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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi pořízení lokalizovaného statického 

a především dynamického obrazu s využitím GPS přístroje a videokamery, vše za jízdy na 

jízdním kole v terénu s důrazem na úseky nepřístupné pro standardní mechanismy služeb 

Google StreetView nebo Panorama Mapy.cz. 

Součástí práce je nejen analýza možností využití domácích kompaktních 

videokamer, ale také návrh řešení pro společnou vizualizaci tratě, co se polohy a obrazu týče. 

Výsledkem je poté vytvoření prototypu webové aplikace a provedení jednoduchých 

experimentů nad pořízenými daty (klasifikace obrazu testovacích snímků). 

Klíčová slova: GIS, GPS, video, cyklistika, klasifikace obrazu  

Summary 

This diploma thesis occupies with the possibilities of capturing static and dynamic 

georeferenced image using GPS devices and video recorders, all on a bicycle in the terrain 

especially in sections inaccessible to standard mechanisms of services as Google StreetView 

or Panorama Mapy.cz. 

This thesis analyzes the possibilities of using home compact video recorders, also 

designs the solutions to visualization of routes – the location with video record together – 

resulting in development of a prototype web application, and performs simple experiments 

over the acquired data (image classification of testing shots). 

Key words: GIS, GPS, video, cycling, image classification 
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1 Úvod 

Moderní technologie, v případě této diplomové práce video, resp. GPS zařízení 

a webové mapové technologie, zaujímají stále větší prostor v různých odvětvích lidského 

života – od vědy přes sport až po prostou zábavu. A tak se není čemu divit, že si našly místo 

i ve všech typech cyklistiky, ať profesionální nebo amatérské, silniční či horské. 

O tom, že profesionální cyklisté využívají nejmodernější GPS zařízení, nemůže být 

pochyb, vždyť například od roku 2008 jako hlavní sponzor UCI ProTeam stáje Garmin-

Sharp, jak již z názvu vyplývá, figuruje společnost Garmin, výrobce technologií GPS [27]. 

GPS se zde nevyužívá pouze k navigaci a zaznamenávání dat z projeté cesty, ale 

spolu s dalšími senzory i k odečítání rychlosti, kadence šlapání, měření tepové frekvence 

a srdeční aktivity nebo výpočtu vynaložené síly. Všechna takto získaná data napomáhají 

k optimalizaci výkonu vrcholového sportovce a vývoji cyklistického vybavení [20]. 

Postupně se tyto technologie začlenily i do výbavy amatérských sportovců. Již dnes 

se hojně využívají cyklocomputery nebo mobilní telefony s GPS, což dokládají tisíce 

uživatelských tratí na různých cyklistických portálech. A právě taková zařízení jsou jedním 

z předmětů tohoto projektu pro zaznamenávání projeté tratě a následně jejího publikování. 

Ale prosazují se rovněž speciální technologie ke snímání videonahrávek 

v netradičních podmínkách a pozicích. Asi nejznámější jsou produkty od firmy GoPro, které 

jsou používány např. při adrenalinových sportech či pro letecké snímkování za pomoci RC 

helikoptér apod. Nicméně jedním z cílů tohoto projektu je nalezení možnosti získání 

obdobných výsledků pomocí běžných a nespecializovaných kamer nebo fotoaparátů bez 

nutnosti investice do zmíněného GoPro. 

V případě získání záznamů tratě během jízdy na kole oběma způsoby – souřadnicemi 

a videonahrávkou – by je však bylo užitečné vizualizovat společně, nikoli odděleně, jak je 

nyní zvyklostí. Například pomocí jednoduché webové aplikace, jež je stěžejní součástí této 

práce. 

  



Jiří Hykel: Pořizování dynamického a statického lokalizovaného obrazu s využitím kola 

2015  2 

2 Cíle 

Prvním dílčím cílem bylo zjistit možnosti pořizování lokalizovaného obrazu během 

jízdy na kole, který by cyklistovi sloužil jako náhled terénu zejména mimo hlavní dopravní 

komunikace (lesní cesty a stezky, …), mj. tam, kde dané okolí není v současné době 

nasnímáno službami typu GoogleStreet View nebo Seznam Panorama a kde díky např. 

hustému zalesnění není možné terén rozpoznat z leteckých snímků či ortofotomap. Dále 

ověřit, zda existují zařízení k tomuto účelu specializovaná a popř. se jimi inspirovat k pokusu 

o vlastní způsob řešení pomocí dnes již v domácnostech běžných digitálních přístrojů 

(osobní kompaktní fotoaparát nebo videokamera, GPS zařízení) s důrazem na nízké finanční 

náklady. 

Další cíl spočíval v pořizování sady testovacích záznamů projetých cyklistických 

tratí, jednak co se týče lokalizace, tak i její videonahrávky ke zjištění a porovnání různých 

variant poloh snímání. 

Postupně dalším a hlavním cílem projektu bylo vytvoření pilotní webové aplikace 

určené široké cyklistické veřejnosti k vizualizaci takto získaných záznamů s obsahem dvou 

základních částí – mapového pole a prostoru pro přehrání videosekvencí. Tato aplikace 

pomůže při plánování vyjížděk, amatérským sportovcům ke studiu tratě před samotným 

závodem nebo vlastní rekognoskací terénu či prezentaci dnes populárních sigletrailů. 

V neposlední řadě se pokusit získaná testovací data rovněž využít k dalším účelům 

jako např. k identifikování typu povrchu, okolního prostředí nebo cyklistického značení 

pomocí klasifikace obrazu. 
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3 Současné projekty a technologie 

Již běžících projektů z cyklistického prostředí existuje v dnešní době celá řada, ať už 

známých, nebo uživateli „ještě neobjevených“. Nicméně se tyto aplikace zaměřují 

především na podání informace o poloze cyklistických stezek, která je případně doplněna 

o fotografie dané lokality. Tato kapitola představuje některé z nich. 

3.1 Ride with GPS 

Projekt „Ride with GPS“ byl spuštěn roku 2007, jedná se o webovou aplikaci 

(www.ridewithgps.com) původně dvou tvůrců, Zacka Hama a Cullena Kinga, s cílem 

vybudovat kompletní software pro cyklisty s funkcemi jako jsou vyhledávání tratí, plánování 

svých vyjížděk s možností exportu do formátů .gpx a .pdf. Dále upload svého vlastního 

záznamu z projeté tratě, který program následně dovede analyzovat, případně formou 

virtuálních závodů porovnávat s jinými uživateli dle naměřených hodnot. Tyto nástroje lze 

využít po registraci do webové aplikace, bez přihlášení je přístupné pouze vyhledávání již 

vložených cest [24]. 

Aplikace podporuje zejména GPS zařízení od firmy Garmin anebo lze využít 

formáty .gpx, .kml, .tcx, do kterých jsou schopny exportovat data i aplikace využívané v tzv. 

„chytrých mobilních telefonech - smartphones“ s nejrozšířenějšími operačními systémy 

Android, Windows Phone či iOS. Pro posledně jmenovaný OS má v současné době „Ride 

with GPS“ svou odnož v podobě aplikace [24]. 

3.2 Bikemap 

Další cyklistický portál, tentokrát od německého vývojáře Petera Eicha, je dostupný 

na adrese www.bikemap.net či jako mobilní aplikace o stejném názvu pro všechny tři 

nejvýznamnější OS [32]. 

Ačkoli je možná registrace uživatelů, důležité funkce jsou dostupné i bez nutnosti 

přihlášení. Jedná se o: 

 vyhledávání tratě (přímo na mapě nebo dle postupné filtrace oblastí), 

http://www.bikemap.net/
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 základní informace o vyhledané trati (délka, součet stoupání, výškový profil, typ 

povrchu, určení pro typ jízdního kola), 

 tisk a export do GPX/KML, 

 vytváření nových tratí, a to dvěma způsoby: 

 upload GPX/KML souborů, 

 přímé zakreslování do mapového pole. 

3.3 uTrack 

Webová stránka uTrack tvůrce Ing. Pavla Míči (utrack.crempa.net) slouží jako 

generátor reportů z projeté stezky vytvářených na základě vloženého GPX záznamu. Report 

využívá jako podklad Google mapy, znázorňuje trasu jednobarevně, resp. vícebarevně dle 

hodnot nadmořské výšky jednotlivých úseků. Dále pak výškové a rychlostní profily 

a základní statistické informace o trati (délka, čas, minimální, maximální výška, rychlosti, 

stoupání, klesání). Export celého reportu probíhá stažením ve formátu .pdf [19]. 

3.4 Aplikace „Pražské schody“ 

Aplikace ve formě webové mapové prezentace otestovaná v prostředí reálného MTB 

závodu Pražské schody, která byla vyvinuta na katedře Geoinformatiky Univerzity 

Palackého v Olomouci, je určená pro organizátory, závodníky, ale i návštěvníky [20]. 

Stránka je rozdělena do tří částí – menu, mapové pole a panel s funkcemi (spuštění 

sestříhaného videa z průběhu závodu z pozice jezdce, za/vypínání vrstev, jednoduchá 

animace tratě v podobě zobrazování pořízených fotografií na třiceti místech, download). 

Prostorová a časová data byla nasbírána na dané trati před samotným závodem a jsou 

vizualizována v mapovém poli pomocí technologie Google Maps API v JavaScript verzi 

a výškový profil pomocí technologie Flash [20]. 

3.5 Opencyclemap 

Celosvětová mapa pro cyklisty (opencyclemap.org) z dílny Andy Allena vychází 
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z dat projektu OpenStreetMap a slouží zejména jako mapový podklad pro další aplikace bez 

nutnosti registrace či vlastnění API klíče [1][2]. 

3.6 Mapy.cz 

Mapová služba společnosti Seznam (mapy.cz) nabízí především online mapy České 

republiky s těmito mapovými podklady: 

 obecný – obdoba autoatlasů, 

 fotografický – kombinace družicového a leteckého snímkování, 

 turistický – obdoba papírových turistických map až do přesnosti 1:5 000 (letní 

a zimní alternativy), 

 historický – druhé vojenské mapování. 

Dále jsou k dispozici šikmé snímky určitých míst, vrstvy dopravní informace, 

fotografie míst, turistické a cyklistické stezky, zastávky veřejné dopravy, restaurace a jiné. 

Mapy.cz nabízí možnost vyhledávání, plánování a měření tras i se zobrazením výškového 

profilu. 

Své portfolio firma rozšířila o mobilní aplikaci určenou pro všechny tři 

nejrozšířenější OS, kde je možné stáhnout data do 400 MB, a využívat ji offline. V současné 

době také probíhá snímkování panoramatických širokoúhlých pohledů z úrovně ulice pro 

službu s názvem Panorama, čímž se Mapy.cz snaží konkurovat produktu StreetView od 

firmy Google. Slibuje však např. menší vzdálenostní interval. V budoucnu se plánuje 

využívat ke snímkování kromě automobilů také trojkolky pro jinak nepřístupná místa 

[18][33]. 

3.7 Google Maps 

Obdobná služba jako Mapy.cz je maps.google.com s podstatným rozdílem, a to že 

funguje celosvětově. Pro tuto diplomovou práci je zajímavá vrstva s cyklistickými trasami, 

která však na území České republiky disponuje nedostatečným pokrytím, a také aplikace 

StreetView nabízející panoramatické pohledy z ulice nasnímané z výšky 2,5-3 m nad zemí 

v 10-20m rozestupech. Kamery jsou umístěny na automobilech, trojkolkách, lodích nebo 
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sněžných skútrech. Nyní se Google snaží prosadit s tzv. Trekkerem, což je zařízení 

odpovídající „kameře na batohu“ neseném člověkem, které snímá turistické stezky 

a zajímavá místa [11][33][35]. 

3.8 GoPro zařízení 

Americká firma GoPro se proslavila výrobou HD Hero osobních kamer určených 

zejména do extrémních podmínek, kterým čelí svou nízkou hmotností (74 g), pevnou 

konstrukcí (polykarbonátový obal odolný nárazům a vodě až do 60 m hloubky) a širokou 

škálou způsobů uchycení (držáky na kola – obecně na trubky, helmy, hrudní a zápěstní pásy, 

surfboardy, přídavná teleskopická ramena) [12]. 

