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SUMMARY 
 

This bachelor thesis deals with problems of database updating for navigation devices 

in cars. The introduction of the thesis includes theory of navigation datasets, user´s 

community and their connection in updating process. Then there is described the dataset 

for this work (points of interest). Next part describes the contemporary aplications for 

inserting error messages and methods for verification of users. Pilot application for 

inserting error messages is one of component of this work. This thesis can be used for 

users of navigation and also in firms which update the databases. 

 
Keywords: navigation, point of interest, data maintenance, social network 

 
 
ANOTACE 
 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice aktualizace databáze pro navigační 

přístroje v automobilech s přispěním samotných uživatelů. V úvodu je přiblížena obecná 

problematika navigačních dat, uživatelských komunit a jejich propojení v procesu 

aktualizace. Následně je popsán vzorek vybraných dat pro tuto práci, jimiž jsou především 

zájmové body.  Další část představuje současné aplikace využívané pro vkládání hlášení 

chyb a metody ověřování míry důvěryhodnosti uživatelů. Součástí práce je pilotní aplikace 

pro vkládání chybových hlášení. Využití práce je možné pro specializované firmy, které 

aktualizují navigační databáze, ale i pro samotné uživatele navigací.  

 
Klí čová slova: navigace, body zájmu, aktualizace dat, sociální síť 
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ÚVOD 
 

Stále větší hustota osobní automobilové dopravy společně s nezadržitelným vývojem 

mobilních informačních technologií stojí za rostoucí popularitou navigačních přístrojů 

integrovaných s GPS v automobilech. 

Nedílnou součástí těchto přístrojů a aplikací je inteligentní, podrobná a přesná 

navigační databáze. Navigační data musí svým datovým modelem, obsahem i rozsahem 

dostát stále se zvyšujícím požadavkům širokého spektra uživatelů. Aktualizaci dat zajišťují 

specializované firmy na základě leteckých a satelitních snímků, papírových map, terénních 

průzkumů, dat z automobilů pro mobilní mapování a prostřednictvím internetu také 

s využitím zpětné vazby od uživatelů produktu. 

Proces aktualizace navigačních dat je složitější a v časovém měřítku dlouhodobější. 

A přestože je nesrovnatelně rychlejší a přesnější než aktualizace klasických papírových 

map a průvodců, není v silách žádné společnosti zaručit stoprocentní pokrytí změn 

několikrát ročně. 

Rostoucí počet uživatelů navigací a internetu má za následek rychlejší výměnu          

a sdílení informací jak mezi samotnými uživateli, tak ve vazbě se specializovanou 

společností. Avšak stejně jako uživatel, tak se i firma musí rozhodnout, jakou má změna 

nahlášená „zvenku“ míru důvěry a zda je možné ji použít při aktualizaci navigačních 

databází. 
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1    Cíle práce 
 

Cílem práce je popsat obecnou problematiku navigačních systémů, včetně procesu 

aktualizace navigačních databází. Důraz je kladen na jednu z možností, a to aktualizaci 

pomocí samotných uživatelů, jakožto sociálních sítí s využitím internetu. Vybraná data pro 

tuto práci jsou tzv. body zájmu (POI – Point of Interest). 

Dále je potřeba navrhnout pro uživatele aplikaci na hlášení chyb ve vybraných 

bodech zájmu a popsat možné způsoby ověřování důvěryhodnosti těchto členů sociální 

sítě. Na základě těchto metod se dá rozhodnout, zda chybová hlášení použít, s jakou mírou 

věrohodnosti, či zkontrolovat stav specializovanou firmou přímo v terénu. 

Aplikace, jejíž pilotní ukázka je v rámci této práce vytvořena, bude přístupná 

uživatelům prostřednictvím internetu. Pro společnosti, věnující se aktualizaci dat, je 

navržen způsob evidence uživatelů upozorňujících na chyby, společně s jejich mírou 

důvěryhodnosti. 

Závěrem je pilotní aplikace zhodnocena a jsou navrženy další způsoby jejího 

rozšíření a údržby systému. 
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2    Současný stav řešené problematiky 
 

Navigační technologie patří mezi výrazně se rozvíjející odvětví. V současnosti firmy 

zpracovávají a přináší na trh navigační data s různou podrobností a také s různým 

způsobem využití. Data v přístrojích Garmin například vedou v oblasti turistických map, 

jelikož zaznamenávají i pěší stezky, naproti tomu TeleAtlas se plně specializuje na 

automobilovou navigaci a má tudíž v tomto směru podrobnější a propracovanější databázi. 

Se zvyšujícím se zájmem o navigace zároveň také stále roste počet uživatelů internetu na 

specializovaných fórech. Například fórum www.poi.cz, na kterém si sami uživatelé 

vytvářejí databáze bodů zájmu, eviduje k dubnu 2009 již přes 21 tisíc členů, kteří celkem 

poslali přes 25 tisíc příspěvků. 

Hlavní otázkou je míra důvěryhodnosti a kvalita dat získaných zdarma na internetu 

oproti zakoupeným datům, ověřeným specializovanou firmou. Rozdíly jsou především 

v systematickém pojetí sběru dat, jejich správě a aktualizaci. 

 

2.1 Vývoj a význam navigace 
 

Jedna ze základních definic označuje navigaci jako cílevědomé vedení osob              

a dopravních prostředků z jednoho místa na druhé po předem vytyčené trase [3]. 

Tento termín se až do 20. století používal téměř výhradně ve spojení s námořní 

dopravou. Pojem navigace vznikl z latinských slov navis (znamenající „loď“) a agere 

(znamenající „přemísťovat, směrovat“). V současné době se tento termín běžně používá 

také ve spojitosti s pozemní, leteckou a kosmickou dopravou. V průběhu tisíciletí se 

vyvinulo několik základních metod navigace, založených na různých matematických      

a fyzikálních principech [3]: 

• navigace podle orientačních bodů 

• navigace podle hvězd 

• navigace výpočtem 

• radiová navigace 

• inerciální navigace 
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Začátkem minulého století se začaly používat pozemní navigační systémy založené 

na využití rádiových vln. První systémy umožňující určování polohy a navigaci pomocí 

příjmu radiových signálů vysílaných umělými družicemi Země se objevily na začátku 

šedesátých let minulého století a vznikla tak nová technologie globální družicové 

navigační systémy (angl. Global Navigation Satellite Systems, GNSS). 

Mezi nejrozšířenější družicové navigační systémy patří systém GPS (angl. Global 

Positioning System), vybudovaný a provozovaný armádou Spojených států amerických. 

Tento vojenský systém však byl částečně uvolněn i pro široké civilní využití. Kromě 

relativně vysoké polohové přesnosti dokáže určit i rychlost a čas s přesností odpovídající 

přesnosti polohové. 

 
Další členění navigací [3] je možné podle druhu dopravy, pro který jsou využívány: 

• námořní navigace 

• navigace pod vodní hladinou 

• pozemní navigace 

• letecká navigace 

• kosmická navigace 

 
Každá z těchto oblastí má svá specifika daná [3], a to: 

• prostředím, v němž se doprava odehrává (například navigace pod vodní hladinou 

může využívat prakticky jen inerciální navigaci, ostatní metody může použít pouze 

jako doplňkové) 

• rychlostí pohybu (zvláště v letecké a kosmické navigaci) 

• rozměrností v prostoru, ve kterém se odehrává pohyb (zda stačí navigace jen ve 

dvourozměrném prostoru, nebo se musí odehrávat ve třírozměrném prostoru) 

• volností pohybu (např. pozemní navigace je často omezena pouze na existující 

pozemní komunikace) 
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2.2 Navigační data 
 

Navigační data lze v nejobecnějším přístupu chápat jako údaje zajišťující funkci 

navigace, kterou výše uvedená definice popisuje jako cílevědomé vedení osob                    

a dopravních prostředků z jednoho místa na druhé po předem vytyčené trase. 

Jelikož jsou v této definici zmíněny pojmy bod a trasa, je zřejmé, že navigační data 

mají charakter prostorových dat, tedy takových, která se vztahují k určitým místům            

v prostoru a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení známé lokalizace těchto míst.  

Základní entitou popisovanou prostorovými daty je geoprvek (angl. feature), který 

jedna z definicí [4] popisuje jako základní prostorovou entitu, která je dále nedělitelná na 

jednotky stejného typu a která je popisována prostorovými daty. 

Pro každý geoprvek je velice důležitý popis jeho polohy v prostoru a jeho 

geometrických vlastností. Musejí být popsány také negeometrické vlastnosti geoprvku, 

tedy atributy. Popis objektu (geoprvku) má v GIS 3 základní složky:  

• Geometrickou – zaznamenává lokalizaci geoprvku v prostoru, popisuje přímo jeho 

geometrické vlastnosti a nepřímo prostorové vztahy s okolními objekty (topologie) 

• Popisnou (tematickou) – zaznamenává negeometrické vlastnosti geoprvku tedy 

jeho tzv. atributy 

• Časovou – zaznamenává pozici geoprvku na časové ose a dobu jeho existence při 

daném stavu geometrie a atributů 

 
Navigace, jako jedna z aplikací GIS, tedy pracuje s prvky v prostoru a využívá je      

k procesu navigace. 

