňuje již topologicky vyčištěnou síť. 

 

Obrázek 6.8. Vlevo síť před topologickým vyčištěním, vpravo síť po topologickém vyčištění 

Dalším krokem bylo propojení sítě pomocí funkce st_union. Tato funkce spojí 

geometrie do jedné, přičemž tam, kde je to možné, provede tzv. „dissolve“ (napojení 

geometrie na sebe). Po propojení je třeba geometrii pomocí funkce st_dump znovu 

rozložit na části geometrie, které nejsou propojené mezi sebou navzájem. Příklad je 

uveden v příloze č. 1.19. 
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Obrázek 6.9. Propojená síť ve 2D 

Síť je připravená a je možné přistoupit k využití rozšíření pgRouting pro jedno 

patro ve 2D, jinými slovy vytvořit topologii sítě, kde budou existovat dvojice uzlů, 

které na sebe navazují a vzdálenost mezi nimi. Ke správnému chodu funkce je třeba 

přidat sloupečky „zdroj“(source), „cíl“(target) a „cena“ (cost). Přidání sloupečku 

s číselným id (neboť příkaz pgr_createTopology neumí pracovat s globalid) je 

posledním krokem před spuštěním pgr_createTopology.  

Spuštěním funkce pgr_createTopology byla aktualizována tabulka 

first_floor_network_all_union_clean o hodnoty source a target. Zároveň byla 

vytvořena tabulka first_floor_network_all_union_clean_vertices_pgr, která 

obsahuje seznam uzlů v síti, použitých právě pro hodnoty source a target. 

Následně je potřeba zjistit hodnoty pro sloupeček cost pomocí funkce st_length, 

která vypočítá vzdálenost mezi dvěma body. Příklad je uveden v přílohách č. 1.20 

a č. 1.21. 

6.2. TVORBA SÍTĚ VE 3D 

Po úspěšném vytvoření 2D sítě pro jednotlivá podlaží bylo třeba vytvořit napojení 

mezi jednotlivými patry. Byly vybrány body na schodech ležící mezi jednotlivými 

patry o stejném globalid (ležící na stejných schodech) a propojeny pomocí funkce 

st_makeline. Příklad je uveden v příloze č. 1.23 . 
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Jednotlivá poschodí ve 2D bylo třeba převést zpět do 3D. K tomu byla využita 

výška jednotlivých podlaží a funkce st_translate.  

Poté, co byla všechna patra spojena, bylo možné přistoupit k vytvoření topologie 

na celém modelu. Funkce pgr_createtopology, která dokáže vytvořit topologii 

složenou z uzlů v síti a vztahů mezi nimi je v současné době dostupná jen pro 2D. 

Tato funkce je ale pod volnou licencí a je možné jí editovat. Jedna taková editace se 

nabízí ze stránek společnosti Mapcentia na GitHubu [25]. Jelikož je funkce 

koncipována pro starší verzi rozšíření pgRouting, bylo nutné do databáze nahrát 

potřebné funkce k správnému fungování této funkce ze staré verze rozšíření 

pgRouting. Rozdíl mezi 2D a 3D variantou funkce pgr_createtopology je hlavně 

v použití funkce pgr_pointToIdZ ve 3D přístupu, místo funkce pgr_pointToId 

použitou pro 2D řešení. Posledně zmíněná funkce také musela být nahrána do 

databáze společně s funkcí pgr_createtopology. Pomocí modifikované funkce 

pgr_createTopology3d byly vytvořeny source a target id pro celý model dohromady 

ve 3D.  

Při kontrole sítě bylo zjištěno, že v budově neexistuje 6 místností (jedna v přízemí, 

dvě v prvním patře, dvě ve třetím patře a jedna v pátém patře), které by však 

v modelu být měly. Neexistující místnosti způsobí, že nelze napojit všechny části 

budovy na sebe. U těchto místností byly napojení do tabulky přidány ručně, nejprve 

do tabulky s uzly v síti, následně byla přidána geometrie vytvořená pomocí funkce 

st_makeline i do tabulky s celou sítí budovy. 