Mezi další vlastnosti patří (u nejvyššího dostupného modelu Hero3+): 

 video nahrávání (rozlišení až 1440p48fps, resp. 4Kp15fps), 

 fotografování (až 12 MPx a 30 snímků za sekundu), 

 SuperView režim pro širokoúhlou perspektivu, 

 formát .mp4 s kodekem h.264, 

 konektivita pomocí USB, HDMI, Wifi [12]. 

GoPro kamery se uchytily ve vícero oborech. Již tradičními se staly v profesionálním 

sportu – např. do českého GoPro týmu se řadí olympionici Lukáš Bauer, Vavřinec Hradílek, 

Eva Samková, z cyklistů Michal Maroši (free MTB), Tomáš Slavík (fourcross), Michal 

Beran (freestyle BMX). Tyto kamery rovněž našly uplatnění u RC helikoptér pro pořizování 

leteckých snímků. O kvalitě obrazu vypovídá i filmová cena Emmy 2013 za příspěvek 

v oblasti filmové technologie [10][26]. 

Přestože už do stejného segmentu zavítaly i další výrobci (Evolveo, Sony, Shimano), 

stal se už produkt firmy GoPro víceméně synonymem pro malé odolné adrenalinové 

„kamerky“. 

3.9 DJI Phantom a Parrot AR.Drone 

Z jiného než sportovního odvětví lze jako „uživatele“ GoPro a jiných podobných 
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kamer uvést např. RC helikoptéry, obvykle kvadrykoptéry, určené pro letecké snímkování 

díky zabudovaným GPS modulům a právě zmíněným kamerám nebo jen držákům pro jejich 

upevnění. 

Model AR.Drone disponuje dokonce dvěma kamerami pro 3D vizualizaci prostředí 

a bývá využíván např. ve francouzské armádě k leteckému průzkumu [5][22]. 

Podobná RC helikoptéra Microdrone md4-1000  byla využita pro pořízení leteckých 

snímků při archeologickém výzkumu římského města Curmuntum (dnes se tato oblast 

nachází v Rakousku poblíž Vídně). Výstupy sloužily k sestavení ortofota a 3D modelu 

oblasti [34]. 
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4 Metodika práce 

Po prostudování nalezené literatury a již běžících projektů byla stanovena metodika 

všech částí diplomové práce – pro pořizování statického a dynamického lokalizovaného 

obrazu, ke tvorbě pilotní aplikace i pro experimenty zabývajícími se dalším využitím 

nasnímaných dat. 

4.1 Pořizování statického a dynamického lokalizovaného 

obrazu 

Následující kapitoly popisují postup prací a podmínky pro pořizování statického 

a dynamického lokalizovaného obrazu, samotné vyhodnocení je pak uvedeno v kapitole 5. 

4.1.1 Volba video zařízení 

Pomocí dvou dostupných vybraných videozařízení se nasnímal dynamický 

lokalizovaný obraz během jízd na kole v různém terénu reprezentovaném plochými 

zpevněnými i členitými nezpevněnými povrchy. Pořízené záznamy se vzájemně porovnaly 

a ze subjektivního hlediska vnímání kvality obrazu se vyhodnotila vhodnost a možnost 

využití vybraných přístrojů pro účel tohoto projektu. Vlastnosti vybraných zařízení popisuje 

tab. 1. 
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tab. 1: Srovnání parametrů vybraných videozařízení 

Zdroj: uživatelské příručky   

 

 
obr. 1: Videokamera P anason ic SDR-S9  

obr. 2: Fotoapará t Panasonic Lumix DM C-FS62 

 Panasonic SDR-S9 1 Panasonic Lumix DMC-FS62 2 

typ videorekordér kompaktní fotoaparát 

fotografie až 640 x 480 px až 3648 x 2736 px 

video 704x576 px 640x480 px (max 15 min) 

optický zoom 10x 4x 

display 2,7“, otočný 2,5“ 

stabilizátor obrazu elektronický optický 

formát videa MPEG2 QuickTime Motion JPEG 

hmotnost 182 g 115g 

paměťová karta SD/SDHC SD/SDHC 

jiné vlastnosti voděodolný kovové tělo 

 nárazuvzdorný do 1,2 m  

4.1.2 Upevnění zařízení 

S využitím nářadí a prostředků běžné domácí dílny (pila na železo, vrtačka, 

svěrák, …) byly připraveny dvě varianty uchycení kamery. Za prvé k řídítkům jízdního kola, 

za druhé k helmě jezdce. Držáky pro kompaktní fotoaparát a videorekordér se mírně lišily 

v závislosti na konstrukci jejich těla. 

Pro uchycení k helmě byly použity tyto díly: nerezový plech, plochá šňůra, šroub 

stativu. Nerezový plech se vytvaroval dle tvaru přilby a dle potřeby přišroubování kamery, 

nakonec se opatřil otvory k upevnění k helmě šňůrou. Celkový vzhled sice nepůsobil 

                                                 
1 obr. 1: Videokamera Panasonic SDR-S9 

zdroj: http://www.e-service.cz/export/obr/videokamery/314.jpg 
2 obr. 2: Fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FS62. 

zdroj: http://static.trustedreviews.com/94/1f7af3/d835/12438-fs623quart.jpg 
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elegantně, avšak úchyt svůj úkol splnil (obr. 3 a obr. 4). 

Pro upevnění na řídítka jízdního kola sloužila konstrukce vyrobená z následujících 

dílů: staré hliníkové krytky zámku dveří, plastové objímky původem z „blikačky“, gumové 

podložky, šroubu stativu, šroubu s maticí, plastového stahovacího pásku, u videokamery pak 

navíc hrací kostky a lepicí pásky (obr. 5). 

Hliníková krytka se ořezala do požadovaných tvarů a pomocí objímky a gumových 

podložek se připevnila k řídítkům. Video přístroje se poté usadily šroubem stativu (obr. 6). 

U videokamery nastal problém s vyvýšením kvůli nutnosti redukce na šroub stativu 

a z důvodu snahy zamezit vibracím během jízdy musela být přidána podložka, v tomto 

případě z oblepené hrací kostky, která ideálně imitovala požadované nazdvižení. 

 

obr. 3: Varianta přichycení fotoaparátu 

k cyklistické helmě – použité díly 

 

 

obr. 4: Varianta přichycení fotoaparátu k cyklistické 

helmě – samotné uchycení 

 

obr. 5: Varianta přichycení fotoaparátu na 

řídítka kola – použité díly 

 

 

obr. 6: Varianta přichycení fotoaparátu na řídítka 

kola – uchycení 

Všechny varianty uchycení byly vyzkoušeny a porovnány opět dle subjektivního 

názoru jezdce na konečnou kvalitu videozáznamu a také dle pocitu z jízdy. 
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4.1.3 Rychlost jízdy 

Při zapnutém snímání obrazu byly otestovány různé rychlosti jízdy. Jednalo se 

o rozsahy: méně než 10 km.h-1, 11-14 km.h-1, 15-20 km.h-1, 21 km.h-1 a více. 

Jízda opět proběhla v různém typu terénu a poté byla subjektivně zhodnocena kvalita 

pořízeného obrazu. 

4.1.4 Testovací sběr 

Testovací sběr sady lokalizovaných dynamických snímků byl proveden s uchycením 

kompaktního fotoaparátu Panasonic Lumix DMC-FS62 k řídítkům jízdního horského kola 

a GPS přijímačem Garmin Oregon 450 nastaveným na zaznamenávání projeté tratě. Na 

začátku zvolených úseků byla vždy snaha o současné spuštění snímání obou přístrojů. 

Po projetí jednotlivých částí se záznamy uložily a poté načetly do PC v podobě video 

a GPX souborů ke kontrole synchronizace času. Jelikož se ne vždy povedlo dokonalé 

synchronizované spuštění (poloha se začala zaznamenávat dříve), musely být záznamy 

upraveny, a to promazáním opakujících se bodů způsobených stáním na místě do doby, než 

bylo aktivováno natáčení videa. Obdobný případ nastal při ukončování, kdy bylo jako první 

zastaveno snímání fotoaparátem. 

V případě opačného postupu (start snímání = nejdříve zapnuta kamera, stop snímání 

= nejdříve vypnuto GPS) by byl ekvivalentní úpravou střih videa. 

Jakmile video a GPX záznam stejného úseku disponovaly stejným časovým 

rozpětím, startovní a cílovou pozicí, přistoupilo se ke kontrole správné lokalizace srovnáním 

místa pomocí dat z GPX souboru (souřadnice zeměpisné délky a šířky), která se zadala do 

mapové služby Mapy.cz, kde se pomocí ortofotomapy identifikovalo dané místo (obr. 7). 

Totožná pozice se vyhledala ve videosekvenci a zkontrolovala se časová stopa: u videa čas 

od počátku, u GPX rozdíl časů zkoumaného a počátečního bodu (obr. 8). Samozřejmostí bylo 

hledání snadno rozeznatelných objektů (křižovatky, mosty, …). Pro vytvářenou aplikaci se 

počítalo s vyvinutím vlastního jednoduchého řešení pro vizuální kontrolu synchronizace 

časové složky. 
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obr. 7: Identifikované místo na 

ortofotomapě (služba Mapy.cz) 

 

 

obr. 8: Identifikované místo se stejnou časovou stopou na 

videozáznamu 

4.2 Pilotní aplikace 

Zjednodušený postup při vývoji pilotní aplikace se dá vystihnout následujícími body: 

 formulace požadavků a funkcí aplikace, rozdělení funkcí do dvou kategorií (primární 

a sekundární) určující jejich priority, 

 sběr informací o možnostech řešení (přizpůsobení dostupných existujících služeb 

nebo vývoj vlastní cestou), vyhodnocení a výběr vhodné varianty, 

 možnosti zobrazení videa na www stránkách (HTML5 tag video), 

 vizualizace GPX souborů pomocí JavaScript knihovny OpenLayers, 

 spárování videozáznamů s daty z GPX souborů, 

 doplnění aplikace o databázi PostgreSQL/PostGIS, vytvoření datového modelu, 

 využití služby Youtube jako úložiště pořízených videozáznamů, 

 tvorba aplikace nad PHP frameworkem Nette, doplnění aplikace o možnost registrace 

a přihlašování, administrátorskou sekci. 

4.3 Další využití pořízených dat 

Pořízená obrazová data byla využita při jednoduchých experimentech, zejména co se 

klasifikace obrazu týče, kdy byly vyzkoušeny řízené, neřízené metody nebo klasifikace 

založené na objektech. 
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4.3.1 Klasifikace obrazu vybraných pořízených snímků 

Klasifikací obrazu se rozumí proces jeho zpracování, kdy se dle spektrálních 

vlastností reálných objektů zachycených na snímku přiřazují informační třídy jednotlivým 

obrazovým bodům (pixelům). K tomuto rozřazení slouží uživatelem definovaná rozhodovací 

pravidla – klasifikátory [6]. 

Klasifikace se dělí na řízenou a neřízenou, přičemž toto dělení reflektuje způsob 

zásahu zpracovatele do samotného procesu klasifikace. U řízené klasifikace uživatel nejprve 

definuje informační třídy na místech, u kterých může jednoznačně určit, že reprezentují 

danou třídu – tj. vytváří trénovací plochy. Následně algoritmus tyto plochy, resp. jejich 

statistické charakteristiky, využívá pro přidělování ostatních pixelů do informačních tříd. 

Naopak u neřízené klasifikace se celý obraz rozřadí to určitých tříd, které nemají svou 

informační hodnotu, tu jim přisuzuje následně uživatel [6]. 

Klasifikace probíhala v prostředí softwary ERDAS IMAGINE 2013. 