Navigační data jsou obecně vektorovou prezentací reálné silniční a uliční sítě, včetně 

jejích vazeb na okolí. Silniční navigace vyžaduje model silniční a uliční sítě se zachycením 

nájezdových ramp, jízdních pruhů a kruhových objezdů, dále model dopravního značení či 

omezení a v neposlední řadě model zájmových míst s adresními body [1]. 

Navigační databáze obsahuje také hranice administrativních oblastí, vymezení 

plošných objektů, které reprezentují využití území a krajinný pokryv, a bodové vyjádření 

pro centra měst, křižovatky silnic a zájmové body. Prvky navigační databáze jsou 

geodeticky kódovány, čímž je zajištěna jejich lokalizace v prostoru, a obsahují také 

atributovou složku. 
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V navigační databázi je obsažen seznam prvků, které znázorňují skutečné objekty, 

vztahující se k silniční síti. Obecně jsou vlastnosti těchto prvků zastoupeny třemi typy 

atributů [8]. 

První typ představují atributy pro navigaci , které umožňují aplikacím generovat 

v reálném čase přesné a bezpečné trasy. Patří mezi ně např. směr dopravního proudu, 

informace o dopravním značení nebo informace o jízdních pruzích. 

Dalším typem jsou atributy pro vyhledávání, usnadňující uživatelům nalezení míst, 

podle zvolených parametrů. Mezi tyto atributy se řadí názvy ulic, čísla domů nebo 

poštovní směrovací čísla.  

Atributy pro zobrazení  reality pak zkvalitňují vjem koncového uživatele. Jde 

například o zobrazení třídy komunikace. 

K uspokojení potřeb odborníků a organizací zabývající se tvorbou, spravováním       

a údržbou dat vztahujícím se k dopravním sítím, byl v projektu EDRM (European Digital 

Road Map) vyvinutý standard Geographic Data Files (GDF), který specifikuje koncepční 

a logický datový model a výměnný formát pro geografická data. 

V první řadě je používán pro automobilové navigační systémy, ale může být také 

využitý v mnoha jiných dopravních aplikacích a telematice. Podle tohoto standardu jsou 

objekty reálného světa, jako například silnice nebo budovy, v databázi reprezentovány jako 

geoprvky. 

GDF má tříúrovňovou strukturu. Základní úroveň (Level-0) je základním 

topologickým popisem geoprvků pomocí bodů, linií a ploch. Další úroveň (Level-1) 

obsahuje geoprvky jako silniční úseky, řeky, hranice území nebo obvodů. Tyto geoprvky 

mohou obsahovat specifické atributy, jako je například informace o jednosměrnosti nebo 

počtu pruhů na silnici, a stejně tak vazby, které jsou velmi důležité pro automobilové 

navigační systémy. Těmito vztahy může být například informace o zákazu odbočení 

z úseku A na úsek B. Jednoduché geoprvky mohou být v nejvyšší úrovni (Level-2) spojeny 

do komplexních geoprvků. Například na úrovni Level-1 je křižovatka silnic zaznamenána 

všemi silničními úseky, které do křížení vstupují, ovšem na nejvyšší úrovni GDF, je 

křižovatka prezentována samostatným prvkem [9].  

V tomto standardu jsou geoprvky definovány podle katalogu do jednotlivých skupin 

jakými jsou například: 

• silnice a trajekty (silnice, křižovatky, parkoviště...) 
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• administrativní území (města, okresy, kraje, země) 

• území členěná dle poštovních směrovacích čísel, volebních obvodů, policejních 

okrsků 

• zemský povrch a využití země (park, les, letiště, nákupní centrum) 

• tunely a mosty 

• železnice 

• vodní cesty a plochy, které stejně jako železnice slouží především k vizualizaci 

a lepší orientaci 

• silniční příslušenství (dopravní značení, semafory, přechody pro chodce ...) 

• body zájmu (čerpací stanice, hotely, půjčovny aut, bankomaty) 

 
Atributy v GDF jsou definovány v katalogu atributů. U silničních úseků se jedná 

například o názvy ulic, číslování domů, třídu komunikace, omezení rychlosti, omezení 

průjezdnosti pro různé typy dopravních prostředků, počet jízdních pruhů nebo zpoplatněné 

úseky. 

 

2.3 Aktualizace naviga ční databáze 
 

Pro správnou funkci navigace s vyhledáváním trasy v silniční síti je zcela zásadní 

otázka kvality, aktuálnost zpracování sítě silnic a adresních a zájmových bodů. 

Jelikož v reálném světě neustále vznikají nové objekty a stejným tempem se rozrůstá 

silniční síť, je zřejmé, že ani při nejvyšším možném úsilí nelze stav v navigačních 

databázích ve srovnání s realitou dlouhodobě udržet ve 100% shodě. 

S rozšiřující se silniční sítí na úrovni hlavních tahů se mění například původní 

význam některých silničních úseků. Většinou jejich důležitost v rámci sítě klesá, některé 

úseky doznaly i změny ve své geometrii, zejména při napojení na nově vzniklé spojení. 

Při znatelném nárůstu automobilové dopravy je zvláště ve městech změněna 

průjezdnost některých úseků silniční sítě. Větší města omezují dostupnost do svého centra. 

Kvůli parkovacím místům, kterých je v poměru s využívanými automobily stále méně, se 

některé silnice mění na jednosměrné. Důležitým fenoménem v aktualizacích navigačních 

databází jsou kruhové objezdy. 
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Ještě frekventovanější změny lze zaznamenat v datech bodů zájmu. Ukázkovým 

příkladem je neustále se rozrůstající síť nákupních center. Další změny v bodech zájmu 

souvisí, kromě rozrůstání silniční sítě, také  s vývojem ekonomiky, zejména pak na úrovni 

drobných živnostníků. Některé body zájmu jsou rozšiřovány o nové služby, jiní 

podnikatelé přestávají své služby nabízet. Aktualizaci navigační databáze lze tedy nazvat 

nikdy nekončícím procesem. 

Výrobci navigací, které jsou využívány řidiči automobilů, však nejsou tím, kdo za 

konkrétními daty stojí. Data pro navigační systémy totiž sbírají, zpracovávají a poté 

prodávají výrobcům specializované firmy. Výrobci navigací pouze upraví vzhled a obsah 

dat tak, aby mohla být importována do jejich aplikací. 

Mezi celosvětovou špičku této oblasti patří firmy Navteq a Tele Atlas, od kterých 

nakupuje data většina výrobců všech navigací. Navteq a Tele Atlas vydávají nové verze 

map v pravidelných intervalech a záleží pouze na výrobci, zda je zakoupí a následně 

poskytnou uživatelům ve stejně pravidelných intervalech. 

Zdroje dat a informací, na základě kterých se vytvářejí a aktualizují navigační 

databáze, lze rozdělit do pěti různých kategorií: 

• letecké a satelitní snímky představují bezkonkurenční zdroj informací o silniční síti, 

využití země, vodních cestách, železnicích, městských oblastech i odříznutých 

vesnicích. Jejich největší výhodou je přesnost podkladů pro geometrii silniční sítě. 

Ovšem atributy jednotlivých úseků lze jen odhadovat, a je nutné je ověřit a získat 

místním šetřením.  

• papírové (analogové) mapy slouží k ověření údajů o klasifikaci silnic                         

a topografických informacích. Aktualizace těchto zdrojů je však pomalejší a většinou 

zaměřená na konkrétní způsob využití, jiné informace jsou potlačeny. 

• mobilní mapování. Pro mapování silniční sítě se používají speciálně vybavená 

vozidla, která během jízdy shromažďují obrovské množství dat. Obsahují zařízení, 

která okamžitě zpracovávají a ukládají obrovské množství dat pro pozdější zpracování. 

Tato vozidla jsou vybavena šesti kamerami, dálkoměry, laserovými skenery, přesnými 

přijímači GPS a výkonnou výpočetní technikou. Jde o systém s vícedimenzionálním 

zobrazením jízdní dráhy. 

• sběr dat v terénu. Silniční síť je v podstatě velmi složitým síťovým grafem popsaným 

vektory, který má navíc definována různá omezení. Ta ovšem nelze ve většině případů 
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zanést do databáze jinak, než šetřením přímo na místě. Při aktualizaci navigační 

databáze rekognoskátoři zjišťují veškeré údaje spojené se silniční sítí, kterými jsou 

například informace o průjezdnosti, jednosměrnosti, dopravním omezení nebo počtu 

pruhů, kontrolují například tvar křižovatek, mimoúrovňová křížení a důležité je také 

zkontrolovat body zájmu. Dalším úkolem je prověřit aktuální stav geometrie silniční 

sítě. Ještě před šetřením v terénu je nutné zajistit co nejvíce podkladů, podle nich 

v terénu ověřit shodu s databází a poté změny zpracovat. 

