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Anotace 

Práce se zabývá vytvořením webových stránek pro univerzitu třetího věku 

(dále jen U3V) Hornicko-geologické fakulty, VŠB-TU Ostrava, které budou sloužit 

jako výukový materiál, pomocí něhož budou pedagogové seznamovat seniory 

s prací (mapováním) s GPS přístroji. Mapování by mělo probíhat na speciálně 

navržených trasách. V první části práce je popsáno získání parametrů daných tras 

a dopravy k trasám, které bylo prováděno formou dotazníku a dialogu s posluchači 

U3V. Následně na základě těchto parametrů je popsán samotný výběr vhodných 

lokalit a plánování tras v těchto lokalitách. Z důvodu zajištění potřebného množství 

informací o trasách byla prováděna vlastní rekognoskace terénu s pomocí GPS 

přístrojů. V další části byly z naměřených dat vyhotoveny kartografické výstupy a 

soubory pro GPS přístroje, které budou sloužit k navigování v terénu, při 

mapování seniorů v rámci předmětu. Samotné webové stránky navíc obsahují 

podrobné informace o objektech, které se na daných trasách nacházejí. 

 

Klíčová slova: U3V, GPS, trasa, webové stránky, 
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Summary 

The thesis deals with creation of websites for the University of The Third 

Age ( further only U3A),Faculty of Mining and Geology, Technical University of 

Ostrava, which will serve as the educational material, with the aid of this material 

will the teachers introduce GPS mapping to seniors. The mapping will be 

happening on particular suggested routes. In the first part is described the 

acquaintance of parameters of the given routes and traffic possibilities to the 

routes, which was gained by the forms of questionnaires and dialogues with U3A 

listeners. As a result of these parameters the individual choice of suitable locations 

is described, as well as the mapping of the routes in these areas. For the purpose 

of the provision of necessary information about the routes the own research of the 

terrain was done using the GPS. In the further part the cartographic outputs and 

files for the GPS were made from the measured data, which will serve as the 

navigation in the terrain, when the seniors will be mapping. In addition, the 

separate web pages contain the information about the buildings that are located in 

particular routes. 

 

Keywords: U3A, GPS, trail, websites 
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České zkratky 

ARCČR 500   Digitální geografická databáze 1 : 500 000  

DMÚ 25   Digitální model území 1 : 25 000 

DPO    Dopravní podnik Ostrava 

OS    Operační systém 

U3V    Univerzita třetího věku 

VTOPÚ   Vojenský topografický ústav 

Cizojazyčné zkratky 

C/A    Coarse/Acquisition 

CD    Compact disc 

CSS    Cascading Style Sheets  

DOP    Dilution of precision 

GLONASS   Global Navigation Satellite System 

GPS    Global position system 

GPX    GPS eXchange Format  

HTML    HyperText Markup Language 

KML    Keyhole Markup Language 

NAVSTAR   Navigation Signal Timing and Ranging 

PDF    Portable Document Format 

PHP    Hypertext Preprocessor 

U3A    University Of The Third Age 

WGS-84   World Geodetic System (1984) 

WMS    Web map service  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://en.wikipedia.org/wiki/Dilution_of_precision_(GPS)
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://www.php.net/
http://www.u3a.org.uk/
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1 Úvod 

Hornicko-geologická fakulta (HGF) Vysoké školy báňské technické 

univerzity Ostrava (VŠB-  TOU) pořádá Univerzitu 3. věku již mnoho let a je 

odborně zaměřena především na problematiku geologie, planetologie a životního 

prostředí [11]. Jelikož společně s novými technologiemi roste zájem o tyto 

technologie i v řadách  seniorů, měla by se nově výuka rozšířit o předmět „Práce 

s GPS pro seniory“ a tedy by zaměření mělo zabrouzdat i do problematiky 

geoinformatiky. Hlavním úkolem tohoto nově vznikajícího předmětu bude, 

seznámit seniory s ovládáním turistických GPS přístrojů a pomocí jejich užívaní, 

naučit seniory navigovat se v terénu. 

Snahou tohoto projektu není pouze sestavit několik mapovacích tras, které 

budou sloužit pouze k mapování a nebyly by svým obsahem nějak specificky 

zajímavé, ale naopak trasy by měly poskytnout účastníkům jak kulturní tak přírodní 

zážitky a celkově by se tento předmět měl stát kromě čisté výuky zároveň i 

jakýmsi kurzem poznávání kras okolí města Ostravy a Moravskoslezského kraje. 
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2 Univerzita 3. věku 

Základní role univerzit, tj. vědecký výzkum a vzdělávání profesních 

odborníků národa, byly koncem 20. století rozšířeny o úlohu společenskou. 

Univerzity chápou vzdělávací činnost jako kontinuální proces a snaží se 

poskytovat vzdělání lidem během celého jejich života. Studium Univerzity 3. věku 

umožňuje otevřít univerzitní prostředí co nejširší veřejnosti bez ohledu na 

dosažený věk. Studenty této formy celoživotního vzdělávání jsou však především 

lidé seniorského věku, kterým dovoluje osvojit si některé vědomosti, které jsou pro 

seniory důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky, či získat základní 

poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu. [11] 

Cílem U3V je však nejen uspokojování vzdělávacích potřeb seniorů, ale 

rovněž potřeb sociálních. Návštěvy přednášek umožňují kontakt s podobně 

smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, dávají možnost navazování nových 

přátelství, překonávání pocitu osamělosti či nepotřebnosti. Zároveň tak dochází k 

udržování psychické svěžesti a kvalitnímu naplnění volného času seniorů. [11] 

Účastníci Univerzity 3. věku mají statut posluchače univerzity, nejsou však 

studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách [16] (§ 60 odst. 3 

zákona) a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. [11]  
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3 Dotazníkové šetření 

Nejprve bylo zapotřebí kontaktovat cílovou skupinu, tedy posluchače U3V, 

za účelem zjištění počtu tras pro mapování (a jejich parametrů), které by měly byt 

provedeny v rámci jednoho školního roku (dvou semestrů) a parametrů těchto 

tras.  

První kontakt proběhl osobně s jednou skupinou posluchačů U3V ve formě 

volného dialogu. Při tomto rozhovoru bylo zjištěno, že ideální počet tras pro 

mapování je osm (čtyři trasy v jednom semestru). Následně bylo dohodnuto 

rozdělení tras a to na čtyři trasy krátké, které by měly být umístěné v blízkosti 

města Ostrava, a jejich časová náročnost by neměla přesáhnout 2 hodiny. 

