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1. Úvod 

Naše území pokrývá hustá síť značených turistických tras. Rozsahem a kvalitním 

značením turistických tras se řadíme k předním zemím v Evropě. Trasy udržované 

dobrovolnými pracovníky umožňují i méně zdatným turistům bezpečně se pohybovat 

v terénu. 

Působením vnějších vlivů dochází k opotřebení, popř. zničení turistického 

značení, které je nutno v pravidelných intervalech obnovovat. Jednotlivé body se evidují 

podobně jako geodetické do protokolu obsahující nákres se záchytnými body pro nalezení 

prvku v terénu. Dnes s rozvojem techniky je možno přejít k evidenci bodů pomocí přístrojů 

GNSS, které kromě polohopisu dokážou zaznamenat i potřebné informace popisující daný 

bod přímo v terénu a lze pak celé měření vyobrazit kompletně v mapě, takže podávají 

celkovou informaci o stavu na trase. 

V nadcházející kapitole se charakterizuje krajina Moravskoslezských Beskyd a 

turistické středisko Pusteven, kde tyto turistické značené trasy se střetávají. Třetí kapitola 

popisuje historii značkařství na našem území a také koncept návrhu a značení těchto tras. 

Čtvrtá kapitola se zabývá teorií GNSS, kde v 5. kapitole na ni navazuje volba GNSS 

přístroje, příprava a vlastní způsob měření v terénu. V této kapitole se nadále popisuje 

zpracování naměřených dat v aplikaci ArcGIS, které následně se využijí při zpracování 

mapových výstupů v kapitole 6. a v předposlední kapitole 7. se převedou do KML formátu, 

umožňující přenos dat po síti do webové aplikace. 
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2. Pohoří Beskyd 

Všechny tři měřené turistické trasy se scházejí na Pustevnách, na jednom 

z nejkrásnějších míst Moravskoslezských Beskyd. 

 

Obrázek 1. Mapa Beskyd s podcelky a trasami s místem setkání na Pustevnách 

2.1. Geomorfologie 

Beskydy svou geologickou stavbou patří ke Karpatské soustavě. Jde o mladé 

pásemné pohoří, které vzniklo v průběhu druhohor a třetihor při tzv. alpínském vrásnění. 

Hlavní horninou Moravskoslezských Beskyd jsou godulské pískovce křídového stáří. 

Na severu se Moravskoslezské Beskydy strmě zvedají z členité Frenštatské brázdy 

Podbeskydské pahorkatiny, na západ končí za sedlem Pindula Veřovickými vrchy, na 

východě klesají do sníženiny Jablunkovské brázdy. Na jihu na Beskydy za Rožnovskou 

brázdou navazují Vsetinské vrchy a Javorníky, na území Slovenské republiky Slovenské 

Beskydy. 
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Řeka Ostravice svým hlubokým údolím člení Moravskoslezské Beskydy na 

západní Radhošťskou hornatinu a východní Lysohorskou hornatinu. Při přítocích řeky 

Ostravice, říčkách Bílé a Černé Ostravice, se zvedá Klokočovská hornatina.  

V Lysohorské hornatině se vypíná nejvyšší hora beskydského horstva, Lysá hora, 

měřící 1323 m. Radhošťská hornatina dosahuje největší výšky Smrkem (1276 m). Směrem 

k západu se zvedá hora Kněhyně (1257 m), dále Čertův mlýn (1207 m), Pustevny (1010 m) 

a Radhošť (1129 m). Těmito místy rovněž procházejí i naše měřené turistické trasy s cílem 

na Pustevnách. [9] 

Pustevny jsou nejvýznamnější horské rekreační středisko Beskyd. První 

turistickou útulnu na Pustevnách postavila v roce 1891 Pohorská jednota Radhošť, 

turistický spolek působící v oblasti Radhošťské hornatiny. Charakteristické jsou zejména 

stavby s prvky místní lidové architektury podle projektu D. Jurkoviče. [9] [1] Atraktivitu 