• zpětná vazba uživatelů. Zpětná vazba uživatelské komunity napomáhá urychlit 

aktualizace map a zvyšovat přesnost databáze. Změny jsou roztříděny podle místa       

a typu, poté seřazeny podle důležitosti, zpracovány, otestovány, ověřeny a začleněny 

do databáze.  
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2.4 Sociální sít ě 
 

Jedna ze sociologických definicí popisuje sociální síť jako množinu sociálních 

subjektů propojených směnnými vztahy [7]. Podle ní jsou subjekty uzlovými body sítě       

a vztahy jsou vyjádřeny spojnicemi bodů. 

Pojem sociální síť sloužil k podchycení komunitních vztahů, které překračují 

uzavřené hranice skupin (rodin, spolků, sdružení, společenských organizací, sociálních 

vrstev). 

V analýze sociálních sítí se společnost nepopisuje jako souhrn různě seskupených 

objektů s určitými vlastnostmi, motivacemi a normami jednání, nýbrž jako struktura vztahů 

směny, moci a závislosti určující toky vzácných zdrojů v sociálním systému. Vztahy v síti 

bývají popisovány v termínech síly (celkový objem směny zdrojů), frekvence směny, 

multiplexity (počet odlišných druhů směnovaných zdrojů), doby trvání, nebo intimity. 

Sociální síť tvoří komunity, jenž se navzájem ovlivňují. Pokud se nějaká komunita 

stává problémem a nikoliv součástí řešení, je jen otázkou času, kdy se nějaká část 

sociálních sítí přetíží a praskne. Každá komunita svým jednáním nese odpovědnost, jak 

pevné, pružné a kvalitní budou jednotlivé sociální sítě, jejíž je nedílnou součástí. 

Komunita  představuje termín, který je používán v opozici vůči pojmu společnost. 

Komunita je uzavřené společenství individuí, které kolem sebe vytvořilo polopropustné 

hranice. Do komunity vstupuje a stává se její součástí každý, kdo se chce aktivně účastnit 

její činnosti a mít užitek ze společné práce či aktivity. Komunita je slovo, které pochází     

z latiny. Communitas znamená přeloženo pomocí latinsko-českého slovníku [5] 

společenstvo(í). 

Přesnější definice chápe komunitu jako společenství stejně smýšlejících různorodých 

lidí, kteří se rozhodli společně s ostatními členy komunity trávit určitou část svého 

vymezeného času. Za nejdůležitější znak komunity je dle [6] považován pocit solidarity     

a sounáležitosti mezi lidmi. Komunita tak naplňuje lidskou potřebu někam patřit. 

Komunita je pocit sounáležitosti jejích členů, zájem jeden o druhého a o celou skupinu      

a společná víra, že potřeby členů komunity budou naplněny skrze pospolitost. Pospolitost 

bývá také spojována s očekáváním vzájemné pomoci. 
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Komunita byla dříve místem, ve kterém její člen mohl prožít celý život, aniž by se 

cíleně kontaktoval s nekomunitním, vnějším okolím. V tradičních společnostech komunita 

dříve označovala soudržné a samostatné sociální útvary, ve kterých byli její členové 

poutání nejen narozením, ale i potřebou společného zajišťování potravy a nutností společné 

obrany [2]. 

Oproti tomu v moderních společnostech komunita označuje společenstvo lidí, kteří 

uspokojují své potřeby samostatně a komunitu vyžadují jenom pro uspokojení svých 

koníčků anebo zájmů. V současnosti je komunita nejčastěji vymezována na základě sdílené 

lokality či sdíleného zájmu. Podle [6] existují tři kategorie vymezení pojmu komunity        

v moderní společnosti. 

1) komunita definovaná lokalitou, teritoriem 

2) komunita zájmů 

3) komunita složená z lidí, které spojují společné podmínky nebo problém. 

 
Jednou z takových je i komunita uživatelů internetu, resp. diskuzních fór. 

Uživatelské komunity, jejichž základním komunikačním prostředkem je internet, se 

sdružují podle zájmu a témat na různých serverech. 

Internetová diskuze je místo na internetu, na které lidé vkládají své názory a reakce. 

Ty se pak na stránce zobrazují. Oproti chatu se internetová diskuse obvykle liší 

skutečností, že přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat 

bezprostředně, ale mohou reagovat s určitým časovým odstupem. 

 Podle základního účelu lze internetové diskuze rozdělit na následující typy [10]: 

• diskuze ke stránce nebo k článku – tento typ diskuze představuje pouze 

doplňkovou funkci k základnímu obsahu stránky a umožňuje zpětnou vazbu. 

• návštěvní kniha představuje prostor pro reakci na konkrétní webový projekt, 

kupříkladu na osobní nebo tematickou webovou stránku. 

• diskuzní fórum je obvykle součástí rozsáhlejšího diskuzního projektu, umožňuje 

zakládat nová diskuzní témata a členit je do skupin podle témat. Jednotlivé diskuze 

bývají vymezeny tématem.  

• otázky a odpovědi - některé veřejné instituce nabízejí veřejné zodpovídání dotazů, 

podnětů nebo stížností na speciální stránce. Charakteristické pro takové diskuse je 

očekávání, že k příspěvku se vyjádří odpovědný zástupce konkrétní instituce. 
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Některé takové stránky umožňují i vzájemnou diskuzi návštěvníků mezi sebou. 

Podobně fungující stránku si může založit i kdokoliv jiný. 

 
Softwarové řešení může umožnit diskuzi nějakým způsobem regulovat nebo řídit . 

K tomu mohou sloužit například tyto nástroje [10]: 

• Registrace uživatelů zaručuje, že pod určitým jménem nebo přezdívkou nebude    

v diskuzi vystupovat nikdo jiný než ten, kdo se takto zaregistroval. 

• Zobrazování IP adresy - na některých diskusních serverech bývá u vložených 

příspěvků zobrazována IP adresa vkladatele příspěvku, což má za úkol oslabit pocit 

anonymity a nezodpovědnosti přispěvatelů. 

• Moderátoři a odstupňování práv uživatelů - jednomu nebo několika uživatelům 

může být zakladatelem diskuse či provozovatelem svěřeno právo mazat, případně 

přemísťovat vložené příspěvky nebo celé diskusní stránky. Popřípadě také blokovat 

konkrétní uživatele nebo IP adresy.  

• Diskuze může být veřejná nebo neveřejná. Lze vymezit, kdo smí diskuzní fórum 

číst a ještě konkrétněji může být omezena možnost přispívat do diskuse. 

• Zakládání nových diskuzních stránek může být umožněno buď kterémukoliv 

uživateli, nebo vyhrazeno například pouze registrovaným uživatelům, moderátorům 

nebo jen provozovateli projektu.  

• Zveřejnění (zobrazení) příspěvků může být podmíněno jejich předchozím 

schválením moderátorem. 

 
Jednou z největších společenských sítí na světě je v dnešní době facebook. Jde         

o rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci 

mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Podle oficiálních 

stránek facebook.com bylo v dubnu 2009 evidováno již přes 200 milionů aktivních 

uživatelů a je uváděn přírůstek čtvrt milionu uživatelů denně. Je plně přeložen do více než 

třiceti pěti jazyků. Problémy Facebooku vyplývají z koncentrace citlivých osobních dat      

a spousty aplikací, které k nim mají přístup. Facebook byl zakázán v některých 

pracovištích a školách pro sdílení nevhodného obsahu. 

Příkladem užší komunity sdružující se na internetu, která v posledních letech získává 

stále větší popularitu je geocaching. Tato hra na pomezí sportu a turistiky spočívá              

v použití GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho 
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geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Funguje 

díky přesnosti dnešních GPS systémů a možnosti výměny informací o nově založených 

skrýších mezi účastníky hry prostřednictvím internetu. K 30.11.2008 bylo evidováno v ČR 

11496 tzv. keší, dále 1 409 910 úspěšných nálezů a 23 959 „kešerů“ – aktivních hráčů 

geocachingu. V rámci EU patří České republice 4. místa jak v celkovém počtu keší, tak     

v počtu keší na obyvatele [11]. 

 

2.5 Propojení sociální sít ě s aktualizací dat 
 

Význam propojení samotných uživatelů s aktualizací spočívá zejména v rychlejším 

(online) přenosu informací díky internetu. 

Některé firmy nabízejí samotným uživatelům možnost podílet se na aktualizaci 

navigačních dat, jako například přední světový poskytovatel navigačních řešení TomTom. 

Členové komunity Map Share k prosinci 2008 vytvořili dle webových stránek 

www.tomtom.com již pět milionů mapových aktualizací, rekordman v České republice za 

rok 2008 nahlásil téměř 600 oprav map. 

Mezi tuzemské servery, na kterých se projevuje propojení sociálních sítí s aktualizací 

navigačních dat, patří především diskuzní fóra na stránkách www.poi.cz a navigovat.cz. 

 Navigovat.cz – V sekci opravy map je možné upozorňovat na chyby v navigačních 

mapách České a Slovenské republiky, jejichž dodavatelem je firma Tele Atlas, resp. česká 

společnost CEDA. 

www.poi.cz – Fórum obsahuje příspěvky týkající se navigací a softwaru, a dále množství 

kategorií bodů zájmu, které vytvořili samotní přispěvatelé fóra a všem ostatním jsou 

k dispozici ke stažení do navigačních přístrojů. 