Zbylé čtyři trasy nesou označení dlouhé a tyto trasy by měly být umístěné 

v dojezdové, časové vzdálenosti maximálně do 1,5 hodiny od města Ostrava 

a časově náročné nanejvýš 3 hodiny. Každá dlouhá (resp. krátká) trasa by měla 

být vhodná pro určité roční období, takže ve výsledku by v jednom ročním období 

měli posluchači U3V podniknou jak trasu krátkou tak dlouhou a tedy dvě trasy 

krátké a dvě trasy dlouhé v jednom školním semestru. 

Zbylé, doplňkové parametry tras byly zjištěny následně formou dotazníku, 

který byl vyhotoven ve webovém prostředí pomocí html a php kódu (obrázek 1). 

Tento dotazník obsahoval pouze 5 nejdůležitějších dotazů a byl zaslán na cvičení 

posluchačů U3V pomocí emailu. 

 

Obrázek 1. html/php dotazník 
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Dotazník vyplnilo 18 členů skupiny, jejichž výsledky byly automaticky 

zaslány na můj pracovní email. Náhled na výsledky můžete vidět v tabulce číslo 1. 

 

Tabulka 1. Výsledky dotazníku 

Delší verze dotazníku, obsahující 18 otázek, které se dotazují na rozdělení 

a základní parametry trasy je zveřejněna v příloze (příloha 1) na konci dokumentu, 

avšak tato verze nebyla nikdy použita, jelikož na většinu otázek byly odpovědi 

získaný právě výše zmíněným dialogem. 
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4 Plánování tras 

Po zjištění všech potřebných informací a parametrů bylo možné přistoupit 

k plánování tras. Jelikož trasy byly rozděleny na „krátké“ a „dlouhé“ bylo zapotřebí 

i plánování provádět pro každý typ trasy rozdílně. 

4.1 Plánovaní dlouhých tras 

Jelikož dlouhé trasy se měly nacházet v dojezdové vzdálenosti 1,5 hodiny 

od města Ostrava a preferovaný dopravní prostředek měl být vlak, byly lokality 

tras vybíraný tak, aby byly poblíž vlakových linek vedoucích z města Ostrava 

konkrétně z vlakové stanice Ostrava- Svinov. Tento výběr lokalit byl provázen 

pomocí portálu www.mapy.cz, a jakmile byla určitá lokalita vybrána, proběhlo 

ověření časové a cenové dostupnosti pomocí portálu www.idos.cz. 

Pokud parametry dopravy splňovaly předem dohodnuté podmínky, nebo je 

jen nepatrně převyšovaly, byl zahájen sběr informací o dané lokalitě. Bylo 

zjišťováno, zda se zde nachází naučné stezky, muzea, památky nebo jiné kulturní 

objekty. Pokud tato lokalita byla na podobné objekty bohatá, byl zahájen samotný 

návrh trasy, který byl prováděn pomocí funkce plánování a měření trasy na portálu 

www.mapy.cz (obrázek č. 2).  

Většina navrhnutých tras byla vedena částečně buďto po naučných 

stezkách, zelených nebo červených turistických trasách. Jelikož při průzkumu 

prováděného kontaktováním posluchačů U3V nebyla délka tras dohodnuta 

metricky, ale nýbrž časově (nanejvýš 3 hodiny), byla zvolena délka maximálně do 

9 kilometrů a to z toho důvodu, že byla stanovená předpokládaná průměrná 

rychlost chůze na 3 kilometry za hodinu.  Tato relativně nízká rychlost chůze 

(průměrná rychlost chůze je 5 kilometrů za hodinu [15]) byla vybrána z toho 

důvodu, že posluchači U3V se na trasách budou mimo jiné věnovat GPS 

přístrojům, nebo budou zdržení na zastaveních naučných stezek atp. 

Na obrázku číslo 2. můžete vidět návrh trasy v lokalitě Přerov. Tato trasa 

byla vytvořena kratší (přibližně 7,4 kilometrů) než je maximální limit 9 kilometrů a 
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to z toho důvodu, že se zde nachází v centru města muzeum J.A.Komenského a 

dá se předpokládat, že posluchači U3V se zde zdrží a tedy časová náročnost trasy 

se prodlouží. 

 

Obrázek 2. Návrh trasy pomocí portálu mapy.cz 

Obrázek číslo 3 zobrazuje detail na trasu pomocí ortofotomapy a je z něj 

patrné, že trasa byla plánována tak, aby vedla po komunikacích, které obsahují 

chodníky a aby křížení komunikací bylo pouze na místech, kde se nachází 

přechod pro chodce. Také byla snaha trasy naplánovat tak, aby vedly mimo 

průmyslové oblasti. 

 

Obrázek 3. Detail návrhu trasy pomocí portálu mapy.cz 



Václav Kostka: Vybudování webových stránek pro U3V s informacemi pro mapování turistických lokalit 

________________________________________________________________________________ 

- 7 - 
 

4.2 Plánovaní krátkých tras 

Krátké trasy byly plánovány stejným postupem, pouze zde byly změněny 

parametry plánování.  

Jelikož nebylo možné, z důvodu menšího počtu vhodných lokalit, volit 

pouze dopravní spojení pomocí vlaku, byla zde zahrnuta také doprava pomocí 

DPO a výchozími body spojení byla buďto dopravní zastávka Ostrava Svinov, 

nebo zastávka Rektorát VŠB.  

Délka tras byla stanovena nanejvýš na 6 kilometrů, jelikož opět bylo 

počítáno s průměrnou rychlostí chůze posluchačů U3V 3 kilometry za hodinu 

(časová náročnost trasy měla být maximálně do 2 hodin). 

4.3 Výsledné trasy 

Výsledné trasy byly pojmenovány dle lokalit/měst v kterých se nacházejí. 

Výstupem plánování, jak dlouhých tak krátkých tras, bylo vytvoření PDF 

záznamů pro každou trasu, obsahujících informace o dopravě, trase a objektech 

na trase, dále obsahujících také vytvořené plány tras a naučných stezek. Tyto 

PDF záznamy byly následně použity a upraveny při tvorbě samotného webu. 

Částečný obsah těchto PDF záznamů se nachází v příloze. 

 Dlouhé trasy byly vybrány z celkem 6 navržených tras. Nevybrané 2 trasy 

zůstaly pouze v části plánování, jelikož nejméně vyhovovaly dohodnutým 

parametrům. 

Výsledné použité dlouhé trasy: 

 Trasa Přerov, 

 trasa Hvozdnice, 

 trasa Kopřivnice- Štramberk, 

 trasa Vendryně- Třinec. 

Nepoužité dlouhé trasy: 

 Trasa Budišov nad Budišovkou, 
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 trasa Bílá Opava. 