 

Obrázek 6.10. Chybějící místnost 

Po doplnění sítě o uzly a napojení už jen stačilo tabulku aktualizovat o cenu 

(„cost“) jako vzdálenost mezi body a bylo možné přistoupit k analýzám.  
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Obrázek 6.11. Ukázka tabulky s vytvořenou topologií - source, target, cost 

6.2.2. Vizualizace sítě 

Existuje několik open-source programů, ve kterých je možné vizualizovat data 

z databáze PostgreSQL ve 2D, ale zatím se do světa open-source nedostal 

plnohodnotný program nebo jeho nadstavba, který by uměl plně vizualizovat data z 

databáze ve 3D.  Zajímavým programem v tomto směru může být třeba program 

QGIS, v němž je možné nově vytvořit tzv. 2.5D geometrii vytažením polygonu do 

výšky. QGIS má také řadu zásuvných modulů, jako je třeba například Globe a nebo 

Qgis2threejs, ale ani jeden nebyl vhodný pro vizualizaci sítě, neboť nebylo možné 

použít výšky z načtené geometrie, vzhledem k tomu, že by musel by existovat ke 

každému záznamu sloupeček s výškou. I po vyzkoušení extrakce geometrie pro 

souřadnici Z do nového sloupce zásuvný modul Qgis2threejs nefungoval správně, 

tudíž bylo od dalších pokusů vizualizace v QGISu upuštěno.  

Dalším zajímavým programem na vizualizaci 3D je gvSIG. Tento program je brán 

jako nejlepší open-source GIS program pro vizualizaci 3D dat[26], ale ani v tomto 

softwaru nebylo možné síť zobrazit.  

Program OrbisGIS, který je vyvíjen vědci pro vědecké účely, bude v budoucnu 

určitě zajímavý, neboť nabízí podporu databází a aplikuje nové technologie a metody 

pro modelování, zpracování, reprezentování a sdílení prostorových dat [27]. Podporu 

3D zatím ale bohužel nabízí velmi omezenou.  

Rozhodně stojí za zmínku také GRASS GIS, což je užitečný nástroj, který také 

začíná podporovat 3D data.  GRASS je však program víceméně ovládaný 

z příkazového řádku, grafické rozhraní je primárně určeno na vizualizaci dat a proto 

je nutná hlubší znalost tohoto programu. Od vizualizace sítě v tomto programu bylo 

po několika neúspěšných pokusech upuštěno.  
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Vizualizaci by bylo možné provést i v programech placených (například ArcScene), 

ale nakonec byla zvolena možnost exportu do formátu ESRI Shapefile a zobrazení 

v opensource programu CloudCompare. Tento program primárně neslouží pro GIS, 

ale pro zpracování mračen bodů. 3D vizualizace v něm nicméně je možná, protože 

podporuje formát ESRI shapefile. 

 

Obrázek 6.12. Síť v budově s vyznačením uzlů 

 

6.2.3. Shrnutí úspěšného postupu tvorby sítě: 

1) Vybrání dveří a místností patřících do jednoho patra. (viz příloha č. 1.1) 

2) Převedení místností a dveří do 2D, upravení geometrie.  

3) Doplnění „fiktivních dveří“ vQGISu. 

4) Vytvoření centroidů ve dveřích a středních os polygonů v místnostech (viz 

příloha č. 1.8 a 1.9). 

5) Spojení centroidů ve dveřích a středních os polygonů v místnostech (viz příloha 

č. 1.10). 

6) Vybrání bodů, které budou reprezentovat schody a napojení na síť (viz přílohy č. 

1.12, 1.13, 1.14, 1.15 a 1.16). 

7) Vytvoření a topologické vyčištění celkové sítě pro jedno patro ve 2D (viz příloha 

č. 1.19) . 
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8) Převedení pater do 3D a propojení sítě pomocí bodů na schodech (viz příloha č. 

1.23). 

9) Vytvoření uzlů v síti a vztahů mezi nimi pomocí funkce pgr_createtopology3D a 

dopočítání ceny (viz přílohy č. 1.20 a 1.21). 

10) Ruční napojení místností s chybnými daty. 
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7.1. ANALÝZA ÚNIKOVÝCH TRAS 

7.1.1. Algoritmy pro analýzy 

Rozšíření PostGISu pgRouting nabízí několik funkcí k vytváření analýz pro 

trasování. Základní funkcionalitou rozšíření je možnost spočítání cesty („path“) nebo 

celkové ceny („cost“) pomocí různých algoritmů. Nejznámějším algoritmem je 

Dijkstrův algoritmus. Při algoritmu se začne procházet graf od libovolného uzlu, 

tento uzel se zpracuje, jinými slovy naleznou se jeho dosud nenalezení potomci 

s nejkratší vzdáleností, které algoritmus uloží do fronty. Algoritmus postupně 

zpracovává všechny uzly ve frontě stejným způsobem, dokud fronta není prázdná. 