Neřízená klasifikace 

Neřízená klasifikace byla provedena nad snímky pořízenými jak staticky, tak 

dynamicky, pro oddělení povrchu cesty a objektů v jejím okolí. V prvním případě se využila 

neupravená fotografie (Panasonic Lumix DMC-FS62) i snímky z ní rozložené do 

jednotlivých pásem RGB pomocí software ImageMagick, přesněji jeho příkazu convert 

s příznakem separete: 

Z dynamického obrazu (videa) byly sejmuty statické snímky. K tomuto procesu 

sloužil program ffmpeg. Ukázka jeho příkazu pro vytvoření obrázků v intervalu 60 sekund 

ve formátu .png: 

Všechny obrazy se nahrály do prostředí ERDAS IMAGINE („File“ – „Open“ – 

„Raster Layer“). Ze 3 snímků reprezentujících separovaná pásma se vytvořil jeden nový 

(„Raster“ – „Spetral“ – „Layer Stack“) ve formátu .img. A nad všemi připravenými daty 
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(statická fotografie .jpg, nově složený obraz .img, jeden snímek .png exportovaný z videa) 

byla provedena neřízená klasifikace („Raster“ – „Unsupervised“ – „Unsupervised 

Classification“) s nastavením metody K-Means, s počtem 5 resp. 10 tříd, maximálním 

počtem iterací 10 a prahu konvergence 0,95. Následně se u výstupů změnilo barevné 

zobrazení (Data Attribute Table). 

Řízená klasifikace 

Nad snímky pořízenými staticky obsahující cyklistické dopravní značení byla 

provedena řízená klasifikace. Obrazy se nahrály do ERDAS IMAGINE („File“ – „Open“ – 

„Raster Layer“) a vytvořily se trénovací plochy („Raster“ – „Suprevised“ – „Signature 

Editor“) a jejich informační třídy (záložka „Drawing“, nástroj „Polygon“, v okně „Signature 

Editor“ poté „Create New Signature From AOI“). U prvního obrazu se jednalo o cyklistické 

značení a dále travní porosty, kmeny stromů, asfaltový či hliněný terénní povrch a obloha, 

které se následně sloučily do informační třídy „ostatní“. U dalších snímků se převzala 

uložená signatura pro cyklistické značení z prvního obrazu. Tento postup byl zvolen ke 

zjištění, zda je daný software schopen rozeznat cyklistické značení bez nutnosti vytvářet 

trénovací plochy pro každý snímek samostatně, což by bylo vhodné pro automatickou 

identifikaci cyklistického značení na dynamickém záznamu, resp. na jeho sérií snímků 

v určitém časovém intervalu, a pro zaznačení polohy této dopravní značky do mapy pomocí 

příslušných zeměpisných souřadnic. 

Samotná klasifikace se spustila („Raster“ – „Supervised“ – „Supervised 

Classification“) s metodou Maximum Likehood. 

Dalším vyzkoušeným typem řízené klasifikace byla klasifikace založená na 

objektech, opět v prostředí ERDAS IMAGINE, tentokrát v sekci „Raster“ – „IMAGINE 

Objective“, kdy se zakládá nový projekt, přičemž se mj. nastavují proměnné pro vstupní rastr 

a soubor se signaturami. 

Tato klasifikace se skládá ze 7 iterativních kroků, přičemž výstup z každého slouží 

jako vstup do dalšího. 

V sekci „Raster Pixel Processor“ se definují trénovací plochy, které byly 

importovány ze souboru signatur, který byl vytvořen stejným postupem popsaným výše 

u klasické řízené klasifikace. V případě zvolení typu „Single Feature Probability“ pro 
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identifikace jednoho typu objektu, přesněji cyklistického značení, se trénovacím plochám 

nereprezentujícím tento typ přiřadil příznak „background“. 

V další fázi „Raster Object Creators“ se zvolila tvorba segmentů metodou 

„Segmentation“ s automaticky vypočítanými vlastnostmi. Tyto segmenty se pak v kroku 

„Raster Object Operators“ vytřídily pomocí možností „Probability Filter“ s hodnotou 0,35 

a „Size Filter“ s minimální velikostí objektu 300 pixelů. 

Postupně čtvrté nastavení „Raster to Vector Conversion“ převádí vyfiltrované 

segmenty do formátu shapefile (polygonová vrstva), a páté „Vector Object Operators“ jej 

následně upraví – zahlazení hran „Smooth“ (hodnota 0,5) a zacelení děr „Island Filter“. Poté 

je možné přepočítat různé vlastnosti objektů vektorové vrstvy v sekci „Vector Object 

Preprocesor“. 

Konečně finálním krokem je „Vector Cleanup Operators“, kde se výstupní sousední 

segmenty stejné třídy sloučily pomocí funkce „Dissolve“. 

4.3.2 Porovnání vizualizace značení cest mapových služeb 

s vybranými pořízenými snímky 

Další využití pořízených lokalizovaných snímků se nabízí pro zpřesnění informací 

o typu dopravní cesty získaného z mapových služeb. Na zkoumaném místě v terénu se 

pořídily statické lokalizované snímky znázorňující druh a stav cest. Tyto snímky se následně 

porovnaly s mapami služeb Mapy.cz a OpenStreetMap, přesněji s kategorií silnic, kterou na 

mapách reprezentují, a dostupným ortofotem. 
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5 Pořizování statického a dynamického 

lokalizovaného obrazu 

5.1 Výběr video zařízení 

Jak bylo zmíněno v kapitole 3.8, populárními kamerami do extrémních podmínek 

jsou produkty firmy GoPro s názvem Hero. Snahou projektu bylo vyzkoušet možné 

alternativy v nejnižší cenové kategorii, které byly v daný čas k dispozici. Těmi byly: 

Panasonic SDR-S9 a Panasonic Lumix DMC-FS62. 

S oběma přístroji byl projetý úsek, který zahrnoval rovné asfaltové úseky, bahnitý 

nerovný terén nebo most sestavený z úzkých dřevěných latí. 

U kompaktního fotoaparátu se dobře jevila jeho konstrukce, vyhovovala 

vytvořenému držáku (řídítka i helma) a díky závitu na šroub stativu bez nástavce pevně 

přichytila obě části dohromady s velkou kontaktní plochou. Na rozdíl od videorekordéru, 

kterému musel být držák přizpůsoben vypodložením zadní části, neboť k připevnění 

šroubem musela být nasazena šňůrka s malou plastovou redukcí, jež celou kameru 

vyvyšovala nad myšlenou styčnou plochu. Celkově tvar a váha kompaktu jednoznačně více 

připomíná specializovanou kameru Hero. 

Zvolený videorekordér převyšuje kompakt rozlišením videa, přičemž u Lumixu byly 

vyzkoušeny dvě varianty kvality nahrávání QVGA a VGA. Navíc jeho firmwarový limit 

15 min na jednu videosekvenci není optimální. Na druhou stranu SDR-S9 vydrží na jedno 

nabití snímat pouze 50 minut. Vlastnosti obou přístrojů jsou porovnány v tab. 2. 

tab. 2: Porovnání vlastností vybraných video přístrojů 

 Panasonic SDR-S9 Panasonic Lumix DMC-FS62 

typ videorekordér kompaktní fotoaparát 

klady vyšší rozlišení videa 

otočný display 

příčná konstrukce ke směru jízdy 

nižší váha 

delší výdrž na baterii (3 h) 

zápory podélná konstrukce ke směru jízdy 

nižší výdrž na baterii (50 min) 

nástavec na šroub stativu 

nižší rozlišení 

limit 15 min na 1 videozáznam 
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Obecně kvalitu obrazu nahrávek z obou zařízení lze zhodnotit na dnešní dobu jako 

podprůměrnou, avšak ukázalo se, že i nejnižší cenová kategorie dokonce starších 

modelových řad, do kterých lze oba přístroje zařadit, může nabídnout kvalitu dostačující pro 

požadovaný účel a můžeme je tedy použít. 

5.2 Výběr upevnění zařízení 

Do úvahy upevnění video přístroje k jízdnímu kolu či jezdci s dobrým výhledem na 

cestu spadaly tři způsoby: k řídítkům, k sedlovce a k helmě cyklisty. Záhy byla druhá 

možnost zamítnuta, ačkoli nabízela nejmenší změnu směru jízdy způsobenou zatáčením. 

Místo na sedlovce se totiž ukázalo jako rizikové, co se týče přístupu částeček vody, bahna 

a kamení. 

Pro umístění na helmu jezdce hovořilo pohlcování malých nerovností nebo náhled 

trasy téměř z úrovně očí. Ovšem už samotné komplikovanější uvázání a zejména 

nekomfortní pocit zvláštního zatížení hlavy (obzvlášť u videokamery uvázané na bok helmy) 

spolu s neustálým značným horizontálním (ohlížení se) i vertikálním (větší nerovnosti) 

otáčením hlavy a tím i změnou úhlu snímání, výše zmíněné klady zastínily. 

Pozice na řídítkách je oproti sedlovce vcelku bezpečná (částečky kamení, vody apod. 

jsou zachycovány vesměs rámem kola). Navíc snímání probíhá po směru jízdy. Oproti 

variantě na helmě pohlcuje větší nerovnosti díky fixnímu úchytu. Nicméně malé a hlavně 

periodicky opakující se otřesy jsou naopak na videozáznamu znatelnější, což dokumentuje 

přejezd po mostě z dřevěných prken. 

Po analýze lze konstatovat, že obě testované možnosti jsou životaschopné, záleží na 

pocitu a stylu jízdy cyklisty. Dle výše zmíněného bylo pro tuto práci zvoleno uchycení na 

řídítkách kola kvůli nezvyklému nepříjemnému zatížení hlavy při namontování systému na 

přilbu. 

5.3 Rychlost jízdy při snímání 

Rozdílné rychlosti doprovázela specifická úskalí, která však na kvalitu neměla 

zásadní vliv. 

Při nejnižším rychlostním (do 10 km.h-1) intervalu docházelo hlavně v bahnitém 
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a členitém terénu k „balancování“, kdy se špatně udržoval přímý směr jízdy. Tím utrpěla 

i kvalita obrazu, náchylná na náhlé a rychlé pohyby způsobené otáčením řídítek. 

V rychlostech 11-14 km.h-1 na daném jízdním kole způsobil skok v převodech časté 

nedodržování tohoto intervalu a rychlost se z něj bez neustálé kontroly tachometru 

vymykala. 

Při vyšších rychlostech na kolo působí pochopitelně větší otřesy, ovšem na rovném 

asfaltovém povrchu nebyla kvalita záznamu o mnoho snížena oproti normálnímu stavu ani 

v rychlostech nad 30 km.h-1. 

Obecně lze říci, že volba rychlosti pro kvalitní snímání závisí více na typu a členitosti 

povrchu, jezdeckých schopnostech, než striktním omezování výběru nejvhodnějšího 

rozsahu. 
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6 Pilotní aplikace 

V rámci cíle vytvoření pilotní webové aplikace pro vizualizaci cyklistických tratí 

bylo nutné stanovit požadavky na aplikaci, transformovat je do jednotlivých funkcí, seznámit 

se s různými variantami technologií k tomuto vhodnými. Posléze pomocí zvoleného řešení 

navrhnout a zahájit tvorbu aplikace. 

6.1 Požadavky a funkce 

Jelikož je aplikace určená široké cyklistické veřejnosti, u níž se nedá předpokládat 

znalost z oboru geoinformačních systémů, snad jen orientace v mapových službách typu 

Mapy.cz, bylo nutné brát zřetel na jednoduchost řešení. 

Základní premisou aplikace je vizualizace projetých cyklistických tratí v mapovém 

poli pomocí liniových prvků a možnost přehrání videozáznamu z dané tratě ukazující 

zejména projížděný terén a nejbližší okolní. Tento motiv by měl být přístupný bez registrace. 

Ve druhé úrovni pak zavést možnost registrace do aplikace, přičemž by přihlášený 

uživatel mohl přispívat svými natočenými záznamy. Vložené záznamy musí před 

zveřejněním projít schvalovacím procesem kvůli opravě případných nepřesností (např. 

synchronizace videa s daty popisující polohu) nebo zamezení publikování neadekvátního 

obsahu. 