Krátké trasy byly vybrány také z 6 navržených tras a opět dvě zůstaly 

pouze ve fázi plánování a v případě nutnosti by po úpravě mohly být v budoucnu 

použity jako obměna výsledných 4 tras (jejich návrhy, se nacházejí v příloze na 

CD). 

Výsledné použité krátké trasy: 

 Trasa Darkovičky- Kozmice, 

 trasa Šenov, 

 trasa Děhylov- Třebovice, 

 trasa Landek. 

Nepoužité dlouhé trasy: 

 Trasa Polanská Niva, 

 trasa Starý Zábřeh.  
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5 Mapovaní tras 

Jelikož zjistit jaké objekty se na trasách nacházejí a jaké jsou jejich polohy, 

pouze pomocí internetu by bylo velmi náročné a ve výsledku- při mapování 

seniorů, by se jistě ukázalo, že by tato metoda byla i velmi nepřesná a tedy 

nešťastná, bylo nutné provést  rekognoskaci terénu, pomocí vlastního mapovaní. 

Toto mapování probíhalo v období od měsíce listopad do měsíce leden, 

tedy v období kdy opadavé stromy nemají listí, které by mohlo rušit GPS signál a 

zhoršovat určení polohy. Popis vybraných informací o systému GPS se nachází 

v kapitole číslo 6. 

5.1 Datový model 

Před zahájením mapování byly vytvořeny datové modely pro bodové 

složky, ohledně informací které bylo potřeba v terénu získat. Datové modely byly 

navrženy dle postupů vytvořených Ing. Davidem Vojtkem [3]. 

Datový model byl vytvořen pro 3 základní bodové vrstvy, a to: posezení, 

informační tabule a objekty. 

U bodové vrstvy posezení (tabulka č. 2) bylo kromě polohy nutné v terénu 

zjišťovat také počet míst k sezení a název trasy, na které se posezení nachází. K 

časovému usnadnění mapování v terénu byly v datovém modelu použity tzv. 

číselníky, v kterých jsou předepsány názvy jednotlivých atributů. U všech vrstev 

byl použit číselník s názvy tras (tabulka č. 3), na kterých se jednotlivé objekty 

nacházely (odkazovaní na dané číselníky se nachází v datovém modelu ve sloupci 

integritní omezení). 
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Název třídy Systémový název 
Typ 
geoprvku 

Souřadnicový 
systém   

Posezení a 
možnosti 
odpočinku 

Posezeni bod WGS-84 

  
Název Slovní popis 

Systémový 
název 

Doména, 
Datový typ 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu* 

UID 
Unikátní identifikátor 
posezení 

UID pořadová, int 
unikátní 
hodnota 

Automaticky 

Název trasy 
Lokalita umístění 
posezení 

NazevTrasy short int nazevTras v terénu 

Počet míst Počet míst na sezení PocetMist short int   v terénu 

Datum Datum pořízení dat Datum date DD/MM/RR v terénu 

Autor Autor měřených dat Autor char(6) kos416 v terénu 

Tabulka 2. Datový model pro vrstvu posezení 

Název 
číselníku 

kód 
číselníku Hodnoty 

nazevTras 

1 Přerov 

2 Šenov 

3 
Vendryně- 
Třinec 

4 Hvozdnice 

5 
Darkovičky- 
Kozmice 

6 Landek 

7 
Děhylov- 
Třebovice 

8 
Kopřivnice- 
Štramberk 

Tabulka 3. Číselník pro názvy tras 

Pro bodovou vrstvu informačních tabulí (tabulka č. 4), bylo potřeba kromě 

polohy zaznamenávat také čísla informačních tabuli (jednalo-li se o tabule 

naučných stezek), stav tabule (zda je tabule čitelná, nebo nějakým způsobem 

porušena, tyto atributy byly opět předepsány v číselníku (tabulka č. 5)) a název 

trasy na které se informační tabule nachází. 
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Název třídy Systémový název 
Typ 
geoprvku 

Souřadnicový 
systém   

Informační 
tabule, 
zastavení 

InfoTabule bod WGS-84 

  
Název Slovní popis 

Systémový 
název 

Doména, 
Datový typ 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu* 

UID 
Unikátní identifikátor 
tabule, zastavení 

TabuleID pořadová, int 
unikátní 
hodnota 

automaticky 

Název trasy 
Lokalita umístění 
tabule 

NazevTrasy short int nazevTras v terénu 

Číslo 
tabule, 
zastavení 

Pořadové číslo 
informační tabule, 
zastavení případné 
naučné stezky 

CisloTab 
vyčtová, 
short int 

  v terénu 

Stav tabule fyzický stav tabule StavTabule short int stavTabul v terénu 

Datum Datum pořízení dat Datum date DD/MM/RR v terénu 

Autor Autor měřených dat Autor char(6) kos416 v terénu 

Tabulka 4. Datový model pro vrstvu informačních tabulí 

Název 
číselníku 

kód 
číselníku Hodnoty 

stavTabul 

1 Dobrá 

2 Poškozená 

3 Chybí 

Tabulka 5. Číselník pro informační tabule 

U vrstvy objektů (tabulka č. 6) bylo zapotřebí zjistit, o jaký typ objektu se 

jedná a jak se daný objekt nazývá. V číselníku byly předem vypsány typy objektů, 

které by se mohly na trasách nacházet, jako jsou například muzea, sochy, 

studánky atd. viz tabulka č. 7. Jednotlivé názvy objektů se dopisovaly v terénu 

ručně. 
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Název třídy Systémový název Typ geoprvku 
Souřadnicový 
systém   

Ostatní 
objekty 

Objekty bod * WGS-84 

  
Název Slovní popis 

Systémový 
název 

Doména, 
Datový typ 

Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu* 

UID 
Unikátní identifikátor 
objektu 

UID pořadová, int 
unikátní 
hodnota 

automaticky 

Název 
trasy 

Lokalita umístění 
objektu 

NazevTrasy short int nazevTras v terénu 

Typ 
Objektu 

Druh mapovaného 
objektu 

TypObjektu short int typObjekt v terénu 

Název 
objektu 

Název mapovaného 
objektu 

NazevObjektu char (30)   v terénu 

Datum Datum pořízení dat Datum date DD/MM/RR v terénu 

Autor Autor měřených dat Autor char(6) kos416 v terénu 

Tabulka 6. Datový model pro vrstvu objektů 

Název 
číselníku 

kód 
číselníku Hodnoty 

typObjekt 

1 Studánka 

2 Památný strom 

3 WC 

4 Socha 

5 Kulturní objekt 

6 Občerstvení 

7 jiný 

Tabulka 7. Číselník pro objekty 

Speciální bodovou vrstvou byla vrstva s názvem pěchotní sruby (válečná 

opevnění z období před 2. Světovou válkou), tato vrstva je ekvivalentní k vrstvě 

informačních tabulí a byla vyhotovena pouze pro trasu Darkovičky- Kozmice a to 

z toho důvodu, že jednotlivými zastaveními na naučné stezce jsou právě pěchotní 

sruby, které nesou většinou velmi dlouhé označení. Proto byl pro tuto vrstvu 

vyhotoven datový model, podobný jako pro vrstvu informačních tabulí. Liší se 

pouze v číselníku s názvy jednotlivých srubů, který nahrazuje zápis čísla 

tabule/zastavení a číselník o stavu tabule byl změněn na číselník ohledně 

možnosti návštěvy pěchotního srubu. 
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Název 
číselníku 