Výstupem je strom prohledávání do hloubky obsahující uzly dosažitelné z původního 

uzlu, ke kterým byla nalezena nejkratší cesta [28].  

 

Obrázek 7.1. Obrázek znázorňující nejkratší cesty ze všech uzlů pomocí Dijkstrova algoritmu [29] 

Mezi další algoritmy používané rozšířením pgRouting je například algoritmus 

K shortest path, který vypíše nejen nejkratší cesty k východu, ale všechny cesty 

vedoucí k východu, Floydův–Warshallův algoritmus nebo také Johnsonův algoritmus, 

které spočítají nejkratší cesty v orientovaném grafu. 

7.1.2. Trasování 

Pro účely této práce bylo zvoleno, že trasování bude probíhat na základě 

Dijkstrova algoritmu. Dijkstrův algoritmus byl vybrán z důvodu jeho minimálních 

požadavků na parametry sítě – graf může být neorientovaný a k výpočtu stačí pouze 

parametry source, target a cost. 

7. ANALÝZY A VIZUALIZACE 
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Před převedením celé sítě do 3D je možné vyzkoušet trasování pro jedno patro ve 

2D pomocí funkce pgr_dijkstra. Příklad je uveden v příloze č. 1.24. 

Funkce pgr_dijkstra je založená na znalosti zdrojových a cílových ID uzlů a jejich 

cen (např. vzdáleností) mezi nimi, takže jakmile jsou tyto hodnoty vytvořeny pomocí 

funkce pgr_createtopology3d, není třeba řešit, jestli se jedná o 2D nebo 3D variantu. 

Na tabulku doplněnou o source, target a cost je tedy možně rovnou spustit 

algoritmy. Pro tuto práci je důležité spočítat celkovou cenu (vzdálenost nebo čas) ze 

všech místností v budově ke všem východům z budovy, abychom mohli vytvořit 

analýzu únikových tras na základě časů potřebných k opuštění budovy. 

Jako východy z budovy byly vybrány dveře vedoucí ven z budovy. Při důkladné 

prohlídce všech východů bylo zjištěno, že díky špatnému výchozímu modelu nebyly 

zpracovány dveře v případech, kdy dveře nejsou jednoznačně v jednom patře (viz 

Obrázek 7.2). Tyto dveře tedy ve výsledné statistice časů k jednotlivým východům 

chybí. Pokud by výsledky měly být použity pro provozní účely, musela by být data 

doplněna a opravena. 

 

Obrázek 7.2. Nenapojené dveře sloužící jako východy z budovy 

K výpočtu celkové ceny, která je potřeba k opuštění budovy z jednotlivých 

místností byla použita funkce pgr_dijkstraCost. Tato funkce podporuje variantu 

„many to many“, takže byly vytvořeny pole s východy a pole se všemi uzly v budově. 

Tato pole pak vstoupila do analýzy.  Příklad je uveden v příloze č. 1.25. 

Pomocí funkce pgr_dijkstraCost byla vytvořena souhrnná tabulka s výslednými 

vzdálenostmi nutnými pro opouštění budovy (od každého uzlu v budově ke každému 

únikovému východu). 
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Obrázek 7.3. Výsledek funkce pgr_dijkstraCost [mm] 

K lepšímu znázornění úniku, byly milimetry používané jako základní jednotky 

v modelu převedeny na metry, a dále pak na čas, který je potřeba k překonání 

vzdálenosti od jednotlivého uzlu k jednotlivému východu. Pro přepočet byl použit 

odhad, že člověk může jít rychlostí 1m/s. V každé místnosti se nachází několik uzlů 

vytvořených pomocí funkce pgr_createtopology (viz Obrázek 7.4). Uzly musely být 

zpět napojeny na místnosti, ve kterých se nachází pomocí funkce st_3dintersects. 

Následně byl vybrán maximální možný čas úniku z jedné místnosti, jako maximální 

hodnota času v rámci jednoho globalid místnosti. Příklad je uveden v příloze č. 1.26. 