Výše zmíněné požadavky se definovaly v několika funkcích, které se rozčlenily do 

dvou kategorií – primární a sekundární. Primárními se rozumí nutné funkce pro účel celé 

aplikace, sekundárními poté doplňkové funkce, které by mohly být doplněny do aplikace 

v  budoucnosti v dalším životním cyklu projektu. 

6.1.1 Primární funkce 

 mapové pole se základními ovládacími prvky (výběr mapových podkladů, zoom, 

posun), 

 zobrazení cyklistických tratí v podobě vrstev v mapovém poli, 

 výběr tratě k přehrání celého příslušného videozáznamu, 
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 výběr úseku tratě – zvolení počátku a konce určité videosekvence, 

 přehrávač videozáznamů – možnost přehrání „v okně“ (viditelné mapové pole), 

 role – návštěvník, registrovaný uživatel, administrátor, 

 registrace, přihlašování uživatelů, 

 vkládání vlastních záznamů, 

 seznam vložených tratí, 

 administrační část k jejich schvalování. 

6.1.2 Sekundární funkce 

 zobrazení výškového profilu vybrané tratě, 

 vizualizace aktuální pozice na trati dle přehrávaného videozáznamu, 

 vyhledávání a filtrování tratí v tabelární podobě, 

 rozšířené informace o trati (klíčová slova, náročnost, hodnocení a komentáře 

uživatelů, …), 

 fotografie (výhledy do okolí, …). 

6.1.3 Model případu užití 

Jednotlivé funkce aplikace vztahující se k určitým uživatelským rolím, a jejich 

posloupnost vyjadřuje následující use case diagram (obr. 9) a zjednodušený data flow 

diagram (obr. 10 – obr. 14). 



Jiří Hykel: Pořizování dynamického a statického lokalizovaného obrazu s využitím kola 

2015  21 

 

obr. 9: Model případu užití 
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obr. 10: Diagram datových toků – kontextuální 

 

 

obr. 11: Diagram datových toků – nultá úroveň 

 

 

obr. 12: Diagram datových toků – první úroveň – proces 1 
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obr. 13: Diagram datových toků – první úroveň – proces 2 

 

obr. 14: Diagram datových toků – první úroveň – proces 3 
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6.2 Výběr řešení 

Před samotným vývojem pilotní aplikace bylo třeba zvolit technologie, na kterých 

bude celý projekt postaven. Klíčová otázka zněla: použít nějaké již existující služby, 

přizpůsobit a doplnit je o požadované vlastnosti, nebo jít cestou vlastního vývoje. 

Z existujících služeb byly zvažovány: MapBox, GISCloud a GeoNode. První dvě 

služby jsou dostupné přes internetové prohlížeče a nabízejí po registraci free i placené účty, 

samozřejmě s různými omezeními. GeoNode představuje framework pro vývoj 

geoinformačních systémů. 

6.2.1 MapBox 

MapBox je dostupný na webových stránkách www.mapbox.com a po registraci, resp. 

přihlášení uživatele nabízí správu svých prostorových dat (upload .mbtiles – soubor 

obsahující sadu „map tiles“) a projektů. U vlastního projektu je možné nadefinovat 

a nastylovat mapový podklad (uliční síť, terénní, družicový), importovat vektorová data 

(značky, linie, polygony) z formátů jako .gpx, .kml, .geojson či je manuálně vykreslovat do 

mapy. Jenže již v této fázi se naráží na velmi striktní omezení free účtu – 20 features na jeden 

projekt (dle vyzkoušení se do součtu nezapočítávají „markers“). Prezentace výsledku se 

provádí pomocí speciálního odkazu na MapBox prohlížeč, iframe html kódu nebo načtením 

do mapových API podporující MapBox tiles. 

Své API poskytuje i MapBox, je založeno na Leaflet API a nabízí mj. funkce: WMS, 

geokódování, zobrazení legendy, Youtube tooltip navázaný na události. Vše popsané 

v dokumentaci doplněné o četné ukázky. Obecně je celá služba ztvárněna v příjemném 

čistém designu napomáhajícím intuitivnímu ovládání. 

6.2.2 GISCloud 

GISCloud rozhraní více připomíná klasické GIS desktopové aplikace – obsahuje 

dominantní mapové pole, panel s vrstvami a nástrojovou lištu s funkcemi (přidání a základní 

editace vrstev a feature, jednoduché funkce typu buffer, obsah plochy). Praktickou záležitostí 

je podpora PostGIS databáze, buď použitím založené nově při vytvoření GISCloud účtu 

nebo připojením externí soukromé. I zde existuje limit počtu „features“, tentokrát ve 

http://www.mapbox.com/


Jiří Hykel: Pořizování dynamického a statického lokalizovaného obrazu s využitím kola 

2015  25 

výši 10 000. 

Přistupovat k vytvořenému mapovému dílu se dá přes WMS, iframe kód, odkaz na 

GISCloud Viewer nebo jej lze exportovat v podobě obrázku. 

Tato služba rovněž disponuje svým JavaScript API, jehož dokumentace je stále ve 

vývoji, ovšem dle uveřejněného zatím obsahuje méně funkcionalit. 

6.2.3 GeoNode 

Open Source framework, který slouží k vývoji webového systému pro správu 

prostorových dat (import ve formátech shapefile, GeoTIFF, .kml, .csv, vytváření 

a publikování interaktivních map), umožňuje interakce mezi uživateli a také nabízí 

administrační rozhraní. GeoNode je postaven na jazyce Python (framework Django), 

využívá mapového serveru GeoServer, prohlížečku GeoExplorer založenou na OpenLayers 

a GeoExt nebo databázový systém PostgreSQL/PostGIS. 

Dle demo verze, „quick-start“ příručky a galerie projektů postavených na tomto 

frameworku funguje GeoNode na způsob redakčního systému pro publikování prostorových 

vrstev a map, kdy se do „role redaktorů“ pasují tvůrci map. 

6.2.4 Vlastní řešení 

V případě volby si vlastního vývoje pilotní aplikace je zapotřebí výběr: 

 programovacího jazyku pro celý www projekt (např. PHP, Ruby, Python, Java) 

a ne/použití jejich dostupných frameworků, 

 API pro zobrazení mapového pole (Mapy.cz, Google Maps, OpenLayers, Leaflet), 

 databázového systému (např. Oracle, PostgreSQL, MySQL, MS SQL), 

 ne/použití mapového serveru (např. GeoServer). 

API Mapy.cz nabízí kvalitní české mapové podklady a vrstvy (mj. turistické 

a cyklistické stezky), ovládací prvky mapy s možností vlastního nastavení nebo použití 

předdefinovaného stylu známého z jejich služby Mapy.cz, dále vyhledávání (geokódování), 

načítání dlaždicových vrstev přes WMS, práci s vektorovými prvky a značkami. Souřadnice 

pro vykreslení vektorů se zadávají přímo nebo pomocí načtení souboru a vlastního 
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naprogramování parsování. Přímá podpora formátů není. Obecně toto rozhraní disponuje jen 

základními funkcemi, nicméně ty jsou vysvětleny v příkladech a v případě navržení nových 

ze strany uživatelů jsou vývojáři ochotní k jejich implementaci. Další nevýhodou je 

víceméně neexistující komunita a fórum bez možnosti vyhledávání. 

Google Maps JS API je dle pozorování častým řešením vizualizace map na 

www stránkách. Pro jeho použití je nutná registrace za účelem získání API klíče, na který se 

váže omezení 25 000 požadavků načítání za jeden den. Po překročení této hranice je nutné 

aktivovat business licenci. Pro tuto JavaScript knihovnu existuje přehledná a obsáhlá 

příručka a dokumentace s příklady nebo také W3Schools tutoriál. Funkcionalita je více než 

dostačující – široká škála mapových podkladů celého světa včetně použití StreetView 

snímků, další vrstvy jako cyklotrasy, fotky míst, vektorové prvky s podporou formátů ,kml 

a .georss, události (např. po kliknutí), ovládací prvky, geokódování, vyhledávání cest, 

výpočet vzdáleností. Bohužel chybí možnost služeb WMS a WFS. 

OpenSource projekty OpenLayers 2 a Leaflet mají mnoho společných rysů, 

odlišnosti jsou dány hlavně stářím obou projektů. Leaflet, jakožto mladší, je postaven na 

modernějším JavaScript kódu, je odlehčenější, zaměřený na mobilní zařízení, graficky 

příjemnější a čistější. Leaflet i OpenLayers obsahují spoustu funkcí (viz kapitola použité 

technologie), ač Leaflet kvůli jednoduchosti a „odlehčení“ vesměs formou pluginů, což 

vytváří dojem modularity. Za výhodu OpenLayers lze považovat komunitu (neplatí pro nově 

vydané OL3), širokou škálu příkladů, uživatelskou a vývojářskou příručku. Dle ohlasů 

programátorů a jejich zkušeností s OpenLayers na StackOverflow pak také flexibilita 

ohledně různých poskytovatelů mapových podkladů (Google, Bing, OpenStreetMap, 

MapBox, možnost WMS), různých textových a XML formátů nebo v porovnání s jinými 

snadnější debugging. 

6.2.5 Zhodnocení výběru 

Všechny zkoumané varianty skýtají své výhody, ale rovněž svá úskalí. Při 

rozhodování, jaké technologie použít, hrál roli jednak důraz na jednoduchost budoucí 

aplikace pro uživatele, tak osobní zkušenost a osobní preference určitých platforem. 

Služby dostupné přes internetové prohlížeče MapBox a GISCloud byly zamítnuty 

z mnoha důvodů. U MapBoxu je mimo jiné zásadní omezení 20 features na jeden projekt. 
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O dosažení podobného limitu u GISCloudu (10 000 features) by šlo jen spekulovat. Dále 

pak z důvodů komplikovaného procesu přizpůsobení a nedostatečné využití jejich možností. 

Těžko předpokládat registraci uživatelů do těchto služeb, zakládání si projektů, vytváření 

vrstev s doplňováním atributů (odkaz na video) apod. Navíc spojení vytvořených projektů 

do jedné mapy či přidání schvalování tratí by bylo příliš komplikované. 

GeoNode jako framework by okamžitě poskytl řešení přihlašování a rolí, funkce 

sociálních sítí (hodnocení, komentáře), možnost doprogramování požadovaných funkcí. 

Nicméně výchozí nemožnost nahrání GPX souborů, obdobně jako výše řečené dopisování 

atributů, spojování vrstev vícero uživatelů dohromady by vedly k nutnosti napsání vlastního 

způsobu, čímž by se GeoNode de facto obcházel. Rovněž použitý jazyk Python trochu 

inicioval obavy, kvůli minimálním zkušenostem s ním. 

Zůstalo tedy řešení vlastní cestou „od základního stavebního kamene“, které 

ponechává nejvíce svobody, avšak za cenu časové náročnosti. Volba padla na programovací 

jazyk PHP díky největším zkušenostem s ním (oproti semestrálnímu setkání s Ruby, 

Pythonem či Javou, u posledních dvou dokonce bez zkušeností s odnožemi pro www 

aplikace). Pro vyšší zabezpečení aplikace pak také na český PHP framework Nette namísto 

tvorby zcela „vlastního“ kódu. U databáze se zvolilo soužití PostgreSQL s PostGIS, opět 

s ohledem na tolikrát zmiňovanou zkušenost s daným produktem a na osobní postoj 

o vhodnosti pro daný účel. 

O co jasnější volba programovacího jazyka a databázového systému, o to složitější 

situace u mapových API. Ideální stav – vzít si to dobré z každého – je nereálný. Mapy.cz 

mají kvalitně zpracované mapové podklady a cyklistickou vrstvu pro území České republiky, 

ovšem s užší nabídkou funkcí vstupuje na světlo světa i reálná hrozba toho, že nastane 

neřešitelná situace, navíc podpořená malou vývojářskou komunitou. Google Maps jsou 

limitovány nejen psychologickou nevýhodou nutnosti API klíče, ale především absencí 

podpory WMS, natož WFS, a na tuto skutečnost navazujícími, ne zrovna propracovanými 

podklady pro české území (např. cyklistická vrstva). U dvojice OpenLayers a Leaflet 

rozhodla ve prospěch prvně jmenovaného kompaktnost („vše v jednom“ versus složení 

z pluginů), multipodpora vstupních formátů a množství ukázkových příkladů s širokou 

komunitou v zádech. Designově starší provedení (např. přepínač vrstev) pak lze upravit 

zásahem do zdrojových kódů. 
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Zodpovězení poslední otázky, mapový server (přesněji GeoServer) – ano či ne?, 

vyřešila úvaha pro načtení dat do OpenLayers přímo z databáze ve formátu .geojson díky 

BBOX strategii pro načítání dat vyskytujících se v právě zobrazeném extentu mapy. Tímto 

je GeoServer relativně zbytečný a odpadají tak práce s jeho konfigurací, správou a načítáním 

dat přes WFS. 