kód 
číselníku Hodnoty 

nazevSrub 

1 MO-S 18 Obora 

2 MO-S 19 Alej 

3 MO-S 20 Orel 

4 MO-S 21 Jaroš 

5 MO-S 22 U Františka 

6 MO-S 23 Chlupáč 

7 MO-S 24 Signál 

Navsteva 
1 Ano 

2 Ne 

Tabulka 8. Číselník pěchotních srubů 

5.2 Použité přístroje 

5.2.1 BT-338 a FC 100 

První použitou mapovací soustavou byla bluetooth GPS BT-338, která byla 

propojena s datovým záznamníkem FC-100. Aby byly schopny tyto dva přístroje 

spolu komunikovat prostřednictvím bluetooth rozhraní bylo nutno do zařízení FC-

100 přidat Bluetooth Comaq Flash kartu. [4] 

 

Obrázek 4. GPS BT-338 a FC 100 
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Tato soustava byla použita k mapování bodových vrstev, jelikož toto 

zařízení umožňuje práci s datovým modelem, který byl pro body vyhotoven. 

Datový záznamník FC-100 je standardní záznamové zařízení firmy Topcon 

pro ovládání různých typu GPS přístrojů z produkce Topcon. Datový záznamník 

má před-instalovaný OS Windows CE. NET verze 4.2 a software ArcPAD od 

společnosti ESRI v kterém se provádí samotné měření. [4] 

Vytvoření projektu 

Po vyhotovení datového modelu, byl v počítačové verzi softwaru ArcPAD 

(ekvivalentní verzi používané v záznamníku FC 100) vytvořen projekt, v kterém 

byly založeny prázdné bodové vrstvy a jejich číselníky. 

V projektu bylo nastaveno průměrovaní (viz kapitola 6.1.3.) polohy z 10 

souřadnic, což je vlastně snímání po dobu přibližně 10 sekund pro jeden bod a 

následné zprůměrovaní těchto souřadnic do výsledné polohy bodu. 

Maximální možná hodnota parametru snížení přesnosti (viz kapitola 6.1.3.) 

pro vertikální a horizontální měření byla nastavena na 7. 

Souřadnicový systém byl nastaven WGS-84 (viz kapitola 6.1.). 

Při vytváření projektu v prostředí ArcPAD bylo postupováno dle návodů Ing. 

Davida Vojtka [4]. 

5.2.2 Garmin Oregon 450 

Druhým měřicím přístrojem byla turistická GPS Garmin Oregon 450 

(obrázek 5.). Tento přístroj byl použit k mapování liniové složky tzv. trackingem 

(zaznamenávaní pohybu přístroje a vytvoření linie založeném na změně polohy). 

Toto měření by bylo možné použít i s přístroji BT-338 a FC 100, ale z důvodu že 

posluchači U3V při mapovaní budou používat právě tento typ GPS, bylo 

rozhodnuto provádět mapování linií s tímto přístrojem z důvodu seznámení se s 

ním. 

Tento přístroj obsahuje topografický podklad ArcČr 500 a jeho výsledné 

mapované data jsou ve formátu GPX (GPS eXchange Format) [19].  
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Obrázek 5. Turistická GPS Garmin Oregon 450 
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6 Globální navigační polohové systémy 

Družicový polohový systém je pasivní dálkoměrný systém, který umožňuje 

určení polohy v trojrozměrném prostoru a také určení přesného času. V dnešní 

době (březen 2012) je dominantní americký systém NAVSTAR GPS, který mimo 

jiné využívá i ruské družice ze systému GLONASS. [1]  

Družicové polohové systémy, jsou založeny na určování vzdálenosti 

uživatelského přijímače od družic a následně pomocí protínaní stanovují polohu 

přijímače. Výpočet vzdálenosti přijímače od družice lze provádět pomocí fázových 

a kódových měření. [1] Při mapování naplánovaných tras byly použity přístroje 

podporující kódové měření. 

6.1 NAVSTAR GPS 

NAVSTAR GPS je vojenský družicový systém provozovaný armádou 

spojených států Amerických, je však přístupný i civilním uživatelům. Tento systém 

poskytuje určení polohy v souřadnicovém systému WGS-84, v kartézských 

souřadnicích (x,y,z). [1] 

Geodetický systém WGS-84 je geocentrický (jeho počátek leží v hmotném 

středu země) a jeho osy x a y leží v rovině rovníku a osa z je totožná s osou 

rotace země v roce 1984. [1] 

NAVSTAR GPS tvoří tři základní segmenty: 

 kosmický segment,  

 řídící segment,  

 uživatelský segment. [1]  

6.1.1 Struktura systému GPS NAVSTAR 

Kosmický segment je složen z 32 družic (stav k 1. 4. 2012), které obíhají 

zeměkouli po 6 oběžných drahách ve výšce 20 200 Km nad hladinou moře. 

Oběžná doba jedné družice je 11 hodin 58 minut a na každé oběžné dráze, které 
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mají sklon vůči rovníku 55°, se nachází 4 aktivní družice. Toto rozdělení nám 

zajistí, že prakticky na každém místě světa jsou trvale dostupné signály minimálně 

4 družic, ve většině případů je však viditelných družic více, ideálně až 12. [1] 

Řidiči segment je tvořen pozemními monitorovacími stanicemi, které jsou 

umístěny na velkých vojenských základnách americké armády. Hlavní řídící 

stanice se nachází v Colorado Springs. Ostatní stanice jsou bezobslužné. Jejich 

hlavní úlohy spočívají v monitorování signálu družic kosmického segmentu, 

vyhodnocování chovaní hodin na družicích, určovaní korekčních parametrů, 

sledování a vyhodnocování stavu družic, vysílání aktualizovaných parametrů na 

družice, manévry družic, údržba družic a řízení celého systému. [1] 

Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů, uživatelů a 

vyhodnocovacích nástrojů a postupů. Proto, aby uživatel byl schopen získat 

informace o své poloze, potřebuje znát všechny 4 souřadnice (x, y, z a t- čas) a 

tedy musí přijímat signál alespoň ze čtyř družic. [1] 