Pusteven tvoří nejen rázovité stavby, ale i snadná dostupnost (lanovka, dojezd), pro 

nenáročné turisty jsou východiskem na symbolickou, pověstmi opředenou horu Radhošť. 
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3. Turistické značení 

Turistické značení je soustava normalizovaných navigačních bodů v krajině 

tvořené grafickými značkami a směrovkami, pomocí níž jsou turisté navádění ve směru 

předem připravených tras, většinou v atraktivní lokalitě. [19] 

Značení je chráněno zákonem a jakékoliv poškození se trestá dle zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, přestupky proti veřejnému pořádku, § 47. [27] 

Metodiku značení popisuje norma ČSN 01 8025 Turistické značenie, která byla 

schválena 17.12.1987 s účinnosti od 1.6.1989, avšak v současné době zůstávají v platnosti 

pouze ustanovení týkající se PZT. [24][4] 

Díky jednotné metodice značení je pro turisty sledování značek v terénu intuitivní 

i bez odborných turistických či značkářských znalostí. U turistického značení je zaručena 

spolehlivá viditelnost pouze v období bez sněhové pokrývky, jelikož v zasněžené krajině 

mohou značky zmizet pod vrstvou sněhu. [11] 

3.1. Historie značení 

Dnešním značeným turistickým cestám předcházela již od pradávna snaha lidí 

dobře znatelným způsobem si označit například směry k sídlištím a lovištím, historické 

stezky. [11] 

Skutečné značení turistických cest vzniklo na počátku 19. století v Německu, 

souvislé sítě cest značených jednoduchou pásovou značkou pak v polovině 19. století v 

Rakousku a Švýcarsku. 

V Českých zemích byla první síť značených cest vytvořena v Beskydech 

nejstarším turistickým spolkem s názvem Pohorská jednota Radhošť, založeným v r. 1884 

ve Frenštátu pod Radhoštěm. Oblast působnosti tohoto spolku byla moravská část Beskyd, 

západně od řeky Ostravice, s centrem na Pustevnách. 

Kromě PJR začaly v oblasti Beskyd vznikat i jiné spolky se zaměřením na 

turistiku, jako německý spolek Beskidenverein (r. 1893) působící ve Slezských Beskydech, 

Podbezkydský spolek (r. 1894) na Morávce nebo polské turistické spolky. 
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I když aktivity těchto spolků v rozvíjení turistiky byly obdobné, nejednotnost se 

projevovala ve značení turistických cest. Jednotlivé spolky působily izolovaně ve svých 

turistických obvodech, sítě na sebe nenavazovaly, chyběly jednoznačná pravidla pro 

provádění značení cest.  

Tento nepříznivý stav začala postupně odstraňovat nejvýznamnější turistická 

organizace na našem území, Klub českých turistů, založený v roce 1888 v Praze skupinou 

vlastenců kolem Vojty Náprstka. [13] 

3.2. Klub českých turistů 

Klub českých turistů v první fázi své existence zaměřoval svoji činnost především 

na území Čech. Počátkem 90. let 19. století rozšířil svůj vliv také na Moravu a do Slezska. 

KČT prosazoval myšlenku jednotné celonárodní turistiky. 

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 došlo k přejmenování KČT na 

Klub československých turistů a působnost klubu byla rozšířena také na Slovensko a 

Podkarpatskou Rus. V průběhu 2. světové války došlo k formálnímu přerušení činnosti 

KČST odtržením slovenských turistů. Po roce 1945 byla obnovena činnost KČT, následně 

však jako všechny sportovní organizace byla začleněna do Sokola. [13] V roce 1957 byl 

klub začleněn do odboru turistiky v ČSTV. [11] Po roce 1989 obnovil svou činnost KČT a 

do současných let rozšířil své aktivity mimo pěší turistiku i ve značení lyžařských tras, 

cyklistických či cykloturistických a hipotras. [13] [26] 