6.3 Použité technologie 

Tato kapitola popisuje hlavní využité formáty a softwarové technologie, které byly 

při vývoji pilotní aplikace použity. 

6.3.1 Formát .gpx 

Zkratka GPX představuje GPS výměnný formát v podobě XML pro přenos 

a ukládání prostorových (souřadnice a nadmořská výška) a časových (časové razítko) dat, 

která popisují jednotlivé zájmové body (waypoints), celé prošlé tratě složené z mnoha 

jednotlivých bodů (tracks) nebo návrhy tras, jež vystihují nejdůležitější body značící směr 

k dosažení cíle (routes) [13]. 

Lokalizace bodů je ukládána v elementech wpt, trkpt resp. rtept pomocí systému 

WGS84, který pracuje se zeměpisnými souřadnicemi – atribut „lon“ pro zeměpisnou délku, 

„lat“ pro šířku. Nadmořská výška poté v tagu „ele“ udávaná v metrech nad mořem. Pro 

časové razítko jednotlivých bodů slouží element „time“ s hodnotou UTC ve formátu dle 

standardu ISO 8601 [8][13]. Ukázku GPX dokumentu znázorňuje obr. 15. 

6.3.2 Formát .geojson 

GeoJSON vychází z formátu .json, tedy datového výměnného formátu v textové 

podobě, jenž je snadno čitelný pro člověka i strojově [9][15]. 

GeoJSON může být složen z objektů reprezentujících geometrii. Jedná se o typy 

"Point", "MultiPoint", "LineString", "MultiLineString", "Polygon", "MultiPolygon", 

"GeometryCollection", "Feature" a "FeatureCollection". Objekty jsou tvořeny z množiny 

dvojic jméno:hodnota. Pomocí této množiny je také možno vyjádřit definování souřadnic, 

referenčního souřadnicového systému či vlastnosti prvků [9]. 
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K formátování slouží složené závorky pro ohraničení celých objektů a hranaté 

závorky pro definici pole hodnot oddělených čárkou, jak lze vidět na obr. 16. 

obr. 15: Ukázka formátu .gpx 

 

 

obr. 16: Ukázka formátu .geojson 

6.3.3 PostgreSQL s extenzí PostGIS 

PostgreSQL se řadí mezi open-source objektově-relační databázové systémy šířený 

napříč operačními systémy Linux, Unix nebo Windows. Mezi své základní vlastnosti tento 

projekt uvádí: 

 podpora omezení – primární a cizí klíče, check, unique, not null, 

 auto-increment pomocí sekvencí, 

 spojování tabulek pomocí JOIN, 

 spouště a procedury v jazycích Perl, Python, PL/pgSQL, 

 neomezená velikost databáze, počet řádků v tabulkách, 

 velikost tabulky až 32 TB, řádků 1,6 TB, 

 počet sloupců až 1600; dáno typem sloupců [28][31]. 

Databáze PostgreSQL je kladně hodnocena pro svou spolehlivost, stabilitu, vysokou 

uživatelskou podporu danou rozsáhlou uživatelskou komunitou. Nabízí také širokou škálu 

svobodných i komerčních grafických uživatelských rozhraní (pgAdmin III, Adminer, …) 
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i rozšíření, např. PostGIS [28][31]. 

V aplikaci je použita verze 9.3, jež obsahuje kromě jiných i funkce array_to_json 

a row_to_json, které vrací pole, resp. řádek, ve formátu JSON, čehož se využilo při načítání 

dat do interaktivní mapy [30]. 

Rozšíření PostGIS zavádí do PostgreSQL podporu geografických objektů 

a prostorové dotazování pomocí SQL jazyka. Umožňuje tak ukládat rastrová i vektorová 

data (bod, linie, polygon, vše i ve verzi multi-, geometrické kolekce), využívat prostorové 

operátory pro měření délky, obvodu, obsahu; prostorové analýzy jako union, intersect, 

buffer, …; nebo prostorovou indexaci [23]. 

6.3.4 PHP a Nette framework 

PHP: Hypertextpreprocessor neboli interpretovaný skriptovací programovací jazyk 

je specializovaný k vývoji webových aplikací. Napsané skripty jsou vykonávány na straně 

serveru s tím, že uživatel obdrží jejich výsledek.  Mezi vlastnosti PHP patří: 

 nezávislost na platformě, 

 možnost procedurální, objektově orientované syntaxe nebo kombinace obojího, 

 podpora databázových systémů (MySQL, PostgreSQL, Oracle), protokolů (HTTP, 

FTP, SMTP, …), webových serverů (Apache, …), 

 přes 5500 funkcí, bohaté funkce pro práci s textovými řetězci, XML dokumenty, 

 podpora na hostingových službách [29]. 

Český PHP framework Nette slouží jako nástroj pro vytváření webových aplikací 

v PHP5. Jako hlavní devízy toho frameworku jsou brány: 

 bezpečnost – např. automatickým ošetřováním vstupů a výstupů, 

 ladící a debuggovací nástroj Laděnka, 

 rychlost (dle nezávislého testu, i když staršího data [4]), 

 úsporná syntaxe vedoucí k čistému návrhu aplikací, 

 doplňky a rozšíření, 
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 svobodná licence [21]. 

6.3.5 JavaScript, OpenLayers, MediaElementJS 

JavaScript neboli JS – interpretovaný, multiplatformní, skriptovací programovací 

jazyk pro vývoj www stránek a aplikací, který se ovšem spouští a provádí přímo na straně 

klienta (internetový prohlížeč) po načtení příslušné stránky. Existuje vícero JS knihoven, 

v této práci jsou využity OpenLayers, MediaElementJS nebo jQuery [14]. 

OpenLayers přináší možnost vytváření interaktivních webových map zobrazitelných 

v prostředí prohlížečů webových stránek umožňujících posun, přibližování, přepínání 

různých mapových podkladů a vrstev, události (click, hover, select, highlight, …), vytváření 

vlastních vektorových prvků s podporou formátů (.gml, .kml, .geojson, …), geolokaci, 

podporu WMS, WFS, SLD a mnoho dalších. 

MediaElementJS pracuje s HTML elementy video, audio a flash přehrávači tak, že 

díky svým vlastním plug-inům a API dovoluje práci s videem napříč webovými prohlížeči 

i jejich verzemi s výsledkem stejného uživatelského rozhraní a dostupností funkcí jako 

poskytují tagy video v HTML5 [7]. 

6.4 Publikování dat na WWW stránkách 

S kreslením prvních map lidé začali již před tisíci lety, ještě předtím než se naučili 

psát, a už od té doby bylo i primitivní mapové dílo schopno pojmout velké množství 

informací v jasné a stručné formě. V průběhu doby se mapa pochopitelně vyvíjela, jak 

formou, tak funkcí, až do dnešní digitální podoby. V součinností s geografickými 

informačními systémy poskytuje efektivní nástroj pro správu a zobrazení prostorových 

informací, třeba i v reálném čase [17]. 

S digitálními mapami, rozvojem internetu a jeho možností vzešla otázka publikování 

prostorových dat s jednoznačným cílem, zpřístupnit svou tvorbu, data široké škále uživatelů. 

K tomuto je internet velice vhodným nástrojem. Vše probíhá formou komunikace mezi 

WWW klientem a serverem (obr. 17), kdy klient zprostředkovává uživatelské akce, které 

odesílá ve formě požadavků na server, jenž je schopen pracovat s bází prostorových dat. 

Server zpracuje obdržený požadavek a odešle zpět odpověď v podobě určitých výstupů. Tyto 
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výstupy bývají většinou ještě zpracovány do publikovatelné vizuální formy, a to přímo 

v klientské části nebo už před přijetím výstupu pomocí speciálního mapového serveru [25]. 

 

obr. 17: Schéma komunikace WWW klient - server - databáze 

Projekt popisován v této diplomové práci využívá prvně zmíněnou variantu, tedy 

přístup publikování prostorových dat bez mapového serveru. Obdržená data se finalizují na 

straně klienta, což má na starost JavaScript knihovna OpenLayers. 

6.5 Zobrazení videa na WWW stránkách 

Ačkoli technologie HTML5 již podporuje multimediální tagy, mj. pro přehrání video 

souborů je to očekávaně tag <video>, bylo nutné zvolit jiné řešení, neboť zmíněný element 

<video> podporuje jen 3 datové formáty – .mp4, .ogg a .webm – a především pracuje 

s lokálně uloženými daty, což je v případě videí kapacitně náročné. Požadavek na ukládání 

videí o různých velikostech s dostatečnými fyzickými kapacitami splňuje služba Youtube, 

kam mohou uživatelé ukládat své záznamy do časové velikosti 15 minut, po autentifikaci 

dokonce s neomezenou časovou délkou. 

Kvůli službě Youtube bylo zapotřebí zvolit JS technologii pro zobrazení videí z jejích 

repositářů. Tou se stala MediaElementsJS se svým pluginem pro Youtube, který pracuje 

s flash videem (standardní výstup Youtube) jako s HTML5 tagem video (např. možnost 

začátku ve zvoleném čase). 

Bohužel ani tento plugin zcela nevyhovuje všem potřebám vytvářené aplikace, 

jelikož nepřebírá od originální MediaElements knihovny metodu setSrc(), což je u nutnosti 

variabilního identifikátoru Youtube videa měněného pomocí výběru tratě v mapě limitující. 

Z tohoto důvodu se po spuštění video záznamu volá pomocí jQuery AJAX technologie 

externí stránka a předají se jí parametry (Youtube identifikátor, počáteční a koncový čas). 

Skripty na této stránce zpracují vstupy a následně načtou do MediaElements přehrávače 

požadované video z Youtube služby a vše se zpětně zobrazí v UI celé aplikace na daném 

místě v boxu s ovládacími nástroji a přehrávačem videa. 
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6.6 Logické komponenty 

Aplikace Kajnabike se dělí do tří logických komponent - uživatelského rozhraní, 

aplikační logiky a úložiště dat (databáze). Této vícevrstvé architektuře napomáhá použití 

návrhového vzoru MVP (Model - View - Presenter) frameworku PHP Nette, kdy model 

přistupuje a manipuluje s daty v databázi, view (pohled) tato data prezentuje v podobě UI 

a presenter odchytává uživatelské akce, úkoluje třidy v modelu či plní šablonovací systém 

Latte pro komponentu view (obr. 18, tab. 3). 

 

obr. 18: Schéma návrhového vzoru MVP 

tab. 3: Přehled jednotlivých tříd, resp. souborů dle použitého vzoru MVP 

Model View Presenter 

Autenticator   

Repository @layout BasePresenter 

AdminRepository showTrack AdminPresenter 

 trackToConfirm  

HomepageRepository default HomepagePresenter 

 loadVideo  

 refreshTrack  

SignRepository confirmRegister 

denyRegister 

SignPresenter 

 password  

TrackRepository allTracks TrackPresenter 

UserRepository add UserPresenter 

 myTracks  

 testSynchro  
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6.7 Datový model 

Logický datový model je navržen dle požadavků na aplikaci a způsobem, díky 

kterému je umožněna registrace uživatelů, vkládání a výpis jednotlivých tratí a rovněž 

propojení prostorových dat tratě s videozáznamy. Model se skládá ze čtyř datových entit – 

uživatelů, videozáznamů, tratí a jednotlivých bodů tratě. 