6.1.2 Určovaní polohy a času, kódové měření 

Kódové měření funguje na principu zjišťování vzdáleností pomocí tzv. 

dálkoměrných kódů, které jsou vysílaný jednotlivým družicemi. Tyto C/A kódy jsou 

zjednodušeně řečeno časovými značkami, které umožňují přijímači určit čas, kdy 

byla odvysílaná kterákoli část signálu vyslaného družicí. Jakmile byl zjištěn čas 

odeslání kódu z družice, vypočítá se časový rozdíl Δti pomocí času přijímače a 

z rychlosti šíření radiových vln c se vypočte výsledná vzdálenost mezi přijímačem 

a družicí di = Δti ∙ c. [1] 

Časový rozdíl Δti je zatížen určitou chybou hodin přijímače, z toho důvodu 

vypočtená vzdálenost di, neurčuje skutečnou vzdálenost přijímače od družice, ale 

tzv. zdánlivou vzdálenost. Tuto nepřesnost, ale systém GPS dokáže eliminovat 

pomocí informací z navigační zprávy, která obsahuje mimo jiné i aktuální 

efemeridy družic (údaje o poloze družic v prostoru). S pomocí těchto informací 

dokáže GPS přijímač stanovit přesnou polohu družice, od které navigační zprávu 

obdržel a provést korekci v určení polohy. [1]   
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Jedno-frekvenční kódové měření není tak přesné jako například dvou-

frekvenční fázové měření, ale má nesporné výhody co se týče použití v terénu. 

Kódové měření má přesnost určení polohy v řádech prvních metrů [1], a jelikož 

objekty na trasách byly převážně dobře viditelné i z větších vzdáleností, nebyla 

nutnost je zaměřovat v řádech centimetrů (nebylo nutno použít frekvenční měření), 

a tedy mohlo být použito právě rychlejší kódové měření. Další výhodou kódového 

měření je relativně dobré mapování v zalesněném terénu.  

6.1.3 Přesnost systému 

Faktory ovlivňující přesnost systému: 

 řízení přístupu k signálům z družic  

 stav družice  

 rozsah přesnosti měření  

 poměr signál/šum  

 vícecestné šíření  

 počet viditelných družic  

 geometrické uspořádání viditelných družic  

 typ přijímače  

 pečlivost přípravy plánu 

 platnost efemerid  

 přesnost určení efemerid  

 přesnost hodin na družicích  

 vliv ionosféry a troposféry  

 chyba hodin přijímače  

 způsob měření a vyhodnocování [1] 

Stav družice 

V navigační zprávě jsou přenášeny i data o stavu družice. Pokud je družice 

označená jako „nezdravá“, pak ji přijímač nepoužívá k žádným výpočtům až do 

doby, než z navigační zprávy obdrží signál o jejím opětovném „uzdravení“. 
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Zjišťování stavu družice probíhá automaticky prostřednictvím samokontrolních 

mechanizmů i ze strany řídícího segmentu. [1] 

Geometrické uspořádání viditelných družic 

Uspořádání družic vůči přijímači významně ovlivňuje přesnost určování 

polohy. Pokud jsou družice vůči GPS přijímači ve shluku, bude přesnost snímání 

polohy menší, nežli když jsou družice vůči GPS přístroji rovnoměrně/pravidelně 

„rozprostřeny“ po viditelné obloze, kdy bude snímání polohy přesnější. Ideální 

případ nastane, pokud ze 4 viditelných družic budeme mít jednu v nadhlavníku a 

zbylé tři 15-20° nad obzorem 120° od sebe. [1] 

Matematickým ohodnocením kvality geometrického uspořádání je tzv. 

parametr snížení přesnosti (zkr. DOP), který je jednoznačným indikátorem kvality 

určení polohy. Nižší hodnota DOP znamená, že dané uspořádání družic umožňuje 

určovat polohu a čas s vyšší přesností. Vyšší hodnota naopak znamená 

uspořádání méně vhodné. Ideální hranici PDOP (DOP pro horizontální a vertikální 

měření) určující vyhovující podmínky pro měření je 7, hodnota vyšší znamená 

špatné uspořádání družic. [1] 

Viditelnost 

Kromě geometrického uspořádaní družic, které uživatel nemůže nijak 

ovlivnit, je problém i viditelnost oblohy resp. její zastínění. Přesnost měření se 

může výrazně snížit, měříme-li v zalesněných oblastech kdy stromy a listí braní 

propustnosti signálu družic, nebo v zastavěných oblastech výškovými budovami. 

Průměrovaní 

Dalším faktorem ovlivňujícím zvýšení přesnosti určování polohy je 

průměrovaní. V praxi jde o to, že pro jeden bod nebude GPS přístroj měřit pouze 

jedny souřadnice, ale provedete zde více měření a z výsledné sady souřadnic 

vypočítá průměrnou finální polohu. Nevýhodou této metody je časová náročnost, 

jelikož na každém bodě je potřeba měřit násobky doby jednoho měření (zaleží, jak 

přesně chceme měřit a tedy z kolika souřadnic budeme průměrovaní provádět, ale 

jedná se pouze o sekundy). 
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7 Zpracování dat 

Po zmapování jednotlivých tras pomocí GPS přístrojů bylo zapotřebí jak 

liniovou, tak bodovou složku upravit, aby mohly být využity pro tvorbu tematických 

map, výstupů pro GPS přístroje a výstupů pro Google Maps JavaScript Api v3 

[17]. 

7.1 Použité aplikace 

ArcGIS Desktop 

K většině úprav byl použit software ArcGIS desktop od společnosti ESRI 

pod který spadají produkty ArcView, ArcEditor a ArcInfo a každý z těchto produktů 

poskytuje jiné nástroje. ArcView tvoří programy ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox a 

ModelBuilder. [18] 

Prvně zmíněný ArcMap slouží mimo jiné k tvorbě kartografických výstupů, 

provádění prostorových analýz a k editaci dat. Pro tvorbu kartografických výstupů 

je zde mnoho nástrojů sloužících například k tvorbě legend, měřítek, názvů map 

směrovek atd. [18] 

ArcToolbox obsahuje nástroje pro práci s daty, provádění analýz, 

transformaci geografických souřadnicových systémů a mimo tyto a další je 

možnost přidat si zde i nástroje, které jsou volně dostupné ke stažení na 

internetových stránkách. 

7.2 Úprava liniové složky 

Zmapované linie pomocí GPS přístroje Garmin Oregon 450 jsou ve formátu 

GPX. Pro lepší práci s těmito liniemi v prostředí ArcMap bylo nutné GPX formáty 

konvertovat do formátu shapefile, s kterým program ArcMap umí lépe pracovat. 