Speciálním příkladem propojení sociální sítě s dopravní tematikou je hlášení o aktuální 

situaci v silniční dopravě okamžitě, a to prostřednictvím mobilního telefonu. Jde o projekt 

Českého rozhlasu Zpravodaj Zelené vlny, sdružující dobrovolné dopravní zpravodaje. 

Jedná se o registrované, řádně proškolené řidiče, kteří se často pohybují na silnicích 

především České republiky a kteří vlastní mobilní telefon. Úkolem zpravodajů je 

poskytovat aktuální informace o všech událostech, které kdekoli na území republiky 

ovlivňují bezpečnost a plynulost silničního provozu. V současnosti spolupracuje Český 

rozhlas s 3795 zpravodaji Zelené vlny. 
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Skupiny sociální sítě, které se podílejí na aktualizaci navigačních dat, lze rozdělit na 

tyto základní kategorie: 

� Uživatelé navigací – pomáhají opravami sami sobě navzájem. Příkladem je 

v dalších kapitolách zmíněná funkce navigace MapShare 

� Podnikatelé - majitelé hotelů, restaurací 

� Instituce a úřady 

 
Jak již bylo zmíněno, uživatelské komunity přispívají výrazně k rychlejší aktualizaci 

navigačních databází. Ovšem rozdíl je v přístupu k tomuto procesu. Specializované firmy 

aktualizují databáze systematicky, podle určitých priorit nebo typů dat. Aktualizace ze 

strany uživatelů je však nahodilá a nezaručuje dostatečnou komplexnost dat. 
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3 Použitá data a aplikace 
 

3.1 Popis použitých dat 
 

Významnými daty, kterým se věnuje tato práce, jsou tzv. body zájmu (angl. POI – 

Point of Interest). Z prvků navigační databáze byly zvoleny body zájmu, především 

z důvodu vysoké frekvence změn, zejména co se týče vzniku nových. Pro ověření 

důvěryhodnosti uživatelů hlásící chyby v datech byl také vybrán testovací vzorek hlášení 

od uživatelů diskuzního fóra na internetu – forum.navigovat.cz. 

Bod zájmu je v navigacích obecně významným prvkem pro vyhledávání cíle. Může 

jím být například čerpací stanice, hotel, restaurace, nákupní centrum, parkoviště, nádraží, 

letiště, bankomat nebo centrum sídla. Body zájmu lze popsat jako ucelenou sadu 

lokalizovaných databází, v níž každý záznam zahrnuje základní, případně rozšířené 

informace o objektu a zároveň souřadnice jeho polohy v prostoru. 

Dle mezinárodního standardu GDF představuje bod zájmu určitou aktivitu, službu 

v daném místě. Důležité je zmínit, že bod zájmu reprezentuje aktivitu, nikoliv budovu, ve 

které tato aktivita sídlí. 

Poloha bodu zájmu může být vyjádřená v souřadnicích, ovšem například v databázi 

TeleAtlasu je přesná lokalizace zajištěná přes vazbu s adresním bodem. Jestliže bod 

zájmu reprezentuje určitou službu v konkrétním místě, adresní bod je pak geografickou 

referencí a lokalizuje konkrétní adresu. Každý bod zájmu je propojen s adresním bodem, 

ovšem adresní bod může existovat i bez bodu zájmu. 

Mezi základní atributy bodů zájmu patří především jejich typ (kategorie) a oficiální 

název. 

• Kategorie – ve standardu GDF verze 4.0 je specifikováno 76 různých kategorií 

bodů zájmu. 

• Název bodu zájmu, kterým může být kromě oficiálního také název alternativní, 

který není oficiální, ale je běžně používaný a v určitých kategoriích také název 

řetězce, ke kterému bod zájmu patří (např. u čerpacích stanic, restaurací, hotelů, 

prodejců aut) 

• Kontaktní údaje jako jsou internetová stránka, e-mailová adresa, telefonní číslo 

• Otvírací doba 
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Určení polohy, příslušnosti k adrese, zajišťuje vazba bodu zájmu na jednoznačně 

identifikovatelný adresní bod. Mezi jeho atributy patří především adresní informace, které 

představuje název ulice, číslo domu, konkrétní část obce a poštovní směrovací číslo. Dále 

je u adresního bodu definován typ, jak podrobně je adresa zadána nebo také přesnost 

určení polohy. 

Zvláštním typem bodu zájmu je vstupní bod (angl. entry point). Definuje přístup 

k jednomu  nebo více bodům zájmu. Vstupní bod je lokalizován tak, aby ležel na veřejně 

dostupné komunikaci.  Zároveň je podmínkou jeho vazba s jiným bodem zájmu, nemůže 

existovat samostatně. 

Na aktualizaci bodů zájmu v databázích se kromě specializovaných firem podílejí 

také samotní uživatelé. Ovšem při potřebě aktualizace konkrétního typu zařízení 

v komplexní podobě je nutné využívat jiné zdroje, než je šetření v terénu nebo zpětná 

vazba uživatelů. Z těchto zdrojů zveřejněných na internetu je potřeba získat kompletní 

seznamy zařízení s potřebnými atributy. Podle jejich obsahu, formy a dostupnosti je lze 

rozdělit na: 

• oficiální seznamy (např. dopravce se seznamem železničních stanic nebo řetězec 

čerpacích stanic) 

• neoficiální seznamy, ale standardně používané (např. seznam kin, divadel) 

• jednotlivé webové stránky, jako kupříkladu hotelů nebo restaurací  

 
Producenti mapových podkladů a zároveň databází bodů zájmu nabízejí kategorie 

zájmových bodů, které jsou určitým způsobem spjaty s cestováním a cestovním ruchem. 

Většina navigačních přístrojů je však vybavena schopností databáze POI importovat. 

Zejména z tohoto důvodu vznikají určité iniciativy, které si dávají za úkol tyto databáze 

aktualizovat, upravovat, udržovat a poskytovat samotným uživatelům. Mnohdy se ovšem 

nejedná o pouhé aktualizace databází, spíše o vytváření nových. Jednou z takových 

iniciativ je také česká skupina sdružující se okolo www.poi.cz. Zde je možné najít 

kompletní informace, postupy, rady a návody. 

Vzorek hlášení chyb uživatelů fóra Navigovat.cz , vybraný na základě vlastního 

ověřování přímo v terénu. Na tomto diskuzním fóru jsou reportovány veškeré chyby, které 

uživatel odhalí při používání navigace. Ty pak sleduje a ověřuje společnost CEDA. 
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3.2 Popis použitých aplikací 
 

K vytvoření pilotní ukázky pro vkládání hlášení oprav byla využitá služba Mapy 

Google (viz obr. 1). Další aplikace jsou zdroje dostupné na internetu, podle kterých se dá 

informace od uživatele prověřit. Pro evidenci uživatelů a hlášení v jednotlivých bodech 

zájmu byla v pilotní ukázce použita aplikace Microsft Access. 

Mapy Google nabízejí výkonnou technologii zobrazení map se snadným ovládáním 

a informace o místních firmách včetně jejich lokalit, kontaktních informací a tras jízdy. 

Mapovými podklady jsou data firmy Tele Atlas. Mezi české zdroje zobrazení map na 

internetu patří služba Mapy.cz na portálu Seznam.cz a Amapy.cz na serveru Atlas.cz. Obě 

mají obdobné funkce jako Mapy Google. 

 
                               Obr. 1  Snímek obrazovky internetové aplikace Mapy Google. 

V aplikaci byla vytvořena nová mapa, ve které je vizualizován vzorek databáze POI, 

na kterém jsou demonstrovány změny ze strany uživatelů. 

Územně identifika ční registr adres (dále jen UIR-ADR) je databáze všech 

stavebních objektů, které mají číslo domovní na území ČR. Správcem je Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ve spolupráci s obecními úřady. 

UIR-ADR obsahuje číselníky oblastí, krajů, okresů, obvodů obcí s rozšířenou 

působností, obcí, pražských obvodů, NUTS4-obvodů, správních obvodů, městských částí, 
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částí obce, ulic a veřejných prostranství, stavebních objektů, adresních míst a adresních 

pošt. 

S pomocí této databáze, která je veřejně dostupná, lze ověřit adresu a díky rastrové 

podkladové mapě také polohu adresního bodu (viz obr. 2) 

Pro evidenci hlášení, jednotlivých uživatelů a bodů zájmu byla použitá databáze 

Microsoft Access. Statistiky uživatelů, kteří se podílejí na aktualizaci databáze, jsou po 

každém zpracování exportovány ve formě tabulek na internetovou stránku. 

 

           
Obr. 2  Snímky obrazovky aplikace UIR-ADR přivyhledávání 

 a  zobrazování konkrétního adresního bodu 
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4 Hlášení chyb 

Chyby, změny nebo zadání nových POI, se dají opravit přímo v navigačním přístroji 

nebo se hlásí prostřednictvím internetu. V prvním případě k tomu slouží např. u navigace 

TomTom funkce MapShare, druhou možností jsou různá diskuzní fóra na internetu, 

například www.poi.cz, forum.navigovat.mobilmania.cz nebo webové stránky společnosti 

www.teleatlas.com, na kterých funguje systém hlášení oprav Map Insight. 