Hlavní aktivitou KČT je značení a pravidelná údržba turistických tras. Vytvořená 

síť pěších značených tras pokrývá celé území republiky, svou hustotou a kvalitou je 

hodnocena jako nejlepší v Evropě. [26] 

3.3. Způsob značení v terénu 

KČT pro turistické značení tras využívá barevných turistických značek, které 

mohou být doplněny turistickými směrovkami a tabulkami místní orientace, jež poskytují 

informace o průběhu značené trasy. Na důležitých rozcestích turistických značených tras a 

ve větších turistických střediscích a větších sídlištích jsou značené trasy doplněné 

turistickými orientačními tabulemi. 
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Samotné značení je vykonáváno značkaři, kteří dříve byli v tzv. označovacích 

družstvech, která byla tří- až pětičlenná a na nošení materiálu i stravy měla nosiče, jelikož 

strávila v terénu několik dní a nocí. Dnes značkaři převážně pracují ve dvojících či 

trojících z důvodu bezpečnosti a ve srovnání s dnešním tempem dokázalo tehdejší 

šestičlenné družstvo označit za 5 dnů až 55 km. [11] 

Dříve, kdy nebylo mnoho tras, se používala jako vedoucí barva pouze červená. 

Později počet tras začal přibývat, trasy vedly blízko sebe a začaly se navzájem křížit, tím 

začalo ve značených trasách vznikat zmatek. Na křižovatkách v méně navštěvovaných 

oblastech tehdy také chyběly orientační tabule a bez map bylo těžké určit správný směr a 

pozici. Proto se začalo značit i modrou barvou a od roku 1916 byly přibrány ještě barvy 

zelená a žlutá. [11] Od roku 1997 KČT značí i lyžařské a cyklotrasy a mezi vedoucí pouze 

pro LZT a CZT přibyla i barva bílá. [26] 

Tato metoda čtyř hlavních vedoucích barev je užívaná dodnes a zaručuje dobrou 

vzájemnou rozeznatelnost a jejich počet umožňuje snížení množství rozcestí značených 

cest stejné barvy na minimum. Pořadí barev (červená, modrá, zelená, žlutá u PZT, případně 

červená, modrá, zelená a bílá u LZT a CZT) odpovídá i pořadí důležitosti značených cest 

v terénu a je dodržováno ve všech vícebarevných značkách a šipkách i v jejich 

kombinacích. [11] 

Cykloznačení se mění dle cyklistické trasy, kterou dělíme na cyklotrasu a 

cykloturistickou trasu. U cykloturistických tras vedoucích po polních a lesních cestách či 

terénem se vyžívá zmíněné pásové značení uvedené o odstavec výš. Cyklotrasy jsou 

vedeny po silnicích, v dobrém stavu místních a účelových komunikacích, které zajišťují 

bezpečnost a plynulost silničního provozu pro cyklisty. Užívá se zde značek podobných 

silničnímu značení pro motorová vozidla. Podklad značek je také žlutý jako pro CZT a 

jsou zastoupeny třemi základními: návěst před křižovatkou, směrová tabule a směrová 

tabulka. [26] [24] 

3.3.1. Hlavní a vedlejší trasy 

Hlavní trasy vytvářejí základní kostru TZT a jsou zpravidla značeny červenou a 

modrou barvou. Tyto trasy spojují centra sídlišť nebo stanice veřejné hromadné dopravy 

s významnými turistickými centry a zároveň procházejí hodnotnými a zajímavými místy, 
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které turistovi nabídnou nové poznatky. Většinou jsou vedeny po horských hřbetech, 

hlavními horskými údolími, kolem řek nebo komunikacemi umožňující přístup do 

turistických center. 