 

Obrázek 7.4. Uzly v místnostech 

Dále byla vytvořena funkce, která rozdělila jednotlivé časy do tabulek jednotlivých 

východů, ke kterým jsou úniky vztaženy. Funkce je uvedena v příloze č. 1.27. 
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Nakonec byly všechny tabulky napojeny na původní „IfcSpace“ a bylo možné přejít 

k vizualizaci. Po napojení na „IfcSpace“ bylo zjištěno, že některé místnosti nejsou 

napojené na síť. Většinu z těchto místností tvořily výtahy, strojovny, šachty, ale stále 

v modelu zůstalo několik místností, jejichž příčiny nenapojení nebyly objeveny. Je 

možné, že se místnosti nenapojily, protože se uzly přímo neprotínají s místnostmi ve 

3D na základě kterých bylo tvořeno napojení uzlů na místnosti. Pokud by výsledky 

měly být použity pro provozní účely, musela by být data doplněna a opravena. 

 

Obrázek 7.5. Napojení tabulek obsahující časy úniků na původní globalid místnosti 

7.2. VIZUALIZACE ANALÝZ 

7.2.1. 2D vizualizace 

Na vizualizaci trasování ve 2D může například sloužit zásuvný modul QGISu od 

Anity Graser PgRouting Layer [30]. Zásuvný modul je zatím ve fázi vývoje, tudíž 

není bezchybný, ale je uživatelsky přívětivý a vizualizaci analýz na 2D data umí 

zobrazit realisticky. (viz Obrázek 7.6) 

 

Obrázek 7.6. Plugin PgRouting Layer od Anity Graser  
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7.2.2. 3D Vizualizace  

Software, který by mohl vizualizovat 3D data v opensource řešení nebyl nalezen, 

variantou z placených řešení by byl software Arcscene od společnosti ESRI, kde je 

možné spustit vlastní trasování pomocí Network Analyst tool nástroje a vizualizovat 

3D data.  

Pro účel této práce byla na základě dat s potřebnými časy k opuštění místností 

vytvořena 3D webová prezentace vedoucím této diplomové práce Ing. Martinem 

Černým Ph.D. Prezentace je vytvořená pomocí nástroje xBIM Toolkit, který má 

otevřený zdrojový kód a byl vyvinut Northumbria University a BIM Academy[31]. 

Hlavním koordinátorem projektu xBIM je Steve Lockley. Martin Černý se podílel na 

vývoji xBIM Toolkitu, součástí nástroje je modul pojmenovaný XbimWebUI [32], 

který vytvořil. Modul XbimWebUI je základem pro webovou prezentaci modelu ve 

formátu IFC. Zdrojové kódy k tomuto modulu jsou dostupné na GitHubu společnosti 

xBIM [33].  

Výsledná webová prezentace analýzy únikových tras je dostupná na adrese: 

http://xbim.cz/dp/kristyna_maresova/ . Vizualizace je ve 3D a je interaktivní. 

V modelu je možné vypínat a zapínat patra v budově, a také vypínat a zapínat 

východy, jimiž je možné opustit budovu. Výsledky se mění dynamicky a jsou 

znázorněny na barevné škále od nejmenšího času nutného k opuštění místnosti 

k největšímu času nutnému k opuštění místnosti. 

 

Obrázek 7.7. Webová prezentace  

http://xbim.cz/dp/kristyna_maresova/
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Obrázek 7.8. Vizualizace výsledků pro jeden únikový východ (Exit číslo 357722) 

 

 

Obrázek 7.9. Vizualizace výsledků pro jiný únikový východ (Exit číslo 315503) 
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Obrázek 7.10. Vizualizace výsledků pro přízemí s několika únikovými východy 

 

 

Obrázek 7.11. Vizualizace výsledků pro všechny místnosti a všechny únikové východy dohromady 
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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou únikových tras v 3D modelu 

budovy ve formátu IFC. Práce byla zpracovávána převážně v programech 

s otevřeným zdrojovým kódem (open-source). Cílem této práce bylo vytvořit analýzu 

únikových tras z budovy, kde bylo nejprve třeba exportovat model z formátu IFC do 

databáze PostgreSQL. Při exportu modelu do databáze musel být použit komerční 

software FME, neboť nebyl nalezen žádný open-source program, který by 

plnohodnotně převedl data z formátu IFC do databáze. V dalším zpracování již bylo 

využito pouze open-source řešení. Výsledkem diplomové práce je analýza únikových 

tras na modelu budovy Ellison building v kampusu Northumbria University v Anglii. 

Analýza byla vizualizována a nyní je dočasně dostupná na adrese: 

http://xbim.cz/dp/kristyna_maresova.  