 

4.1 Současné možnosti hlášení chyb 
 

MapShare – funkce umožňující uživateli označit na mapě v navigačním přístroji 

chybu, rovnou ji opravit nebo ji oznámit výrobci map – firmě Tele Atlas. Ta se na základě 

hlášení ohlášení provede kontrolu a sama provede změnu. Vlastní opravy lze navíc 

zpřístupnit i ostatním uživatelům a naopak od nich stáhnout jejich aktualizace. MapShare 

tedy umožňuje opravovat mapy takřka online, navzájem tyto opravy sdílet a silou 

uživatelské komunity doplňovat systematickou práci výrobců map. 

Situace, které lze opravit přímo v mapě (viz obr. 3), se v navigačním přístroji 

rovnou projeví: 

 
Obr. 3  Snímek obrazovky navigace TomTom s nabídkou opravy map 

 

• průjezdnost ulic oběma směry 

• obrátit směr průjezdnosti ulicí 

• upravit název ulice 

• přidat chybějící bod zájmu 
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• upravit existující bod zájmu (odstranit, přejmenovat, posunout polohu na mapě, 

změnit kategorii…) 

 
Formou hlášení (viz obr. 4) lze reportovat následující situace. Teleatlas je pak 

posoudí, vyhodnotí a poté sám aktualizuje. 

 
                          Obr. 4   Snímek obrazovky navigace s nabídkou ohlášení chyby 
 

• u existující ulice (nahlásit neexistující, oznámit chybný název, chybná nebo 

chybějící čísla domů, chybnou povolenou rychlost, zákazy odbočení, typ ulice, 

mýtné, chybné umístění, špatně vyslovený název 

• přidání ulice, která v mapě chybí 

• změny u měst: přidání nového, úprava, přidání alternativního názvu a ostatní 

změny 

• změny u bodů zájmu: v postatě totéž co výše, akorát formou nahlášení, nikoli přímé 

změny 

• dálniční výjezdy a nájezdy: přidání nového, zrušení již nefunkčního, změna názvu, 

přesun sjezdu na druhou stranu silnice 

• změny PSČ 

• přidání nebo odebrání kruhového objezdu 

• ostatní změny (formou slovního popisu) 

 

Fórum Navigovat.cz – hlášené chyby v navigačních mapách jsou zobrazovány ve 

veřejné diskuzi v sekci chyby v mapách. Tuto sekci sleduje firma CEDA, která vyrábí 

mapy České republiky a je mimo jiné dodavatelem mapových podkladů pro společnost 

Tele Atlas. Pracovníci CEDA každé oznámení zhodnotí a v případě potřeby zkontrolují 
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stav v terénu. Prověřené změny se poté zanesou do navigačních map prostřednictvím 

společnosti Tele Atlas. 

Z důvodů jednotného zdroje dat jsou v tomto fóru použity mapové podklady 

maps.google.com. Základem hlášení chyb je přesná lokalizace a popis chyby. 

Chyby na tomto fóru se mohou hlásit různými způsoby: 

• slovním popisem události 

• využitím plánování trasy 

• využitím služby Google My Maps 

„Nelze říci, která z těchto možností je nejlepší. Někdy je nejvýhodnější problém 

podrobně popsat slovy. Jindy nejvíc ukáže naplánovaná trasa nebo bod či jiné nakreslené 

objekty v My Maps,“ uvádí hlavní administrátor fóra Marek Lutonský.  

 
Fórum www.poi.cz obsahuje téměř čtyři stovky podkategorií bodů zájmu, které lze 

volně z této stránky stáhnout.  Chyby, změny údajů nebo přidání nových bodů zájmu se 

hlásí správci konkrétní kategorie, který hlášené změny autorizuje. Při zadávání nového POI 

jsou požadovány souřadnice, ať už z navigačního přístroje nebo z mapových podkladů 

různých serverů. Kromě názvu konkrétního bodu zájmu lze ve formuláři zadat adresu, 

telefonní číslo, internetový odkaz a slovní popis. Na tomto fóru je zároveň možné založit si 

vlastní kategorii. O tom, zda bude nový uživatel správcem kategorie, rozhodne hlasováním 

rada fóra. 

MapInsight  – Chybová hlášení přímo na webové aplikaci firmy Tele Atlas, která 

jako podkladová data používá svoje mapy. Hlášení probíhá ve třech krocích: 

• Lokalizace místa. Prvotní lokalizace se určuje podle státu, bližší lokalizace pak 

zadáním adresy nebo souřadnic WGS84 v desetinném tvaru. Adresu lze určit 

názvem ulice, číslem domu, poštovním směrovacím číslem, nebo názvem obce 

(města). Zde je ovšem důležité zmínit, že aplikace nepodporuje diakritiku, tudíž 

zadaná města s diakritikou nenalezne. 

• Typ změny. V nabídce lze nahlásit opravy v adrese, bodech zájmu, silničních 

datech nebo mapových prvcích, plánování trasy, dopravních omezeních a jiné 

opravy, týkající se především softwaru (viz obr. 5). V opravách adresy lze přidat 

nebo změnit název ulice, čísla domů nebo název obce. Při změnách v plánování 

trasy může uživatel upozornit například na nesprávně vypočtenou trasu, v kategorii 
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dopravních omezení nahlásit neprůjezdnost, jednosměrnost silnice oproti stávajícím 

datům. Při aktualizaci bodů zájmu lze tyto body přidávat nebo měnit jejich atributy. 

 

 
                          Obr. 5   Nabízené typy změn v aplikaci Tele Atlas Map Insight  

 

• Odesláním hlášení s identifikací reportéra vložením své kontaktní e-mailové 

adresy. Ta může být použita v případě nejasnosti či neúplnosti ke zpětnému dotazu 

na doplnění nebo upřesnění informace. Uživateli je pak odeslána zpráva 

s identifikačním kódem, díky kterému si může ověřit, v jakém stavu autorizace je 

jeho hlášení. 

 
 
 

4.2 Návrh zp ůsobu hlášení chyb 
 

Výše uvedené způsoby vkládání hlášení chyb mají své výhody, navrhován je však 

systém jednodušší zejména pro uživatele. Na rozdíl od fóra www.poi.cz, kde je potřeba 

souřadnice nového místa zkopírovat a zadat do formuláře, lze podle uváděného návrhu 

lokalizovat přesné místo na mapovém podkladu. Oproti aplikaci Map Insight si uživatel 

může předem na podkladové mapě ověřit, zda bod zájmu, který chce do databáze přidat, 

opravdu ještě není evidovaný. V případě, že již v databázi existuje, může prostřednictvím 

hlášení aktualizovat jeho atributy, nebo opravit jeho polohu. 
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Z výše uvedených příkladů vyplývá, že nejdůležitějšími údaji pro hlášení oprav 

v databázi bodů zájmu je co nejpřesnější lokalizace a jasný popis zadávané chyby. 

Z hlediska evidence přispěvatelů je rovněž žádoucí jednoznačná identifikace uživatele. 

V návrhu způsobu hlášení chyb tedy byly stanoveny tři základní podmínky potřebné 

k zadání oprav: 

• Lokalizace problému – je zajištěna přesným označením místa na mapě Google, 

nejlépe nad leteckým snímkem. 

• Popis problému – Zápisem typu opravy, kterou může být Editace, Posunutí či 

Smazání stávajícího bodu či přidání nového, a poté zadáním dostupných atributů. 

Povinnými údaji jsou Typ kategorie a Název bodu zájmu. 

• Identifikace zadavatele hlášení je ošetřena podmínkou přihlášení k účtu Googlu   

a odesláním hlášení se zpětnou adresou reportéra. 

 
Na základě těchto základních podmínek byl stanoven následující postup při vkládání 

hlášení chyb. 

 

4.2.1 Lokalizace problému 
 

Po vytvoření vlastního projektu například na internetové aplikaci Mapy Google 

uživatel dle pokynů co nejpřesněji lokalizuje místo, kde hodlá chybu nahlásit, 

přednastavenou ikonou „Přidat místo“ (viz obr. 6). 

 
                                                Obr. 6  Výřez snímku obrazovky se 

                                                                symbolem pro přidání místa 
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Není tedy nutné kopírovat ani zadávat přesné souřadnice místa. Pro co nejpřesnější 

určení pozice, především při přidávání nových bodů zájmu případně jejich přesunů, je 

nevhodnější použít mapu s podkladem leteckého snímku. 

 

4.2.2 Popis problému 
 

Existují čtyři typy možných oprav. Ze zkušeností s diskuzním fórem poi.cz je 

v drtivé většině nejčastější změnou založení nového bodu zájmu. Při aktualizaci však nelze 

opomenout, ani zbývající typy oprav, bez kterých se žádná databáze neobejde. 

V informačním okně, které se zobrazí po rozbalení ikony, uživatel zadá jako nadpis 

kód typu opravy, kterým může být přidání nového, editace, zrušení nebo přesun stávajícího 

bodu zájmu na jiné místo. 