Tato základní kostra je poté doplněna trasami spojovacími a vedlejšími, které 

tvoří vycházkové okruhy nebo spojují hlavní trasy s turistickými centry či druhořadými 

východišti a stanicemi veřejné hromadné dopravy. Pro tyto trasy se užívá značení vedoucí 

barvy zelené a žluté, přičemž žlutá barva má přednost u krátkých spojek, zkratek. [11] [24] 

3.3.2. Pásové značení 

Síť značených tras je tvořena pásovými značkami. Pásová značka je tvořena ze tří 

vodorovných pásů, z nichž prostřední je označován jako vedoucí a je proveden pestrou 

barvou, která charakterizuje danou trasu. Oba dva krajní pásy se nazývají upozorňovací a 

jsou barevné dle toho, o jaký typ značené trasy se jedná. U PZT se jedná o bílou barvu, 

zatímco u LZT je oranžová a u CZT barva žlutá. Účel krajních pásů je upoutat zrak turisty 

na vedoucí barvu a činit ji tak viditelnější i za zhoršených viditelnostních podmínek. 

Značka a značené trasy přejímají název dle odstínu vedoucí barvy. Hovoří se např. 

o značce červené, ale nikoliv o značce bílo-červené či bílo-červené-bílé. U vícebarevných 

značek se hovoří např. o značce červené a zelené, nikoliv o značce červeno-zelené apod. 

Výhodou těchto značek je jejich jednoduchost a lehké zhotovení. Dříve značky 

byly obrovské a obepínaly po celém obvodě kmeny stromů. Postupným vývojem se 

upravily na dnešní rozměry, které činí u jednoduché pásové značky 100x100 mm, výška 

jednotlivých pásů je 30 mm a mezera mezi jednotlivými pásy je o šířce 5 mm. [24] [12] 

Lyžařská pásová značka má stejný tvar a velikost, jako značka pěší, tj. čtverec o 

straně 100 mm. Upozorňovací pásy jsou však oranžové a ze čtyř barevných odstínů pro 

vedoucí pás se používá místo žlutého bílý.  

Pásová značka terénních cyklotras je obdobná jako lyžařská značka, liší se však 

od ní svou velikostí a barvou upozorňovacích pásů, které jsou žluté. Výška jednotlivých 

pásů je 40 mm. Mezi vedoucím a upozorňovacími pásy je ponechána mezera o šířce 10 

mm. Celkové rozměry jednoduché pásové značky terénních cyklotras jsou tedy 140 x 140 

mm. [24] [26] 
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3.3.3. Tvarové značení 

Tvarová značka se skládá z obrazců různých tvarů a doplňují základní pásové 

značení. Mohou to být např. kosodélníky nebo obdélníky rozdělené úhlopříčkou, 

trojúhelníky, kruhy, polokruhy, vlnovky, hřebínky, křížky apod. Tvarové značení je 

náročnější na zhotovení než jednoduchá pásová značka a vyžaduje vyšší zručnost při 

zhotovení. 

K tomuto značení patří: [11] 

 Významové značení 

 Místní značení 

 Značení naučné stezky 

 Značení dálkové a mezinárodní trasy 

Významové značení 

Významové značky slouží pro značení odboček od pásových nebo místních 

značek a navádějí turistu na místo, kde se nachází daný jev, např. tvarové značení značící 

odbočka ke studánce nebo prameni. Mají svůj ustálený význam a používají se jen 

v určitých, přesně stanovených případech a to pro odbočku: 

 k vyhlídce 

 k zřícenině hradu nebo jiného objektu 

 ke studánce nebo prameni 

 k jinému turisticky významnému objektu 

Délka této odbočky nemá přesahovat 1 km od místa odbočení z trasy, jinak se 

značí samostatnou pásovou značkou. [11] Barva významové značky je přejímaná z trasy té 

TZT, z které vychází. Pokud odbočka se nachází na souběhu TZT více barev, je přejímaná 

ta vedoucí barva, která má v pořadí vyšší důležitost. [24] 

K významovým značkám patří také značka pro ukončení značené cesty. [11] 

Místní značení 

Místní značení se používá pro označení tras, které tvoří vycházkové cesty 

(okruhy) vytvářené v blízkosti velkých měst a rekreačních nebo turistických středisek, 

v okolí autokempinků a v místech s možností zaparkování vozidel u dálnic a dálkových 
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silnic, kde po skončení vycházky se turisté vracejí do původního bodu startu z jiné strany. 