Tato konverze byla provedena pomocí externího Arc Toolboxu jménem „Convert 

GPS Files (KML, GPX) to Shapefiles“ od autorky Anny Klimaszewski-Patterson z 
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New Mexico State University, který je volně dostupný na stránkách společnosti 

ESRI [12]. 

Jelikož mapování v terénu nebylo vždy ideální a výsledná trasa se mnohdy 

musela odklonit od trasy naplánované (ať z prospěšných nebo naopak 

nežádoucích důvodů), bylo běžné, že na trasách vznikaly nežádoucí odbočky, 

způsobené hledáním ideální cesty, které bylo potřeba upravit. 

Na obrázku č. 6. se nachází mapa trasy Přerov s neupravenou liniovou 

složkou. Jak je z mapy patrné, vyskytuje se zde mnoho drobných odboček 

způsobených průzkumem lokality a volením vhodné cesty, nebo odbočením 

způsobeným z důvodu mapovaní bodové složky. Dále bylo u této trasy nutno 

ošetřit okliku způsobenou tím, že v den mapování se na jednom z náměstí 

prováděla rekonstrukce a toto náměstí bylo uzavřeno (část mapy kolem třetí lávky 

zleva přes řeku Bečvu).  

 

 

Obrázek 6. Úprava trasy Přerov, neupravená linie 



Václav Kostka: Vybudování webových stránek pro U3V s informacemi pro mapování turistických lokalit 

________________________________________________________________________________ 

- 22 - 
 

Na obrázku č. 7. je zobrazena opět mapa trasy Přerov, tentokrát 

s upravenou a začištěnou liniovou složkou. Při porovnání s obrázkem č. 6 je dobře 

patrná provedená úprava, odstranění okliky. V této upravené lokalitě se musela 

trasa „dodělat“ ručně a to pomocí leteckých snímků z roku 2009, které byly do 

prostředí ArcMap přidány jako WMS služba z geoportálu INSPIRE [9]. Celková 

editace linií byla provedena také v programu ArcMap, pomocí nástroje Editor, 

překreslením originální neupravené linie. 

Podobné úpravy (většinou menšího rázu) byly prováděny u všech tras. 

Výsledné upravené linie byly následně dále použity při tvorbě mapových výstupů, 

výstupů pro Google Maps Api a pro GPS Garmin. 

 

 

Obrázek 7. Úprava trasy Přerov, upravená linie 

7.3 Úprava bodové složky 

U bodové složky se nastávalo, že by byla pozice bodů chybná, ale jelikož 

při mapování byly měřeny veškeré objekty, které byly obsaženy v datovém 
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modelu, výsledné množství bodů pro určité typy objektů bylo zbytečně velké. 

Tento fakt musel byt také upraven zmenšením počtu bodů určitých objektů, jelikož 

ve výsledných mapách, nebo při samotném mapování posluchačů U3V by tyto 

body byly spíše rušivé, nežli k prospěchu. 

Zmenšení počtů bodů bylo prováděno buďto generalizací, kdy byl například 

u bodové vrstvy posezení, stanoven filtr na atribut „Počet míst k sezení“ tak, aby 

po provedení generalizace zbyly pouze body s počtem míst k sezení větším než 

10. Tuto formu úpravy můžete vidět na mapách trasy Landek zobrazených na 

obrázcích číslo 8. (neupravená bodová vrstva posezení) a 9. (upravená bodová 

vrstva posezení). 

 

Obrázek 8. Úprava trasy Landek, neupravená bodová vrstva posezení 
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Obrázek 9. Úprava trasy Landek, upravená bodová vrstva posezení 

Další úprava bodové vrstvy byla prováděna pomocí výběru, založeném na 

logickém vybraní určitých bodů. Například u bodové vrstvy objektů, konkrétně 

objektů typu občerstvení (pokud se na trase nacházelo více objektů tohoto typu) 

byly ponechány pouze takové body, které se nacházely v druhé polovině 

naplánované trasy a to z toho důvodu, jelikož se dá předpokládat, že posluchači 

U3V se budou chtít občerstvit spíše až ke konci trasy, než na jejím začátku. 

7.4 Tvorba tematických map 

Po upravení liniových a bodových vrstev bylo přikročeno k tvorbě prvního 

z výstupů a to tematických map jednotlivých tras, které se nacházejí v příloze. 

Celá tvorba map byla prováděna v prostředí ArcMap. Jako topografický podklad 

byly použity vrstvy z DMÚ 25 tedy z Digitálního modelu území 1:25 000, který je 

vytvářen VTOPÚ Dobruška [10] a byl připojen pomocí WMS (Web Map Service) 

služby poskytovaného geoportálem INSPIRE [9]. Jelikož tato WMS služba je 

poskytována v souřadnicovém systému S-JTSK, bylo zapotřebí provést změnu 
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ze souřadnicového systému WGS-84, v kterém byly data mapována. Tato změna 

byla provedena pomocí nástroje „Data management tools/ Projections and 

Transformations/ Feature/ Project“ z nabídky ArcToolbox.  Legenda 

topografického podkladu nebyla v mapách znázorňována, byla ale zveřejněna ve 

výsledné webové aplikaci a také se nachází na konci dokumentu v příloze. 

Použité vrstvy z DMÚ 25 

 Názvy sídel, 

 komunikace, 

 vodní plochy, 

 vodní toky, 

 budovy, 

 zástavba, 

 vrstevnice, 

o vrstevnice 25 m, 

o vrstevnice 5 m, 

 aleje a průseky, 

 vegetace. 

Všechny mapy byly vyhotoveny v duchu zvyklostí kartografické tvorby [2]. 

Liniová složka trasy na mapách byla vytvořena pomocí červené linie, která 

obsahovala šipky určující směr trasy. V případě že mapa musela z jistých důvodů 

obsahovat jiné linie jako například zkratky, nebo odbočení na vyhlídky, byly tyto 

linie vyznačeny modře (patrné na obrázku č. 10.). 

Bodové vrstvy byly na mapách zobrazeny sadou znaků z nabídky 

programu ArcMap a znaky které musely být uměle vytvořeny. Všechny znaky byly 

upraveny tak, aby byly stejně velké a ve většině případů i stejně barevné (bílý 

znak na modrém pozadí). Pokud se k jednomu místu vztahovalo více bodů, 

například pokud v lokalitě kde se nacházelo občerstvení, byla zároveň informační 

tabule naučné stezky a WC, byly tyto znaky seřazeny vedle sebe a přímé umístění 

místa určoval střed prostředního znaku (pokud zde byl lichý počet objektů) nebo 

mezera mezi prostředními znaky (pokud zde byl sudý počet objektů). 
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V některých případech bylo nutno rozlišovat jednotlivé objekty stejného 

typu, například pokud se na trase vyskytovalo více muzeí a ve výsledné webové 

aplikaci byla jednotlivá muzea rozdílně popsána a rozlišena, bylo potřeba je rozlišit 

i v mapě a to pomocí zvolení jiné barvy znaku (patrné na obrázku č. 10.).  