Vlastnosti entity „user“ (uživatel) vyjadřují atributy – identifikátor, uživatelské 

jméno, emailová adresa, heslo, kontrolní řetězec pro potvrzení registrace, stav autorizace 

uživatele a administrátorská práva. U dvou posledních entit se vybírá z domény: 

0 = registrace nepotvrzena / bez administrátorských práv, 1 = povolený účet / administrátor. 

U entity „video“ (videozáznamů) se jedná o atributy – identifikátor, identifikátor 

uživatele, Youtube identifikátor, časová stopa vložení, stav schvalovacího procesu s výběrem 

z domény 0 = neschválená trať, 1 = schválená trať. 

Další dvě entity vyjadřují mj. prostorovou složku tratě a její další specifika, resp. 

konkrétního místa na ní. Atributy celkové tratě jsou identifikátor, identifikátor 

videozáznamu, název a popis, geometrie, název GPX souboru a parametry terénu (doména 

0 = asfalt, beton, 1 = zpevněné polní a lesní cesty, 2 = XC, 3 = downhill) a obtížnosti (doména 

0 = rovina, 1 = zvlněný terén, 2 = hory). U jednotlivých bodů pak vlastní identifikátor, 

identifikátory odpovídající tratě a videozáznamu, geometrie, čas místa na videozáznamu, 

nadmořská výška místa a typ bodu, který je charakterizován jednou hodnotou z domény 

(0 = obyčejný bod, 1 = počáteční bod, 2 = koncový bod, 3 = bod pro výběr úseku). Všechny 

výše popsané domény jsou navrženy pro účel tohoto projektu, vycházejí z vlastních 

zkušeností z vnímání náročnosti jízdy, oficiálních cyklistických kategorií dle UCI a potřeby 

rozlišovat určité typy dat. 

Výše popsanou strukturu datového modelu ukazuje databázové schéma (obr. 19). 
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obr. 19: Databázové schéma 

PK = primární klíč, FK = cizí klíč, U = unique, NN = not null, (čislo) = defaultní hodnota, DC = delete on 

cascade 

6.8 Vložení tratě z GPX souboru do databáze 

Po odeslání nové tratě ke schválení se data z vyplněného formuláře automaticky 

ukládají do databáze. 

Nejprve probíhá zjištění identifikátorů posledních záznamů databázových tabulek 

"video" a "trklns", od kterých se odvíjí identifikátory nové tratě, poté příprava dat pro SQL 

příkazy INSERT a samotné uložení. 

Ve fázi přípravy dat je nejdůležitější částí načtení a parsování obsahu GPX souboru 

po jednotlivých elementech <trkpt>, přičemž se z nich využívají jak atributy lat a lon jako 

zeměpisné souřadnice daného bodu, tak hodnoty elementů <ele> pro nadmořskou výšku 

a <time>, který je přepočítáván pomocí prvního bodu na čas identifikující dané místo ve 

videozáznamu v sekundách. 

Příkaz INSERT pro tabulku "trklns" je tvořen ze všech elementů <trkpt>, naopak data 

pro tabulku "trkpts" jsou filtrována a označována specifickým číslem v atributu type. 

Zaznamenány jsou počáteční element (označení type = 1), poslední (type = 2), dále body 

s odstupem od předchozího nejméně o 60 s (type = 3) a body s minimálním odstupem 

5 sekund od předchozího (type = 0). Atribut type je využit pro rozdílné vykreslení 

jednotlivých bodů v mapě pro dosažení větší přehlednosti. 
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Samozřejmostí je doplnění příkazů INSERT o další formulářové vstupy zadané 

uživatelem při vkládání nové tratě. 

Po dokončení přípravy se data vkládají do databázového systému. Jako první v pořadí 

probíhá zápis do tabulky "video", až v případě jeho úspěchu přichází na řadu vkládání 

prostorových dat do tabulek "trklns" a "trkpts". Celý proces je zapouzdřen do transakce 

s maximálním počtem 3 neúspěšných pokusů, přičemž během ní dochází k výlučnému 

zámku tabulky "video" (LOCK TABLE IN EXCLUSIVE MODE), kvůli dodržení integrity 

dat vzhledem k identifikátorům sloužící jako cizí klíče. 

Po úspěšném vložení do databáze je trať připravena ke schválení administrátorem, 

kdy dojde k aktualizaci atributu status z 0 na 1 v tabulce "video". Při neschválení nebo 

smazání uživatelem jsou všechna data dané tratě kaskádově odstraněna. 

6.9 Příprava dat z databáze pro vizualizaci v mapě 

Pro vizualizaci dat z databáze bez použití mapového serveru se využívá možnosti 

knihovny OpenLayers zobrazit data v .geojson formátu. Ten je generován pomocí SQL 

příkazu SELECT a PostreSQL JSON funkcí dle aktuálního extentu mapového okna nebo 

identifikátoru zvolené tratě (obr. 20). 

 

obr. 20: Ukázka SQL dotazu pro geojson výstup 
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6.10 Spárování videozáznamu s prostorovými daty 

Podstata spárování videozáznamu s prostorovými daty spočívá již na úrovni 

navrženého datového modelu (propojení prostorových tabulek "trklns" a "trkpts" s tabulkou 

"video" pomocí cizích klíčů) a jelikož jedním z hlavních předpokladů pro schválení nově 

vložených tratí je správná synchronizace časové složky z obou datových zdrojů, tak je 

následné spárování vybrané tratě z mapy s videozáznamem poměrně snadné. 

Vykreslené tratě nesou informaci o Youtube identifikátoru i časových stopách 

jednotlivých bodů, které se po vybrání uživatelem předají videopřehrávači. Ten 

z obdržených dat zformuje URL adresu odkazující na požadované video na serveru Youtube, 

ze kterého pak pomocí počátečního a koncového času přehraje patřičnou pasáž. 

6.11 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní (UI) je navrženo jako webová aplikace pro použití na 

desktopových zařízeních a noteboocích, nicméně je možné jej zobrazit i na mobilních 

přístojících, a to díky použití prvků responzivního designu. 

Responzivní webdesign představuje přístup k návrhu webových stránek a aplikací, 

jenž reaguje na uživatelské prostředí, ve kterém je webová stránka zobrazena – druh zařízení, 

jeho rozlišení obrazovky, potažmo spuštěného okna internetového prohlížeče, a jeho 

orientaci, portrait resp. landscape [16]. 

V mobilní verzi (obr. 22) jsou některé prvky kvůli menšímu prostoru a přehlednosti 

skryty. 

UI je postaveno na technologiích HTML5, CCS3, JS a jeho externích knihovnách 

(jQuery, jQuery UI, canvasjs). Rovněž využívá možnosti šablonovacího systému 

frameworku Nette s názvem Latte. Vzhledová stránka aplikace reflektuje současný trend 

tzv. flat designu s vlastní barevnou paletou a sadou ikon. 

Flat design – jedná se o minimalistický funkční přístup k webdesignu, který je 

zaměřený na čistotu a jednoduchost plochých 2D grafických prvků, otevřený prostor a světlá 

barevná schémata [3]. 

Layout UI (obr. 21) tvoří především horizontální sekce s různými vlastnostmi 
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a funkčností doplněná o plovoucí sekci s hlavním vertikálním menu. 

Popis jednotlivých oddílů uvádí následující podkapitoly. 

 

obr. 21: Uživatelské prostředí aplikace 
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obr. 22: "Mobilní" verze uživatelského prostředí 

 

 

6.11.1 Horizontální sekce 

Notifikační lišta (flash messages) 

Nejvýše umístěná, tmavě šedě podbarvená, ve výchozím stavu skrytá lišta, která 

informuje uživatele o proběhlých akcích, např. stav přihlášení chybové hlášky a upozornění 

(obr. 23). 

Záhlaví neboli hlavička (header) 

Ve vrchní části aplikace je vyhrazen prostor pro hlavičku aplikace, která obsahuje 

stěžejní prvky identifikace stránky – logo a název aplikace. V pravé části hlavičky jsou poté 

umístěny odkazy na přihlašovací a registrační formuláře, resp. informace o přihlášeném 

uživateli a odkazy pro odhlášení či změnu hesla (obr. 23). 
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obr. 23: Výřez záhlaví aplikace a notifikační lišty po přihlášení uživatele 

Hlavní obsah stránky (main) 

Mapové pole 

Dominantním prvkem celé aplikace je mapové okno, které je rozprostřeno po celé 

šířce okna internetového prohlížeče s variabilní výškou, závislou na aktivní podstránce 

aplikace. Obsah mapového pole a jeho ovládání popisuje kapitola 6.12.1. Do této 

horizontální sekce se také vykresluje box s ovládáním videa a jeho přehrávačem (viz 

vertikální sekce) či panel s výškovým profilem zvolené tratě. U administrátorské části 

i ikony ke schvalovacímu procesu.  

Přihlašovací / registrační formuláře 

Tento oddíl slouží k přihlašování a registraci uživatelů, obsahuje dva formuláře se 

zadávacími poli – uživatelské jméno, heslo (e-mailová adresa, potvrzení hesla) a odesílací 

tlačítko. Během odeslání ke zpracování se kontrolují vepsané údaje a chybové hlášky se 

vypisují v notifikační liště. 

Registrace uživatele je omezena unikátním uživatelským jménem a e-mailovou 

korektní adresou, s heslem o minimálním počtu 6 znaků. 

Změna hesla 

Obdoba přihlašovacího formuláře se vstupními poli v podobě původního, nového 

a potvrzení nového hesla. 

Výpis všech tratí 

Na stránce seznamu všech tratí (obr. 24) je k dispozici filtrování, které se skládá 

z různých typů formulářových vstupů. Filtrovat lze dle délky a převýšení tratě (jQuery UI 
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sliders), druhu povrchu a obtížnosti (jQuery UI radio buttons) a také autora a klíčových slov 

(text inputs), které se vyskytují v názvu nebo popisu. Vyplnění jednotlivých položek je 

volitelné. 

Pod filtrační částí následuje samotný seznam tratí, který využívá PHP Nette 

komponenty VisualPaginator autora Davida Grundla, jež je uvolněná pod BSD licencí pro 

listování ve výsledcích. Každá položka v seznamu se skládá z: 

 obrázku jako náhledu na video, 

 názvu tratě a popisu tratě, 

 jména autora, 

 data vložení, 

 informací o trati s popisky (jQuery UI tooltips), 

 tlačítka na zobrazení trati v mapovém poli. 

Výpis vlastních tratí 

Odpovídá výpisu všech tratí s menšími nuancemi: neobsahuje filtrační formulář, 

název autora a datum vložení, naopak nabízí možnost smazání nepublikované tratě. 

 

obr. 24: Výpis všech tratí s filtračním formulářem 
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Vložení nové tratě 

Dalším prvkem tvořeným pomocí formulářových tagů je vložení nové tratě, tentokrát 

se jedná o méně standardní podobu – sliding form3 – která obsahuje pododdíly (obr. 25): 

 název a popis tratě, 

 vstupní pole pro Youtube identifikátor a nahrání GPX souboru, 

 zvolení terénu (jQuery UI radio buttons) s vizuálním znázorněním pomocí 

obrázku, 

 obtížnost tratě (jQuery UI radio buttons) s doplňující textovou informací, 

 odesílací obrázek zastupující potvrzovací tlačítko. 

                                                 
3 http://tympanus.net/codrops/2010/06/07/fancy-sliding-form-with-jquery/ 
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obr. 25: Přidání vlastní tratě 

zleva po řádcích – a) první krok – název a popis, b) druhý krok – Youtube identifikátor a GPX soubor, c) třetí 

krok – terén, d) čtvrtý krok – obtížnost, e) poslední krok – odeslání ke schválení, f) ukázka chybně vyplněného 

formuláře. 

Administrátorská sekce tratí ke schválení 

Tuto část tvoří tabelární výpis všech tratí čekajících ke schválení se sloupci: 

informace o autorovi, email, datum vložení, název a popis, id, Youtube id, informace, zda 

daná trať nekříží jinou, a odkaz na zhlédnutí tratě pro konečné schválení či zamítnutí (obr. 