Přínosem této práce je především zmapování postupu pro analýzu únikových tras 

ve 3D modelu budovy pomocí open-source nástrojů. Postup pro tvorbu analýz 

únikových tras uvedený v této práci je možné využít například při navrhování nové 

budovy, kdy je třeba zvolit správný druh a počet únikových cest z budovy. Výsledná 

vizualizace by mohla být využita při rozhodování jaké únikové východy v budově 

vytvořit, případně by mohla poukázat na rizika únikových cest v již existujících 

budovách. Potenciální využití nabízí i možnost úpravy parametrů, které vstupují do 

výpočtu času úniku z místnosti. V této práci bylo využito pouze vah definovaných na 

základě vzdálenosti od místnosti k úniku. Při vložení jiných parametrů do vah 

vstupujících do výpočtu by však zvolený postup byl využitelný i pro přesnější a 

efektivnější analýzu. 
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3D – trojdimenzionální (trojrozměrný) 

2D – dvojdimenzionální (dvourozměrný) 

BIM – Informační model budovy 

CSG – Konstruktivní geometrie těles (Constructive Solid Geometry) 

GDAL – Geospatial Data Abstraction Library 

GIS – Geoinformační systém 

GML – Geography Markup Language 

IFC – Industry Foundation Classes 

ISO – International Organization for Standardization 

LoD – Level of Development 

ODBC – Open Database Connectivity 

OGC – Open Geospatial Consortium 

PG – PostgreSQL/ PostGIS 

SFA – Simple Features Access 

SHP – ESRI Shapefile 

SQL – Structured Query Language 

STEP – Standard for the Exchange of Product model data 

WKB – Well known binary 

WKT – Well known text 

XML – Extensible Markup Language 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 



Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

Bc. Kristýna Marešová 
 

 

58 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

OBRÁZEK 2.1. ARCHITEKTURA SPECIFIKACE IFC2X3[7] ...................................................................................................... 13 

OBRÁZEK 5.1. UKÁZKA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ PROGRAMU FME WORKBENCH [20] ............................................................ 21 

OBRÁZEK 5.2. PARAMETRY IFC VSTUPNÍCH PARAMETRŮ .................................................................................................... 23 

OBRÁZEK 5.3. NASTAVENÍ POSTGIS VÝSTUPNÍCH PARAMETRŮ ............................................................................................ 24 

OBRÁZEK 5.4. PŘEVOD Z IFC DO POSTGISU .................................................................................................................... 25 

OBRÁZEK 5.5. NASTAVENÍ SHP VÝSTUPNÍCH PARAMETRŮ .................................................................................................. 26 

OBRÁZEK 5.6. PŘEVOD Z IFC DO SHP ............................................................................................................................ 27 

OBRÁZEK 5.7. SHAPE TO POSTGIS CONVERTER ................................................................................................................ 27 

OBRÁZEK 5.8. NASTAVENÍ SHP VSTUPNÍCH PARAMETRŮ.................................................................................................... 28 

OBRÁZEK 5.9. NASTAVENÍ POSTGIS VÝSTUPNÍCH PARAMETRŮ ............................................................................................ 28 

OBRÁZEK 5.10. PŘEVOD Z FORMÁTU SHAPEFILE DO DATABÁZE POSTGIS ............................................................................... 29 

OBRÁZEK 5.11. MODEL EXPORTOVANÝ DO DATABÁZE A ZOBRAZENÝ PROGRAMEM FME DATA INSPECTOR .................................. 29 

OBRÁZEK 6.1. PŘÍKLAD OTEVŘENÝCH PROSTORŮ V PŘÍZEMÍ, VLEVO OTEVŘENÝ PROSTOR ZOBRAZENÝ V PROGRAMU SOLIBRI, 

VEPROSTŘED CHYBÍ OTVOR PO EXPORTU V PROGRAMU QGIS, VPRAVO DOPLNĚNÉ FIKTIVNÍ DVEŘE V PROGRAMU QGIS ......... 32 

OBRÁZEK 6.2. POROVNÁNÍ GEOMETRIE PŮVODNÍCH DVEŘÍ A BUFFERU OKOLO DVEŘÍ VE 2D ...................................................... 34 

OBRÁZEK 6.3. TECHNICKÉ MÍSTNOSTI ............................................................................................................................. 34 

OBRÁZEK 6.4. SPOJENÉ MÍSTNOSTI S DVEŘMI DO JEDNOHO POLYGONU ................................................................................. 35 

OBRÁZEK 6.5. VLEVO VÝSLEDEK FUNKCE ST_APPROXIMATEMEDIALAXIS, VPRAVO CENTROIDY VE DVEŘÍCH .................................... 36 