 
Možné typy oprav týkající se bodů zájmu: 

N – přidání nového bodu zájmu 
 
D – zrušení bodu zájmu 
 
R – přesunutí bodu zájmu na jinou pozici v mapě. U tohoto typu opravy je potřeba použít 

kromě bodové ikony také liniový prvek příkazem „Nakreslit čáru“. 

V případě současného přesunutí bodu zájmu s editací jeho popisných atributů, se při 

vkládání hlášení postupuje stejně jako při přesunutí, s tím rozdílem, že do atributu nad linií 

se místo typu R, použije typ E. Díky nakreslené linii z bodu stávajícího na bod nový, lze 

totiž na první pohled zjistit, že jde zároveň o přesun, neboli změnu souřadnic. 

 
E – editace, neboli změna popisných atributů, jako je především kategorie, název a s nimi 

související změna kontaktních údajů. 
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Atributy bodů zájmu se vkládají do pole nazvaného popis. A pro každý typ 

opravy jsou důležité různé typy atributů. 

 
Obr.7   Výřez snímku obrazovky při vkládání 
                    nového bodu zájmu 

 

Při zakládání nového bodu zájmu (viz obr. 7) jsou povinnými údaji kategorie (viz 

tab. 1) a název. Jednotlivé kategorie bodů zájmu jsou přesně pojmenovány ve standardu 

GDF. Nepovinnými údaji, které však pomohou zpřesnit hlášení, představuje adresa 

s názvem ulice, číslem domu, názvem obce (města) a poštovním směrovacím číslem. Do 

typu každého hlášení lze vložit i poznámku. Slovní vysvětlení hlášené chyby je vhodné 

zejména při vymazání stávajícího bodu zájmu. 

 
                                             Obr. 8   Výřez snímku obrazovky při 
                                               posunutí bodu zájmu na jiné místo 
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V dalších typech oprav je navržen stejný postup, jen s tím rozdílem, že se hlásí chyby 

na stávajících bodech zájmu. Mezi požadované atributy hlášení patří tedy stávající 

identifikátor POI a slovní popis změny. 

           
Typ POI (CZ) Typ POI (EN) 

Bankomat Cash Dispenser 

Čerpací stanice Petrol Station 

Hotel, Motel Hotel/Motel 

Restaurace Restaurant 

Obchod Shop 

Nemocnice/Poliklinika Hospital/Polyclinic 

Parkovišt ě kryté Parking Garagage 

Parkovišt ě nekryté Open Parking Area 

Půjčovna aut Rent-a-Car Facility 

        Tab. 1   Standardní názvy některých kategorií (typů) bodů zájmu s oficiálním názvem 
                                                           v češtině a v angličtině. 

 

 

4.2.3 Identifikace zadavatele hlášení 
 

Odkaz na zpracovanou mapu s hlášením opravy odešle uživatel správci. Adresa, 

z níž reportér odesílal hlášení, bude pro správce jednoznačným identifikátorem. 

Tímto jsou tedy splněny všechny tři stanovené požadavky návrhu způsobu vkládání 

hlášení chyb. 
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5 Ověřování d ůvěryhodnosti uživatel ů 
 

V této kapitole jsou uvedeny metody používané ke stanovení míry důvěry 

k hlášeným opravám. Dále je otestován vzorek hlášení, která byla ověřena v terénu a je 

navržena metoda ověření důvěryhodnosti uživatelů. 

 

5.1 Současné metody ov ěřování d ůvěryhodnosti 
  

MapShare – funkce umožňující uživateli označit na mapě v navigačním přístroji 

chybu, rovnou ji opravit a sdílet s jinými uživateli nebo ji oznámit přímo výrobci map. 

Uživatel TomTom si při využití oprav od ostatních řidičů může před stažením dat nastavit 

míru důvěry. 

• mé vlastní opravy 

• opravy prověřené službou TomTom 

• opravy bodů zájmu, které mám předplaceny 

• opravy z důvěryhodných zdrojů 

• opravy hlášené mnoha 

• opravy hlášené několika 

 
Fórum www.poi.cz – Každou kategorii bodů zájmu na tomto fóru má na starosti 

správce kategorie. Většinou je to zakladatel kategorie, kterému přispěvatelé posílají žádosti 

o zapracování změny v určitém bodu zájmu. 

Správce pak informaci ověří z dostupných zdrojů na internetu, info katalogů nebo 

map. Poté, co ověří důvěryhodnost (u prověřených zadavatelů již nemusí), zkontroluje 

zaměření na mapě, zda souhlasí zadaná adresa. Na závěr upraví atributy bodu zájmu do 

patřičného formátu a autorizuje. 

Někteří zadavatelé jsou správcem kontaktováni, zejména vyskytují-li se v zadání 

nějaké chyby nebo nesrovnatelnosti. Pokud tento zadavatel do týdne neodpoví, správce 

žádost smaže. 

Zpravodaj Zelené vlny – Projekt Českého rozhlasu sdružující dobrovolné dopravní 

zpravodaje. „Zpravodajové jsou u nás zaregistrovaní, pod svým telefonním číslem, takže 

pokud by někdo nahlásil informaci, která by se později ukázala jako smyšlená, víme, kdo 
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nám tuto informaci dal,“ říká vedoucí dopravního vysílání Českého rozhlasu Jan Říha.     

„S žádným úmyslným žertem v podobě nepravdivé informace od Zpravodaje Zelené vlny 

nesetkali. Systém povinné registrace toto v podstatě vylučuje, protože lidé, kteří jsou 

něčeho podobného schopní, by nám nedali k dispozici jméno, adresu a mobilní telefon, ze 

kterého informace volají.“ Rozsáhlá síť Zpravodajů ZV je pro Český rozhlas stěžejní, 

protože to jsou řidiči v běžném provozu, kteří hlásí problém ke kterému se dostali jako 

první. Je to také dáno tím, že lidé, kteří se jako Zpravodajové zaregistrují to dělají 

dobrovolně, zdarma a problém je zajímá. 

Vzhledem k tomu, že Český rozhlas přijímá informace i z jiných zdrojů (Policie ČR, 

Národní dopravní informační centrum NDIC, Motohlídky ČRo, Český 

hydrometeorologický ústav nebo Global Assistance) jsou informace touto cestou ověřené. 

Může se stát, že informace od zpravodaje je nepřesná nebo neúplná, protože například 

právě dojel na konec kolony a neví, co se děje vepředu ani jak je kolona dlouhá. „Ale to je 

princip dopravního zpravodajství – vědět událost co nejdřív, varovat bez prodlení řidiče     

a pak ji díky mnoha zdrojům upřesňovat,“ dodal Říha. 
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5.2 Návrh zp ůsobu ov ěřování d ůvěryhodnosti 
 

Ještě před samotným navržením způsobu ověřování bylo provedeno testování 

náhodného vzorku hlášení oprav v navigacích TomTom z fóra navigovat.cz, které 

vyhodnocuje společnost CEDA. Z hlášení jsou ještě před výběrem vzorku odstraněna ta, 

která se netýkají tématu nebo jsou reportována na základě dat z jiných navigací. 

 

5.2.1 Testování d ůvěryhodnosti na vzorku dat 
 

K testování byl vybrán vzorek hlášení, které již firma CEDA ověřila v terénu. 

Evidováno bylo datum hlášení, autor, popis chyby a vyhodnocení hlášení. Ve vzorku 

použito 31 záznamů od 20 uživatelů v rámci celé ČR (viz Příloha 1). 

 

Vyhodnocení Popis Počet 
hlášení 

Výsledek  
(%) 

A Oprávněné upozornění 
na chybu 

Chyba byla opravena 23 74,2 

V Upozornění chybu na 
základě neaktuální 
verze 

V aktuálních datech, která ještě 
nemusí být dostupná na trhu, jsou 
již tyto problémy vyřešeny 

7 22,6 

N Chybné upozornění Např. Silnice není průjezdná 1 3,2 
   Tab. 2  Vyhodnocení hlášení chyb testovaného vzorku z diskuzního  fóra navigovat.cz 

 
Z vyhodnocení vyplývá, že 74% oprav hlášení bylo oprávněných a chyby v datech 

byly opraveny. Pouze jedno hlášení bylo chybné, stav v datech odpovídal skutečnosti         

a hlášení tudíž bylo chybné. Z toho vyplývá téměř 97% důvěryhodnost reportérů chyb na 

fóru navigovat.cz (viz tab. 2). 

 

5.2.2 Postup p ři ověřování d ůvěryhodnosti uživatel ů 
 

V navrženém způsobu ověřování důvěryhodnosti hlášení a samotných uživatelů byl 

stanovený následující postup: 

 
a) Ověření hlášení 
 

Jednotlivá hlášení chyb jsou řešena postupně, a to podle následujících priorit: 

• důležitost POI dle polohy (například u dálnice či turisticky významné oblasti vyšší 

priorita, než ve slepé ulici na okraji malé obce) 
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• status reportéra (od neověřeného uživatele zkontrolovat hlášení dřív, než od 

důvěryhodného) 

• počet hlášení (čím víc hlášení v určité lokalitě, tím dříve prověřit) 

 
Ověření proběhne nejprve v kanceláři ze zdrojů na mapových serverech a leteckých 

snímcích, z databáze registru adres UIRADR, jiných dostupných zdrojů na internetu nebo 

telefonickým dotazem. V případě nesrovnatelností si lze vyžádat doplňující a upřesňující 

informace přímo od reportéra. 