 

 

Obrázek 10. Trasa Kopřivnice- Štramberk 

7.5 Tvorba KML souborů 

Po tvorbě tematických map, byla zahájena tvorba samotné webové 

aplikace, viz kapitola 8. Jelikož tento web měl obsahovat interaktivní mapy 

vytvořené pomocí Google Maps Api [17], bylo zapotřebí pro tuto aplikaci připravit 

data. Protože Google Maps Api podporuje data formátu KML (Keyhole Markup 

Language) [13], bylo nutno upravené liniové a bodové vrstvy konvertovat z 

shapefile do tohoto formátu. KML je XML soubor popisující strukturovaně 

prostorová data, jako jsou body, linie a plochy a používá se jako standart pro 

Google Earth a Google Maps, které používají souřadnicový systém WGS-84. 

https://developers.google.com/kml/
https://developers.google.com/kml/
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Konverze proběhla opět pomocí nástroje z ArcToolbox, konkrétně nástroj 

„Conversion Tools/To KML“. 

Jakmile byla všechna data pře-konvertována do formátu KML, mohla být 

v prostředí Google Earth provedena jejich úprava. Tato úprava spočívala v přidání 

korektních názvů bodům (interpunkce v názvech atd.), informací k jednotlivým 

bodům trasy a změně ikon, které body prezentovaly. 

Jednotlivé informace se do KML souboru mohou zapisovat pomocí html 

kódu a jsou následně zobrazeny po kliknutí na daný bod, buďto v prostředí Google 

Earth nebo na Google Maps Api (použito na webových stránkách).  

V tomto případě byl každý bod popsán svým názvem, obrázkem 

reprezentujícím tento bod (fotka tabule naučné stezky, nebo fotka restaurace atd.), 

krátkým popisem tohoto objektu a odkazem na čerpaný zdroj. 

Mimo to, aplikace Google Earth poskytuje i možnost tvorby grafů 

nadmořských výšek pro jednotlivé liniové vrstvy (trasy) viz obrázek č. 11, 

znázorňující změnu nadmořské výšky na trase Kopřivnice- Štramberk. Tyto grafy 

byly zveřejněny na webových stránkách. 

 

Obrázek 11. Změna nadmořské výšky pro trasu Kopřivnice- Štramberk 

Grafy zbývajících tras se nacházejí na konci dokumentu v příloze. 

7.6 Tvorba GPX souborů 

Další povinností bylo připravit liniové a bodové vrstvy tras pro vlastní 

mapování posluchačů U3V a to tedy data ve formátu GPX, které se před 
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mapováním nahrají do GPS přístrojů Garmin Oregon 450 a uživatelé se pomocí 

těchto dat budou v terénu navigovat. Z důvodu že originální naměřená GPX data 

z terénu obsahovala mnoho chybných odbočení, nebo nutnost volit jisté okliky (viz 

kapitola 7.2) nebylo možno tyto originální soubory použít. 

Bylo nutno tedy použít konverzi upravených dat buďto ze shapefile nebo 

KML do GPX. K tomuto procesu již nebyl použit nástroj z prostředí ArcMap, ale 

bylo nutné použít software GPSBabel [14] (obrázek č. 12), který je volně dostupný 

na internetu a slouží právě ke konvertování různých druhů formátů GPS dat. 

Konkrétně bylo použito konvertování již upravených KML souborů 

(upravené názvy bodů), které obsahovaly liniové vrstvy jednotlivých tras a bodové 

vrstvy objektů, nacházejících se na dané trase. 

 

Obrázek 12. Prostředí software GPSBabel 

  



Václav Kostka: Vybudování webových stránek pro U3V s informacemi pro mapování turistických lokalit 

________________________________________________________________________________ 

- 29 - 
 

8 Tvorba webových stránek 

Po přípravě všech dat a vytvoření tematických map tras, byla zahájena 

tvorba webu. Z důvodu že posluchači U3V jsou většinou senioři, bylo hned od 

začátku dbáno na to, aby byly výsledné webové stránky co nejpřehlednější a 

jednoduché. 

Stránky byly vyhotoveny pomoci html [7], css [8] kódů a JavaScriptů za 

pomocí [5], [6] a jejich celkový motiv byl zaměřen na podzimní krajinu. 

Před zahájením tvorby stránek bylo vytvořeno schéma s rozložením 

jednotlivých částí stránek, informacemi o trasách a map (obrázek 12.). 

 

Obrázek 13. Rozložení jednotlivých sekcí na vysledných webových stránkách 

V následujících kapitolách se nachází popis jednotlivých části stránek. 

Část 1. baner je vyhotovena v podzimním dizajnu  a obsahuje název 

výukového předmětu, v kterém se bude mapování s posluchači U3V provádět. 
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Část 2. levé menu obsahuje odkazy na html soubory jednotlivých tras a 

úvodní stránku webu. V tomto menu je tedy pouze 9 položek (8 tras + úvodní 

stránka). 

Sekce 3. hlavní tělo stránek obsahuje vše podstatné ohledně jednotlivých 

tras, tzn. jednotlivé mapy tras, parametry tras a informace o objektech na trasách. 

Část 3.2 tematické mapy/Google Maps Api obsahuje buďto tematické 

mapy jednotlivých tras (kapitola 7.4, přehled všech map se nachází v příloze na 

konci dokumentu) v klasické podobě nebo interaktivní mapy vytvořené pomocí 

Google Maps Api (kapitola 7.5, jednotlivé KML soubory se nachází v příloze na 

CD). Mezi těmito dvěma zobrazeními se dá přepínat pomocí tlačítek 3.2.1 (pro 

tematické mapy) a 3.2.2 (pro Google Maps Api). 

Sekce 3.3 parametry tras obsahuje všeobecné informace o trasách a 

dopravě do dané lokality. Konkrétně k dopravě je zde zaznamenána informace 

ohledně typu dopravního prostředku, času dopravy, dopravní vzdálenosti, ceně 

dopravy a počtu přestupů. K parametrům tras se zde nacházejí informace ohledně 

typu trasy (dlouhá/krátká), délky trasy, časové náročnosti trasy, sezónní vhodnosti 

trasy, možnosti návštěvy kulturních objektů a ceny za navštívení kulturních objektů 

(parametry jednotlivých tras se nacházejí na konci dokumentu v příloze). To vše 

ale pouze pokud je aktivovaná sekce 3.2 tematických map (tlačítkem 3.2.1). 