OBRÁZEK 6.6. NAPOJENÍ MÍSTNOSTÍ NA DVEŘE ................................................................................................................ 36 

OBRÁZEK 6.7. NEPLATNÁ GEOMETRIE PO EXPORTU ........................................................................................................... 37 

OBRÁZEK 6.8. VLEVO SÍŤ PŘED TOPOLOGICKÝM VYČIŠTĚNÍM, VPRAVO SÍŤ PO TOPOLOGICKÉM VYČIŠTĚNÍ ...................................... 38 

OBRÁZEK 6.9. PROPOJENÁ SÍŤ VE 2D ............................................................................................................................. 39 

OBRÁZEK 6.10. CHYBĚJÍCÍ MÍSTNOST ............................................................................................................................. 40 

OBRÁZEK 6.11. UKÁZKA TABULKY S VYTVOŘENOU TOPOLOGIÍ - SOURCE, TARGET, COST ............................................................ 41 

OBRÁZEK 6.12. SÍŤ V BUDOVĚ S VYZNAČENÍM UZLŮ .......................................................................................................... 42 

OBRÁZEK 7.1. OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ NEJKRATŠÍ CESTY ZE VŠECH UZLŮ POMOCÍ DIJKSTROVA ALGORITMU [29] .......................... 44 

OBRÁZEK 7.2. NENAPOJENÉ DVEŘE SLOUŽÍCÍ JAKO VÝCHODY Z BUDOVY ................................................................................. 45 

OBRÁZEK 7.3. VÝSLEDEK FUNKCE PGR_DIJKSTRACOST [MM] ............................................................................................... 46 

OBRÁZEK 7.4. UZLY V MÍSTNOSTECH .............................................................................................................................. 46 

OBRÁZEK 7.5. NAPOJENÍ TABULEK OBSAHUJÍCÍ ČASY ÚNIKŮ NA PŮVODNÍ GLOBALID MÍSTNOSTI .................................................. 47 

OBRÁZEK 7.6. PLUGIN PGROUTING LAYER OD ANITY GRASER ............................................................................................. 47 

OBRÁZEK 7.7. WEBOVÁ PREZENTACE ............................................................................................................................. 48 

OBRÁZEK 7.8. VIZUALIZACE VÝSLEDKŮ PRO JEDEN ÚNIKOVÝ VÝCHOD (EXIT ČÍSLO 357722) ...................................................... 49 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 



Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

Bc. Kristýna Marešová 
 

 

59 

 

OBRÁZEK 7.9. VIZUALIZACE VÝSLEDKŮ PRO JINÝ ÚNIKOVÝ VÝCHOD (EXIT ČÍSLO 315503) ......................................................... 49 

OBRÁZEK 7.10. VIZUALIZACE VÝSLEDKŮ PRO PŘÍZEMÍ S NĚKOLIKA ÚNIKOVÝMI VÝCHODY ........................................................... 50 

OBRÁZEK 7.11. VIZUALIZACE VÝSLEDKŮ PRO VŠECHNY MÍSTNOSTI A VŠECHNY ÚNIKOVÉ VÝCHODY DOHROMADY ............................ 50 

 

SEZNAM TABULEK 

TABULKA 6.1. IFCBUILDINGSTOREY – VÝPIS GLOBALID, JMÉNA A VÝŠKY PODLAŽÍ 31 

  



Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

Bc. Kristýna Marešová 
 

 

60 

 

PŘÍLOHY V TIŠTĚNÉ I ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: 

PŘÍLOHA Č. 1 : PŘÍKLADY SKRIPTŮ 

PŘÍLOHY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ: 

PŘÍLOHA Č. 2: DATABÁZOVÉ SKRIPTY POUŽITÉ PŘI TVORBĚ MODELU  

PŘÍLOHA Č. 3: TABULKA S ČASY ÚNIKŮ Z JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ 

PŘÍLOHA Č. 4: TABULKA VYTVOŘENÉ TOPOLOGIE MEZI UZLY S NAPOJENÍM NA MÍSTNOSTI A DVEŘE 

PŘÍLOHA Č. 5: PREZENTACE VIZUALIZACE 

PŘÍLOHA Č. 6: TABULKY MÍSTNOSTÍ, DVEŘÍ A SCHODŮ EXPORTOVANÉ DO DATABÁZE 

SEZNAM PŘÍLOH 