Podle důležitosti se hlášení prověří v terénu, což je považováno za autorizaci 

s nejvyšší mírou autorizace. Z ekonomických důvodů je tato varianta nejvhodnější 

v případě, pokud se objevuje více hlášení v jedné lokalitě. 

 
b) Vyhodnocení hlášení  

 
Hlášení se vyhodnotí dle způsobu ověření, kterým může být ověření přímo v terénu, 

v kanceláři z dostupných zdrojů nebo jinými reportéry. 

 Podle způsobu jsou navrženy čtyři stupně autorizace (viz tab. 3). Ty se poté 

zobrazují v mapě aktuálních oprav přímo uživateli, a ten tak může přispět k aktualizaci 

potvrzením, vyvrácením nebo úpravou hlášení od jiných uživatelů. 

 

Způsob ov ěření Stupeň 
autorizace 

V terénu 1 
V kanceláři 

„Důvěryhodným“ reportérem 

 
2 
 

„Opakujícím se“ reportérem 3 
Čeká na ověření 4 

                                              Tab 3: Návrh způsobu vyhodnocení hlášení 
 

c) Ohodnocení uživatele 
 
S vyhodnocením hlášení souvisí ohodnocení důvěryhodnosti reportéra chyb. Každý 

uživatel, který hlásí chybu, má přidělenu určitou úroveň, která je závislá na počtu již 

autorizovaných hlášeních. Nový uživatel patří automaticky do nejnižší úrovně (viz tab. 4). 
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Na základě očekávaných zkušeností a poznatků z praktického využívání tohoto 

systému, lze intervaly v počtu autorizovaných hlášení, které jsou určující pro hodnocení 

úrovně důvěryhodnosti uživatele, operativně měnit. 

 

Uživatel Úroveň 
uživatele 

Počet autorizovaných 
hlášení 

„Důvěryhodný“ 1 Více než 3 

„Opakující se“ 2 1 až 3 

Nový 3 Dosud žádné 

                                         Tab. 4: Návrh způsobu ohodnocení uživatele 
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6 Pilotní aplikace pro vkládání hlášení 
 

V pilotní ukázce se počítá s tím, že je již naimportována databáze bodů zájmu 

z jiných zdrojů a neustále probíhá její aktualizace. Smyslem této aplikace je poskytnout 

uživatelům možnost se na tomto procesu aktivně podílet. 

 

6.1 Popis pilotní aplikace 
 

Na webové stránce skyone.webpark.cz je zveřejněn odkaz na mapu v aplikaci 

Google, která obsahuje z důvodu zpřehlednění pouze vzorek databáze POI. Konkrétně jde 

o bankomaty a restaurace na území centra Olomouce. V popisu mapy, stejně jako na 

původní stránce, jsou uvedeny pokyny, jak konkrétní chyby v datech bodů zájmu zadávat  

a komu hlášení předávat. Na mapě jsou vedle stávajících dat, rovněž vizualizovány hlášené 

aktualizace, které ovšem ještě čekají na ověření. 

Zveřejněnou mapu však uživatel nemůže editovat. Po přihlášení k účtu lze ale tyto 

mapy uložit do osobní složky uživatele. Novou mapu pro vložení hlášení aktualizace si 

uživatel zobrazí společně s vrstvou aktualizace POI, která obsahuje aktuální stav databáze. 

 Obr.8  Výřez snímku obrazovky s vrstvou aktualizace POI ve stavu, kdy je právě zaznamenáno 
                                             několik nových hlášení(symboly červených špendlíků) 

 

Nově vytvořenou mapu si uživatel pojmenuje libovolným názvem a s využitím 

kreslících nástrojů lokalizuje místo, kde hodlá přidat nový bod. Může také jednoduchou 

čárou vyznačit přesun bodu, nebo označit stávající bod zájmu a opravit jeho popisné 

atributy (viz kapitola 4.2). Jako referenční podklad slouží body z vrstvy nazvané 
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aktualizace POI (viz obr. 8), který kromě popisných atributů obsahuje i informaci, jakým 

stupněm kontroly byl autorizován. 

Po vytvoření nové mapy s nahlášením chyb v datech bodu zájmu, jak již bylo 

uvedeno v kapitole 4.2, odešle uživatel správci odkaz na tuto mapu. 

Jakmile správce obdrží zprávu s odkazem na mapu od uživatele, zobrazí ji společně 

s referenční vrstvou Aktualizace POI. Překreslí body od reportéra, včetně vlastností do této 

vrstvy. Zároveň změní symbol ikony reportovaného bodu zájmu na „špendlík“ a zadá 

status „Čeká na ověření“. V databázi eviduje jednotlivá hlášení, uživatele a body zájmu. 

Poté ověří a vyhodnotí hlášení (viz kapitola 5.2.2). 

Správce po každé aktualizaci oprav zveřejní na adrese skyone.webpark.cz statistiky 

přispěvatelů s počtem hlášení, počtem ověřených hlášení a jeho úrovní důvěryhodnosti. 

Zároveň budou aktualizovaná a zveřejněná i data všech bodů zájmu, která byla uživateli 

jakýmkoliv způsobem upravena. Do statistik lze nahlédnout odkazem z úvodní stránky. 

 

6.2 Zhodnocení pilotní aplikace 
 

Na navrženou aplikaci se lze dívat ze dvou různých pohledů. A to z pohledu 

uživatele, anebo z pohledu správce. 

Uživatel může mít obecně tři důvody, proč tuto aplikaci, která obsahuje databázi 

bodů zájmu, využít. 

• zjistit konkrétní kategorii bodů zájmu v určité lokalitě, jejichž služeb chce využít 

• přidat do databáze nový bod zájmu, ať už jako spokojený zákazník nebo jako 

majitel nového subjektu poskytujícího určitý druh služby 

• dostat se k datům z databáze, na jejíž aktualizaci se osobně podílel 

 
Zájmem správce databáze je především neustálá aktualizace stávajících dat, a k tomu 

hodlá využít i síly sociální sítě, tedy uživatelů. Pokud databázi vlastní a spravuje 

specializovaná firma, odměňuje nejaktivněji spolupracující uživatele aktualizovanou verzí 

databáze. Databáze může být také veřejně dostupná, jako například na fóru www.poi.cz. 

Navrhovaná aplikace oproti zmíněnému fóru má za úkol poskytnout uživatelům databáze   

i se stupněm ověření a datem poslední aktualizace jednotlivých bodů zájmu. 

V této pilotní ukázce byl navržen princip, jak reportovat chyby v databázi. Důležitým 
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faktorem je status využití této aplikace, tedy půjde-li v praxi o komerční nebo nekomerční  

využití. 

V dnešní době existují komerční společnosti, které tuto problematikou řeší za pomoci 

specializovaných odborníků, způsob ověřování hlášení uživatelů je založen podléhá 

různým algoritmům, které z pochopitelných důvodů zůstávají veřejnosti utajeny. Stejně tak 

je možné podílet se na aktualizaci dat prostřednictvím veřejných diskuzních fór, jako je 

například poi.cz. Odtud si lze zdarma stáhnout jakékoliv kategorie bodů zájmu. 

Tato ukázka tedy představuje návrh jakéhosi kompromisu. Data totiž lze 

v současnosti získat zdarma, ovšem s nezaručenou kvalitou, druhou možností je mít data 

ověřená, ovšem s nutností jejich zakoupení. Smyslem tohoto návrhu je dostat se k datům 

mezi uživateli zdarma a zároveň mít k dispozici informaci, jakým způsobem byla data 

ověřena a především datum poslední aktualizace. 

Správce navíc bude mít k dispozici evidenci přispěvatelů, s jejich dosavadními 

hlášeními a vyhodnoceným stupněm ověření jejich důvěryhodnosti. Na základě tohoto 

stupně lze hlášení od nejaktivnějších a zároveň dlouhodobě věrohodných přispěvatelů, 

považovat za hlášení s vysokou mírou důvěry.   

Možností vylepšení této aplikace, v případě využití specializovanou firmou, je 

zejména propojení databáze bodů zájmu a uživatelů se serverem a rovněž provozování 

aplikace se speciálním programovým vybavením a její vývoj s využitím dlouhodobého 

sledování a analýz tohoto systému. 

Po stránce tematické je jednou z možností zpřesnění dat, jejichž hlavní funkcí je 

zajistit uživatelům automobilových navigací dostat se do určitého cíle, přidání vstupních 

bodů (angl. Entry Point) pro každý bod zájmu. 

V realitě totiž samotný body zájmu neleží na silniční síti. Mnohé z nich jsou pak sice 

v blízké vazbě se silniční sítí, ovšem na úsecích, které nejsou veřejně dostupné. V tomto 

případě by uživatelé mohli sami navrhovat vstupní body na veřejně dostupných 

komunikacích, například na nejbližších možných místech k zaparkování, případně alespoň 

na úsecích s možností zastavení. 