26). 
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obr. 26:Tratě ke schválení 

Nápověda 

Sekce se stručnou nápovědou k dané aktivní stránce doplněná o odkaz na celou 

nápovědu ve formě PDF dokumentu. 

Zápatí neboli patička (footer) 

Patička obsahuje informace o projektu, kontaktní informace a ikony použitých 

technologií. 

6.11.2 Vertikální sekce 

Plovoucí postranní menu 

Ve výchozím zobrazení je navigační menu tvořeno pěti položkami – návrat na 

domovskou stránku, zobrazení / skrytí boxu ovládání videa, odkaz na výpis všech tratí, 

odkaz na přidání tratě průchozí přes přihlašovací formulář a odkaz na kotvu s nápovědou pro 

danou aktivní stránku. Po přihlášení je menu doplněno o zástupce výpisu svých vlastních 

tratí a vizuální kontroly synchronizace tratě. Uživatel s administrátorskými právy má 

k dispozici navíc odkaz na seznam tratí čekajících ke schválení. 

Menu drží svou polohu na stránce při levém okraji, přičemž při rolování stránkou 

"plave" zpět na své vyhrazené místo. 

Box s video ovládacími nástroji a přehrávačem 

Před spuštěním videosekvence je na místě video přehrávače vyobrazena malá 

vizuální nápověda pro postup výběru a přehrání tratě, dále ovládací prvky pro počáteční 

a konečnou pozici a tlačítko pro spuštění záznamu. 
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Po spuštění záznamu se zobrazí informace o trati a samotný videopřehrávač 

s požadovanou videosekvencí (obr. 27). 

 

obr. 27: Rozložení ovládacích prvků během přehrávání videozáznamu 

6.12 Ovládání aplikace 

6.12.1 Práce s mapou a videopřehrávačem 

Ovládací prvky mapy 

Mapa obsahuje standardní ovládací nástroje: 

 přiblížení / oddálení mapy (zoom) pomocí tlačítek „+“ a „–“ v horním levém 

rohu mapového okna nebo pomocí rolovacího kolečka myši, 

 posun mapy akcí táhni a pusť (drag-and-drop) za použití myši, 

 přepínání vrstev aktivované ikonkou v pravém horním rohu mapového pole 

(dostupné vrstvy viz Vrstvy), 

 přepínač zobrazení spodního panelu s výškovým profilem (po spuštění 

přehrávání videa) s ikonkou umístěnou pod přepínačem vrstev. 

Pro grafické měřítko je rezervován dolní levý roh mapového okna. 
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Vrstvy 

Po kliknutí na ikonku přepínače vrstev se zobrazí postranní panel s nabídkou 

dostupných mapových podkladů a vektorových vrstev pro volbu právě jednoho podkladu 

a de-/aktivování jednotlivých vrstev. 

Nabídka mapových podkladů obsahuje: 

 OpenStreetMap v základním a cyklistickém stylu, 

 Ortofoto ČÚZK pro území České republiky z roku 2012, 

 vlastní mapový podklad vytvořený službou Mapbox. 

V seznamu vektorových vrstev je k dispozici bodová a rovněž liniová vrstva 

reprezentující vložené cyklistické tratě, resp. jejich zájmové body s pořízeným 

videozáznamem. 

Legenda (obr. 28) 

 

obr. 28: Mapová legenda 

Výběr tratě / úseku k přehrání videozáznamu 

Výběr celé tratě se provádí kliknutím na linii reprezentující požadovanou trať. Ta se 

vizuálně odliší, přebere značení, které představuje mapová značka Vybraná trasa v legendě. 

Videosekvenci této tratě je možné spustit pomocí tlačítka „play“ v ovládacím panelu. 

Výběr konkrétního úseku tratě lze provést vybráním omezujících bodů – počátečního 

a koncového. Kliknutím na pomocný bod v mapě a následně na tlačítko start v ovládacím 

panelu se předá informace o časovém údaji daného místa pro videozáznam. Tento proces je 
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doprovázen jednak zvýrazněním bodové mapové značky, tak zbarvením tlačítka „start“ se 

zobrazením příslušného času. Obdobně probíhá výběr koncového bodu, resp. času, avšak 

pomocí tlačítka „stop“. Celá akce je završena přehráním videozáznamu po kliknutí na 

tlačítko „play“ (obr. 29). 

 

obr. 29: Výběr úseku tratě 

Tratě jsou složeny z jednotlivých bodů s rozestupem přibližně 15 vteřin. Během 

přehrávání videa dané tratě se kontrolují časové stopy z obou složek (video a body), 

v případě shodnosti se mapa automaticky centruje a bod přebírá zvýrazňující mapovou 

značku. Jinými slovy mapa reaguje na videozáznam a označuje právě přehrávané místo. 

Spuštění přehrávaní videa doprovází výpis informací o trati v horní části ovládacího 

panelu a zobrazení výškového profilu tratě / úseku ve spodní části mapového okna (obr. 30). 

Z něj je možné odečíst rozpětí nadmořských výšek, délku, nastoupané / sestoupané metry 

nebo procentuální vyjádření sklonu konkrétního místa. 
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obr. 30: Výřez panelu výškového profilu 

Tratě jsou nasnímané v jednom směru jízdy, při volbě opačného (při výběru úseků, 

např. počáteční čas 5:55, koncový 1:12) je uživatel na tuto skutečnost upozorněn 

v notifikační liště, záznam se přehraje v klasické podobě. 

Při volbě úseků musí být oba krajní body ze stejné tratě, v opačném případě nebude 

druhý bod v pořadí (myšleno při procesu výběru) zvolen a uživatel bude opět informován 

v notifikační liště. 

Po vybrání tratě pomocí kliknutí na linii se délka tratě vypočítává jen z viditelné 

oblasti mapy (extentu). Pokud se celá v daném přiblížení nevleze do zobrazeného extentu, 

nebude vypočítaná délka tou celkovou, ale bude odpovídat zobrazenému stavu. Uživatel 

bude o této skutečnosti informován v notifikační liště. 

Na mapě na domovské stránce nemusí být zobrazeny všechny vložené tratě z důvodu 

větší přehlednosti. Všechny tratě lze nalézt v seznamu všech tratí. 

6.12.2 Přihlášení / registrace 

Aplikace dovoluje svým návštěvníkům registraci a přihlášení do systému. Obojí je 

možné přes formuláře na hlavní stránce, na které směřují odkazy z horního pravého rohu 

v hlavičce aplikace. 

Registrace 

Pro registraci je nutné vyplnit unikátní uživatelské jméno a e-mailovou adresu, 

následně heslo ve dvou krocích. Po potvrzení formuláře se na e-mailovou adresu uživatele 

odešle zpráva s odkazem na stránku pro úspěšné dokončení registrace. Poté je možné 

přistoupit k přihlášení. 
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Přihlášení 

Uživatel se přihlašuje pomocí svého uživatelského jména a hesla zadáním do 

formuláře na domovské stránce aplikace. Po přihlášení se aktivují doplňkové možnosti – 

přidání vlastní tratě, možnost vizuální kontroly synchronizace trati, seznam vlastních tratí 

a změna hesla. V případě administrátorských práv je dostupná stránka ke schvalování 

nových tratí. 

6.12.3 Výpis všech / vlastních tratí 

Oba seznamy obsahují následující informace: 

 jméno a popis tratě, 

 autora a datum vložení (ne u vlastních tratí), 

 hodnoty délky a převýšení, 

 obtížnost, 

 druh terénu, 

 notifikační ikony a tlačítka 

 trať čekající na schválení, 

 publikována trať, 

 odkaz na Youtube videozáznamu, 

 smazání tratě (jen u vlastních), 

 tlačítko pro zobrazení v mapě a možnost přehrání videozáznamu. 

U seznamu všech tratí lze využít filtrace na základě délky, převýšení, obtížnosti, 

druhu terénu, autora či klíčových slov z názvu a popisu. 

6.12.4 Přidání vlastní tratě 

Vložení vlastní tratě spočívá v zadání několika údajů do posuvného formuláře 

složeného z pěti karet, některé jsou navíc doplněny o „interaktivní“ obrázky. 

Na první kartě se zadává název a popis tratě. Obě textová pole jsou povinná, při jejich 
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nevyplnění a přechodu na další kartu je uživatel informován pomocí červeného vertikálního 

proužku v menu posuvného formuláře. Naopak správnost je notifikována proužkem 

zeleným. Toto označení využívají také ostatní karty. 

Jako druhé v pořadí přichází vložení Youtube identifikátoru požadovaného videa 

a patřičného GPX souboru z lokálního úložiště uživatele. 

Na třetí a čtvrté kartě se volí parametry tratě: 

 druh terénu v podobě „zakliknutí“ tlačítka reprezentující 

 asfalt, beton, 

 zpevněné polní a lesní cesty (např. cykloturistické stezky), 

 a dvě obecnější kategorie, 

 XC (cross country) – pro volnou jízdu v přírodním rozmanitém terénu, 

např. dnes populární singletracky, tratě pro MTB disciplínu XC nebo 

all mountain, 

 downhill (sjezd) – obdoba předchozí kategorie, ovšem s náročnějšími 

pasážemi, skoky, zatáčkami a především směrem z kopce dolů; 

 obtížnost vybraná pomocí slideru se třemi kroky 

 stěna, zeď, hory aneb náročná jízda v horách, s velkým převýšením nebo 

dlouhými táhlými stoupáními či naopak technickými sjezdy apod., 

 „houpáky“, zvlněný terén – klasické pojetí jízdy nahoru dolů s nikterak 

náročnými stoupáními / klesáními proložené rovinatými pasážemi, 

 placka, rovina – nenáročná trať po rovině s minimálním převýšením. 

Volba v obou kartách je doprovázena ilustračním znázorněním odpovídajícím názvu 

kategorie nebo pomyslně zvolenému vhodnému převodu (nejmenší pastorek = nejtěžší 

převod = rovinatý profil tratě).  

Posledním úkonem je poté odeslání takto připravené tratě ke schválení 

administrátorům spolu s obdržením informativního e-mailu. 
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6.12.5 Schválení tratě 

Administrátor má možnost dostat se přes tabelární výpis tratí čekajících na schválení 

na kýženou trať v novém okně internetového prohlížeče (obr. 31). Zobrazí se mu nejen ta, ale 

i ostatní, z důvodu identifikace případných kolizí a nutnosti řešení přehlednosti na mapě na 

hlavní stránce. V případě velkého vzájemného protínání, překryvu apod. dvou či více tratí 

(obr. 32) administrátor využije formulářového pole pro aktualizaci stavu jedné z tratí a pomocí 

odeslání jejího ID ji zamezí jejímu vykreslení se v mapě na hlavní stránce. Trať bude 

figurovat pouze ve výpisu. 

Administrátor může částečně korigovat časovou složku schvalované tratě použitím 

formulářového pole pro přičtení určitého času ke všem bodům nebo naopak jeho odečtením. 

Když je potřeba větších zásahů (rozsáhlá asynchronizace obou datových složek, 

neadekvátní obsah, …), má administrátor právo zamítnout trať (ikona červeného zákazu) 

s odůvodněním a doporučením k nápravě. Při zamítnutí se data tratě z databáze odstraní. 

Pakliže je vše v pořádku, schvaluje (ikona zelené „fajfky“) trať, které se v databázi 

aktualizuje status a je k dispozici ostatním uživatelů ke zhlédnutí. 

 

obr. 31: Prostředí schvalování tratí administrátorem 
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obr. 32: Ukázka "překryvu" tratí při schvalování 

Ve velkém měřítku by se tratě jevily z velké části totožné, což by znesnadňovalo jejich výběr. Jedna z tras bude 

„potlačena“ a nebude zobrazena na mapě na hlavní stránce, jen ve výpisu tratí. 
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7 Další využití pořízených dat 

7.1 Klasifikace obrazu vybraných pořízených snímků 

Již před samotnými experimenty bylo zřejmé, že kvalita výsledků bude odpovídat 

počtu dostupných pásem, které obsahují výstupy domácích fotoaparátů a kamer, tedy RGB. 