Pokud je ovšem aktivní sekce 3.2 Google Maps Api (tlačítkem 3.2.2), 

změní se sekce 3.3 na „informace o objektech na trasách“. Tato část je 

propojena se samotným Google Api a zobrazují se v ní jednotlivé informace po 

kliknutí na určitý objekt v prostředí Api. Těmito objekty jsou například jednotlivá 

zastavení na naučných stezkách a po kliknutí na jedno z těchto zastavení se 

zobrazí náhled na obrázek tabule a stručný popis daného zastavení. Po klinutí na 

náhled tabule se obrázek zvětší a uživatel je schopen si o daném zastavení vše 

přečíst. Tato vlastnost může byt například využita až po absolvování dané trasy, 

kdy si uživatel bude moct zpětně dohledat informace, které si v terénu například 

nestihl přečíst, nebo ho nějakým způsobem zaujaly. 
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Tlačítko 3.4 slouží k zobrazení obrázku grafu změny nadmořské výšky dané 

trasy (viz kapitola 7.5, přehled všech grafů tykajících se změny nadmořské výšky 

jednotlivých tras se nachází na konci dokumentu v příloze). 

Po klinutí na tlačítko 3.5 se zobrazí soubor, který je vhodný pro tisk. Tento 

soubor ve formátu PDF obsahuje informace ohledně dopravy do dané lokality 

(jízdní řády), parametry trasy a jiné důležité informace, o kterých by při nejmenším 

vyučující pedagog měl vědět. Tento dokument obsahuje maximálně 3 strany. 

Pod tlačítkem 3.6 se nachází odkaz na stažení GPX souboru, který je nutno 

před mapováním nahrát do GPS Garmin Oregon 450. Tento soubor se ukládá do 

adresáře garmin/GPX/. V terénu pak uživatel GPS jednoduše klikne na ikonu „kam 

vést?“ dále na „prošlé trasy“ a po vybrání názvu dané trasy pouze stiskne tlačítko 

„jet“ a zařízení se samo nasměruje na začátek trasy a následně uživatele po celé 

trase provede.  

Další velmi důležitou částí je část 3.7 popis dopravy. Tato část obsahuje 

informace o tom, jak se do dané lokality dostat tzn., že se zde nacházejí jízdní 

řády (kvůli aktuálnosti je u každého jízdního řadu uveden odkaz na webové 

stránky dopravců, aby bylo možno si ověřit aktuálnost daných spojení), které 

začínají buďto na zastávkách Ostrava- Svinov, nebo Ostrava- Poruba, Rektorát 

VŠB.  

Dále se zde nacházejí speciální informace o dopravě jako například, že u 

trasy Darkovičky- Kozmice, je nutné při nastupovaní do autobusu linky 70 

v Hlučíně na autobusovém nádraží, sdělit řidiči, že budete vystupovat na zastávce 

„Bunkry“. Pokud tak neučiníte, mohlo by se stát, že autobus na této zastávce 

nezastaví a museli byste vystoupit až na zastávce další, která je vzdálená 2 km od 

tohoto místa. 

Analogicky na konci této části se nachází informace o spojeních a jízdních 

řádech směr zpět do počáteční stanice. 

Sekce 3.8 popis trasy obsahuje zkrácené povídání o celé dané trase od 

začátku do konce. Tato část slouží k tomu, aby návštěvník této trasy, měl možnost 

si předem zjistit, co ho na trase čeká a jaké se zde nacházejí objekty. 
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Nejrozsáhlejší část, 3.9 popis objektů na trase, podává detailní informace 

ohledně různých objektů, které má uživatel možnost navštívit. Například pokud se 

na trase nachází jistá restaurace, tak v popisu této restaurace se nachází krátký 

text buďto o historii nebo lokalitě, v které se nachází, ale dále se zde také nachází 

odkazy na jídelní a nápojové lístky, které jsou umístěny na stránkách dané 

restaurace, nebo pokud restaurace na svých stránkách pravidelně aktualizuje 

nabídky denních jídelních menu tak odkaz i na tyto pokrmy. Ve výsledku má tedy 

posluchač U3V možnost si ještě před samotnou návštěvou restaurace zjistit jaké 

se v den jeho návštěvy budou podávat jídla a kolik tyto jídla budou stát.  

V případě, že se na dané trase nachází více restaurací, tak má možnost si 

zvolit restauraci, podle jeho gusta. Zde se ale vyskytuje problém, jelikož se 

odkazuje na cizí stránky, tak nemáme zajištěno, aby tyto stránky zachovaly 

stejnou strukturu (aby odkazy byly platné). Proto jsou v každém textu popisující 

daný objekt, uvedeny i originální internetové stránky, z kterých bylo čerpáno.  

Mimo jiné, tento text obsahuje i otevírací doby objektů (jedná-li se například 

o restaurace nebo muzea), a vstupné do případných objektů. Tuto část není nutno 

před návštěvou trasy číst, pokud uživatel nemá zájem, slouží tedy prakticky jen 

k ulehčení výběru. 
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9 Závěr 

Výsledné webové stránky, vypracované dle zadání bakalářské práce, 

poskytují obsáhlý soubor informací ohledně všech tras, dopravy do daných lokalit i 

popis objektů na trasách se nacházejících. Tyto stránky by měly bez jakýchkoli 

problémů poskytnout adekvátní výukový materiál pedagogům, kterým budou 

předány a následně dle nich budou provádět mapovaní s posluchači U3V. Mimo 

jiné budou stránky také integrovány do oficiálních stránek U3V. 

V tomto projektu nebylo nějakým zvláštním způsobem ošetřeno 

aktualizování dat a informací, a jelikož mapované objekty se mohou v průběhu 

času měnit, přesunovat nebo mohou byt odstraněny, bude náplní další, budoucí 

práce, úprava tohoto webu tak, aby byla možná například i uživatelská aktualizace 

pozměněných dat a informací (získaných mapováním v reálném prostředí) aniž by 

se muselo zasahovat do kódu stránek. Dále v rámci budoucí práce může být tento 

projekt rozšířen o nové trasy, které by mohly vznikat na základě popisů postupů 

tvorby celého projektu, nacházejícího se v této práci. 

Mimo jiné, mnou prováděné měření jednotlivých tras, vedlo k zmapování 

někdy velmi zanedbaných naučných stezek, u kterých je často těžké dohledat 

mapy jejich tras a již skoro nemožné zjistit polohy jednotlivých zastavení těchto 

stezek.  
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