K tomuto rozšíření je ale nutné rozšířit databázi a rovněž změnit způsob ověřování 

přesnosti dat získaných od uživatelů. 
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7 Závěr 
 

V této práci je popsána obecná problematika navigačních dat, zejména pak jejich 

aktualizací za přispění sociálních sítí, tedy komunit uživatelů. 

Důležitým atributy navigačních dat jsou především jejich věrohodnost a aktuálnost. 

Stav silniční sítě se neustále mění, zejména pak body zájmu, které byly v této práci 

popsané. Zajistit aktuálnost je tedy důležitým úkolem všech subjektů zajišťujících jejich 

sběr, správu, údržbu a následně jejich prezentaci. 

Prezentovány byly současné metody, jakými funguje proces aktualizace s přispěním 

uživatelských komunit  byla taky navržena možnost, jak uživatelům umožnit podílet se na 

tomto procesu. 

Jednou z problematik začlenění veřejnosti do tohoto procesu je ověření 

důvěryhodnosti jednotlivých uživatelů. Z tohoto důvodu byl testován vzorek uživatelů fóra 

navigovat.cz. Chyby v mapách, prezentovány na tomto diskuzním fóru, byly ověřeny 

autorem přímo v terénu. Z výsledků vyplývá, že důvěryhodnost zájemců o vylepšení 

navigačních dat činí  97%.  

Opravy dat na základě běžných uživatelů lze tedy zařadit do komplexního procesu 

aktualizace navigačních databází. Očekává se totiž, jak již bylo uvedeno, relativně vysoká 

míra důvěryhodnosti uživatelů a výhodou je také přímý průzkum v terénu a znalost 

současné situace v konkrétním místě. 

Podle prověření na různých příkladech aplikací, kde se na aktualizaci dat podílí 

veřejnost, mají tito uživatelé sami zájem o zlepšení a zkvalitnění obsahu databází. 

I přes tyto výhody však lze sociální sítě při aktualizaci navigačních dat využít pouze 

jako doplňkovou část celého procesu. Základem sběru a aktualizace dat je totiž 

systematičnost, oproti nahodilému sběru. Tím je míněn především systém ve frekvenci 

sběru a ověřování určitých typů a kategorií dat, systém výběru prioritních prvků databáze  

a rovněž systém pokrytí změn podle určitých lokalit. 
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Příloha 1 
Evidence hlášení chyb s jejich ověřením 

Datum 
hlášení 

Uživatel Popis chyby Ověření 

15.4.2008 rsmrz Silnice směrem od obce Sedlec k dálnici D5 (nájezd Žebrák > směr Praha) 
neústila přímo na obousměrný sjezd/nájez, ale vedla až ke křižovatce se 
silnicí č. 117. 

V 

17.4.2008 pavelsuc V Nymburku je v ulici Komenského v úseku křížení s ulicemi Resslova a 
Havlíčkova zákaz vjezdu všech motorových vozidel - zákaz je značen 
dopravní značkou. 

A 

21.4.2008 tomsla Dle navigace je úsek neprůjezdný. Jedná se o zprůjezdněný hraniční 
přechod. 

V 

21.4.2008 tomsla Dle navigace je úsek neprůjezdný. Jedná se o hraniční přechod otevřený 
již dávno v minulosti. 

A 

21.4.2008 tomsla Na hraničním přechodu je již asi dva roky vybudována komunikace. N 
25.5.2008 kokosák V Prachaticích na ulici Vodňanské mezi křižovatkami s Novou a 

Nebahovskou je ve skutečnosti rychlost omezena na 80 km/h. V navigaci 
je "padesátka“. 

A 

29.5.2008 franekf Místo hornická je správný název ulice Hořelická. A dále Nerudova - 
Hořelická není průjezdná, Nerudova končí několik metrů před Hořelickou. 

A 

4.6.2008 medveedek Ve vesnici Osov neexistují tyto cesty. Objevují už se v mapách už několik 
let. 

A 

8.6.2008 syst22 V Bohumíně chybí kruhový objezd A 
9.6.2008 syst22 Mosty u Jablunkova - chybí příjezd k areálu Skimosty a hotelu Grůň A 
7.7.2008 dr.krtek ulice Na Radosti v Praze je směrem od Rudné od křižovatky s Řevnickou 

směrem do centra se zákazem vjezdu pro osobní automobily 
A 

14.8.2008 alexk Silnice z ulice Novosady v obci Týn nad Bečvou (okr. Přerov) ke hradu 
Helfštýn je normálně průjezdná pro osobní automobily, končí na placeném 
parkovišti. V navigaci TomTom je kupodivu vedena jako neprůjezdná. 

A 

21.8.2008 tatpare Ulice Březová pokračuje dál na ulici Zátiší.Je tedy průjezdná v obou 
směrech z ulice Slezská na ulici Zátiší a naopak. 

A 

21.8.2008 tatpare Mapy.cz mají zaznačeny celý obchvat Těšína i s výpadovkami na 
Třinec,Jablůnkov i výpadovku na silnici E462,která konečně odvádí těžkou 
autom. dopravu na Frýdek-Místek mimo centrum Těšína. 

V 

8.9.2008 ls8ls8 V Hranicich (okres Prerov) ulice Jungmannova ve skutecnosti pokracuje az 
k ulici Dobrovskeho, kde tvori s touto ulici krizovatku. 

A 

8.9.2008 ony Na ceste od Sezemic je pred Holicemi uz prujezdny novy kruhovy objezd. A 
13.9.2008 RZ Mapy v TomTomovi již několik let obsahují stejnou chybu v názvech ulice 

Zahradní a Pionýrská ve Frýdku-Místku.  
A 

15.9.2008 fish_ov V Ostravě-Porubě vznikla nová křižovatka na ulici 17. listopadu, křižovatka 
slouží jako odbočení k ProLogis Parku. Je asi 500 m od křižovatky s ulicí 
Rudnou, směrem na Klimkovice. 

A 

15.9.2008 fish_ov Nový kruhový objezd nahradil křižovatku ulic Bedřicha Nikodéma a 17. 
listopadu v Ostravě-Porubě. 

A 

15.9.2008 fish_ov V mapě není zakreslen úsek dálnice z Ostravy-Svinova do Bravantic, 
včetně exitu Klimkovice. 

V 

18.9.2008 LeClair Při nastavení na nejkratší, v režimu auto navádí navigace z ul. Collinova 
rovně do Šimkových sadů. A s průjezdem na okruh Pilnáčkova. Průjezd 
Šimkový sady ale není možný. 

A 

21.9.2008 fellow Nový kruhový objezd v Prachaticích A 
30.9.2008 jeremiketola Na ulici je nová křižovatka k Shopping parku, od té křižovatky taky vede 

nová cesta která vede k podzemním garážím, na této cestě je taky 
zpomalovací kruhový objezd. 

A 

30.11.2008 Petr58 V navigaci chybí napojení dálnice D47 Ostrava-Svinov do Bravantic V 
30.11.2008 Petr58 Navigace mně navádí na starý hraniční přechod Bohumín-Chalupki, a není 

zakreslená nová silnice 
V 

30.11.2008 Petr58 Chybí napojení na dálnici mezi bělotínem a Lipníkem V 
7.12.2008 ruda01 Na úseku slinice E442 TomTom  hlásí poplatek, ten však začíná (ve směru 

na Olomouc) až za sjezdem 212/Mohelnice-jih. 
A 

7.12.2008 ruda01 Na mapě se na vyznačeném úseku A-B neplatí poplatek. TomTom hlásí 
poplatek po celé délce ve směru A-B, v opačném směru od B až ke 
duhému sjezdu (na Velkou Bystřici). 

A 

15.12.2008 ony Olomouci, ulicich Resslova a Dvorakova se objevily jednosmerky...Do 
Dvorakove se da vjet uz pouze z ul. Svornosti, nikoli z ul. Na Vozovce. 
Resslova je mozna pouze z Mozartovy, nebo Polivkovy, ne uz z 
Dvorakovy. Změna je asi týden nová 

A 

27.12.2008 Tom H. V Litovli je zbrusu nový velký kruhový objezd. A 
27.12.2008 Tom H. Chybné označení ulic v Olomouci. V prvním případě nejde o ulici Skupovu, 

ale ulici Rooseveltovu. V druhém případě nejde o ulici Skupovu, ale ulici 
Zikovu. 

A 
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K testování vzorku hlášení chyb v navigačních mapách byly vybrány připomínky z fóra 
navigovat.cz, které sledují zástupci firmy CEDA a tato hlášení byla ověřena v terénu. 
 
Vysvětlivky ke sloupci „ověření“: 
A – oprávněné hlášení. Chyby byly opraveny 
V – hlášení na základě neaktuálních verzí. V aktuálních datech, která ještě nemusí být na 
trhu, jsou tyto problémy již vyřešeny 
N – chybné hlášení. Silnice není průjezdná. 
 

 
 