Klasifikace tak, zjednodušeně řečeno, probíhala pouze rozřazením jednotlivých pixelů na 

základě jejich „barevnosti“. Navíc u řízené klasifikace nemohla být vždy dodržena pravidla 

pro vytváření trénovacích ploch. 

7.1.1 Neřízená klasifikace 

Neřízená klasifikace byla vybrána pro nalezení a roztřízení objektů v okolí 

nasnímané tratě a jí samotné. Využity byly tři snímky v různých formátech s různou formou 

pořízení. 

Jako první byl klasifikován snímek složený z 3 barevných kanálů (obr. 33) původní 

fotografie, a to do 10 tříd. Obarvený výstup (obr. 34) zachytil směr lesní cesty (světle modrá), 

oddělil nejtmavší místa (černá místa neosvícených stran kmenů stromů a velkých stínů 

obklopena béžovou) a rovněž je z něj možné odečíst relativně ostrou hranici terénu a vodní 

plochy. Ta samotná byla zařazena do 7 různých tříd v závislosti na objektech, které se v ní 

odrazily, „čistá“ voda spadla do červené třídy, stejně jako obloha. Ostatnímu výslovně 

nezmíněnému zbarvení by bylo možné přiřadit vícero informačních tříd, i proto bylo 

provedeno snížení maximálního počtu tříd na 5 s výsledkem (obr. 35), kde se ještě více 

zvýraznily blízké kmeny stromů (černá a šedá), avšak další zbylé klasifikované oblasti opět 

znázornily jak terén, tak vodní plochu, vzdálenou vegetaci či oblohu a bez znalosti kontextu 

a jen usuzováním na základě barevné palety by se nedal jednoznačně určit informační 

význam klasifikovaných tříd. 
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obr. 33: U Pilíků – originální 

fotografie 

 

obr. 34: U Pilíků – neřízená 

klasifikace – 10 tříd 

 

obr. 35: U Pilíků – neřízená 

klasifikace – 5 tříd 

U originální fotografie stejného místa proběhla neřízná klasifikace do maximálního 

počtu 10 tříd, přičemž ve výsledku jich bylo vypočteno jen 9, jinak se tento výstup v zásadě 

neodlišoval od předešlého. 

Poslední neřízenou klasifikací prošel extrahovaný obraz z videozáznamu (obr. 36), 

který měl nižší rozlišení než snímek analyzovaný výše. Obsahoval asfaltový povrch 

s okolním travnatým porostem a zataženou oblohou. Dle těchto poznatků byl stanoven 

maximální počet tříd na pět. Klasifikace (obr. 37) pak skutečně odlišila vegetaci (zelená 

a modrá barva), oblohu (bílá společně s vodorovným dopravním značením) a silnici 

(oranžová a šedá). 

 

obr. 36: Most Nová Bělá – extra-

hovaný snímek z videozáznamu 

 

obr. 37: Most Nová Bělá – neřízená 

klasifikace – 5 tříd 

7.1.2 Řízená klasifikace 

Pro identifikaci cyklistického dopravního značení (žluté cedulky) byla zvolena řízená 

klasifikace. Trénovací plochy byly vytvářeny z důrazem na pravidla pro jejich tvorbu, ačkoli 

pro hlavní sledovaný prvek, cyklistické značení, nemohla být vždy splněna, např. dostatečný 

počet pixelů pro každou třídu, vhodná velikost nebo rovnoměrné rozmístění, a to z důvodu 

velikosti a počtu výskytu cyklistického značení, které je často jen samostatně stojícím 

sloupem s malou cedulkou, tedy nevyskytuje se na jednotlivém snímku v rozsáhlé podobě. 

I tak byla snaha, aby tato plocha neobsahovala textovou informaci, která je na cedulce černou 

barvou, a tím měla tato kategorie normální rozdělení ve všech třech pásmech (obr. 38). 

Trénovací plochy ostatních tříd byly sloučeny do jedné. 



Jiří Hykel: Pořizování dynamického a statického lokalizovaného obrazu s využitím kola 

2015  55 

 

obr. 38: Signatura cyklistického značení – histogramy 

U tohoto experimentu bylo také vyzkoušeno převzetí signatury „natrénované“ na 

jednom obraze i pro další, kvůli případné možnosti zautomatizovat proces identifikování 

cyklistického značení na extrahovaných snímcích z dynamického záznamu. Již v této fázi 

byl však nutný ruční zásah, a to přepsání asociace zdrojového souboru. 

Z prvního výstupu (výřez na obr. 39) je možné vidět, že klasifikace dle dvou 

natrénovaných tříd identifikovala cyklistické značení a navíc jen taková místa, která 

neobsahovala text. 

Druhý výstup (výřez na obr. 40) ukazuje, že i přebíraná signatura byla schopna 

klasifikovat cyklistické značení. Nicméně u dalšího pokusu (obr. 41) už přebíraná signatura 

nekorespondovala s „barevností“ klasifikovaného snímku a informační třídu cyklistického 

značení přiřadila jen 13 pixelům, které se navíc vyskytovaly na úplně odlišném místě 

snímku. Při porovnání originálů je zřejmé, že ačkoli je značka na všech v odstínech žluté, 

tak kvůli jiným světelným podmínkám není klasifikace schopna automaticky reagovat na 

drobné barevné nuance tak, aby cyklistické cedulky zařadila stejným způsobem. Kvůli této 

světelné rozdílnosti jsou výsledky z řízené klasifikace značně nestabilní. 

 

obr. 39: Cykloznačení – řízená 

klasifikace nad snímkem 

s vlastními definovanými tr. 

plochami 

 

obr. 40: Cykloznačení – řízená 

klasifikace nad snímkem 

s přebranými tr. plochami 

 

obr. 41: Cykloznačení – řízená 

klasifikace nad snímkem s přebranými 

tr. plochami 
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7.1.3 Klasifikace založená na objektech 

U klasifikace založené na objektech v případě identifikace 

cyklistického značení se podařilo dosáhnout výstupu (výřez obr. 42), 

který správně hodnotí cedulku otočenou kolmo ke směru pořizování 

fotografie a částečně i tu natočenou jiným směrem. Pomocí 

nastavování filtrů se povedlo, až na jednu výjimku, odstranit 

všechny nerelevantní segmenty. Při pokusu o odstranění posledního 

přebytečného segmentu docházelo k separaci i zájmových 

segmentů, proto byl zachován. 

 

 

7.1.4 Vyhodnocení výsledků klasifikací 

Jak bylo známo již před samotným provedením klasifikací, limitujícím faktorem byl 

dostupný počet pásem (RGB). Ukázalo se, že pomocí těchto pásem nelze stanovit kýženou 

„univerzální“ trénovací plochu cyklistických značek, jelikož jejich žluté zbarvení podléhá 

působení slunečního svitu a může odrážet záření v odlišných hodnotách a také v přírodním 

prostředí není natolik výrazné, aby jej klasifikace dokázala správně vyseparovat. Ostatně 

osvětlením a stíny jsou ve velké míře ovlivněny všechny odrazové plochy, čímž jsou 

výsledky proměnlivé. Až klasifikace založená na objektech, která přidává k vyhodnocování 

spektrálních vlastností také prostorový aspekt, dokázala tento negativní vliv eliminovat. 

Avšak je vždy nutné tvořit trénovací plochy pro daný snímek, případně je importovat 

v souboru .aoi. Ty pak ale svým umístěním na jednom snímku neodpovídají poloze na 

druhém (a tuto polohu není reálné zaručit), proto je není možné přebrat jako u signatur, což 

postrádá, z již zmiňovaného důvodu o počtu a rozsahu tohoto dopravního značení na 

jednotlivých snímcích, smysl. Z těchto důvodů nebylo možné realizovat myšlenku 

a  experiment automatického procesu identifikace cyklistického značení na videozáznamu 

a zaznačení jeho polohy do mapy.  

obr. 42: Cykloznačení –  

klasifikace založená na 

objektech – metoda 

SFP 
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7.2 Porovnání vizualizace značení cest mapových služeb 

s vybranými pořízenými snímky 

Experiment ukázal, že rozdíly ve vnímání a vizualizaci kategorie silnic existují již na 

úrovni mapových služeb. V porovnávaných Mapy.cz bylo zkoumané místo znázorněno jako 

křížení silnice III. třídy s polní cestou (mapa na obr. 43), na OpenStreetMap jako křižovatka 

dvou polních cest, což nakonec lépe odráží skutečnost (fotografie na obr. 43 v dolní části). 

Situace na Mapy.cz je o to zajímavější, že silnice III. třídy je ve skutečnosti v horším stavu, 

než křižující polní cesta, která je částečně zpevněna kamením. 

 

obr. 43: Porovnání vizualizace značení polních cest s reálným stavem 

Mapa hraje důležitou roli při výběru trasy, zda je daný úsek vůbec sjízdný, 

a popisovaný fakt špatného označování kategorií cest a pěšin mnohokrát směřuje cyklisty 

(a nejen je) do míst, která nejsou přístupná ani pro pěší. Leckdy ke zpřesnění informací 

o stavu míst nepřispěje ani ortofoto. To je snímáno za velmi příznivých meteorologických 

podmínek, a proto jeho obraz může zkreslovat. Dříve popisované místo se na ortofotu služby 

Mapy.cz jeví až jako betonová silnice. V lesích navíc zabraňují identifikaci přístupnosti 

z ortofota koruny stromů. 

Pořízené lokalizované snímky tyto nepřesnosti dokáží eliminovat, což může být 

nápomocné např. složkách integrovaného záchranného systému při práci v lesnatých horách. 
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8 Závěr 

Tato diplomová práce propojila využití dvou technologií snímání prostoru, přesněji 

datových záznamů pořízených pomocí GPS přístroje a videokamery, na příkladu 

z amatérského sportovního prostředí formou vytvoření prototypu webové aplikace pro 

vizualizaci cyklistických tratí. 

Obě využívané technologie se již staly součástí každodenního života (hlavně díky 

implementaci do mobilních telefonů), přesto jsou alespoň pro zaznamenávání polohy projeté 

tratě vhodnější sportovní videokamery. V době testování, zda pro tento účel mohou být 

použita i levná domácí kompaktní zařízení, byl segment sportovních kamer poměrně chudý 

a relativně finančně nákladný. Nyní je situace odlišná a variant cenově srovnatelných 

s testovanými modely se nabízí více, proto i když testované modely v této diplomové práci 

obstály, je nyní výhodnější se poohlédnout po specializovaném přístroji. 

V prototypu aplikace, postavené nad PHP frameworkem Nette, PostgreSQL/PostGIS 

databází, JS knihovnami OpenLayers a MediaElement.js nebo službou Youtube, může 

uživatel zejména prohlížet a vkládat nasnímané cyklotratě. V provozu byla užitečnost 

aplikace vyzkoušena např. pořízením a vložením tratě beskydského singletracku Horečky, 

kdy se uživatel může po zhlédnutí záznamu rozhodnout, zda mu náročnost tratě vyhovuje 

a má pro něj smysl na dané místo cestovat. V budoucnosti by bylo vhodné začlenit do 

aplikace vícero funkcí známých především ze světa sociálních sítí – hodnocení, komentáře 

apod. 

Jako součást diplomové práce bylo také nalezení dalšího využití nasbíraných dat. 

Tam, kde se ukázalo omezení standardních mapových výstupů či ortofotosnímků, 

lokalizovaný videozáznam zpřesňuje informaci o daném místě, čehož mohou využít nejen 

cykloturisté, ale také složky integrovaného dopravního systému. Rovněž proběhly 

experimenty s klasifikací obrazu pořízených testovacích snímků, ovšem kvůli absenci 

doplňujících pásem, např. blízkého infračerveného, s velice proměnlivými výsledky. 

Kvalitnějších výsledků pro automatické rozpoznání tabulek cykloznačení pak dosahovala 

klasifikace založená na objektech, u té však nešly přebírat vytvořené signatury 

z referenčního snímku, proto ani ta není vhodná pro myšlené automatické mapování. 
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