Dále je možné použít místního značení v oblasti, kde probíhá více hlavních a vedlejších 

TZT a přidáním další trasy pomocí pásových značek by došlo ke znepřehlednění 

v důsledku vzniku rozcestí stejné vedoucí barvy. [11] [24] 

Značení naučné stezky 

„Naučné stezky jsou kulturně výchovná zařízení umístěná přímo v terénu. Vedou 

návštěvníka k poznávání přírodních a kulturních poměrů a hodnot v určitém území, 

demonstrují specifické vztahy člověka k přírodě krajině a podněcují aktivní zájem o 

ochranu přírodního a životního prostředí i péči o ně. Spojují místa s typickými a 

jedinečnými zajímavými výtvory živé a neživé přírody i s výtvory lidskými.“ [11] 

Nedílnou součástí naučných stezek jsou zastávky, na kterých probíhá výklad, ať už 

formou textu v průvodcovské brožuře, osobou průvodce nebo prostřednictvím 

informačních tabulí či kombinací těchto způsobů. Jednotlivé informační tabule mohou být 

očíslovány pro správný průchod naučnou stezkou. 

Vyznačení NS se může provést třemi způsoby: 

První způsob je založen na použití jednoduchých pásových značek v případě, že 

se v blízkosti nachází TZT a stávající trasa se přiloží k navrhované NS anebo se navrhne 

zcela nová, která se připojí do sítě TZT. Druhý způsob se využívá v případě, kdy 

zavedením pásového značení by vedlo ke vzniku rozcestí tras stejných barev anebo 

k nepřehlednosti. Proto se využije značení pomocí místních značek pokud možno zelené 

barvy. Třetí způsob se zavádí výjimečně a to pouze v národních přírodních rezervacích 

nebo zcela mimo síť TZT pomocí zvláštní značky NS. [11] [24] 

Značení dálkové a mezinárodní trasy 

Mezinárodní dálkové turistické trasy jsou výsledkem rozvíjení mezinárodních 

styků se zahraničními turistickými organizacemi. V ČR se pro tento účel využívají již 

stávající sítě TZT s nezbytnými úpravami nebo minimálním rozšířením nutným pro 

napojení na hraniční přechody. [24] 

Evropská asociace turistických klubů vytyčila síť EDC, kterou tvoří celkově 11 

dálkových cest označených jako E1 až E11, z nichž čtyři procházejí územím ČR. EDC E3 

prochází z Polska na Slovensko přes oblast Beskyd a tak bylo možné ji zanést do této 
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práce. Označení jednotlivých EDC napojujících se na stávající PZT se nachází v hrotech 

směrovek zkratkou trasy (např. E3). [24] [4] 

3.3.4. Údržba sítě turistických značených cest 

Údržba sítě TZT je nutná, jelikož se vystavuje vnějším zásahům, mezi které patří 

kácení lesů, přírodní vlivy a cílené poškozování anebo trvanlivost používaných materiálů a 

barev. Mezi typické obnovy značení patří přetření značky, její zkrácení khaki barvou 

z důvodu růstu kůry zaviňující roztažení značky, zatření značky a přenesení na jiný objekt 

či odstranění větví zakrývající značku. 

Síť TZT se obnovuje v pravidelných intervalech co tři roky rovnoměrně bez 

ohledu na důležitost jednotlivých tras. Jednotlivé trasy se doporučuje obnovovat v celku a 

nejlépe v prvním pololetí z důvodu připravenosti na hlavní turistickou sezónu a také, aby 

turista nenacházel danou trasu  v různých stavech kvality. 

Z důvodu použití tříletého cyklu obnovy je síť TZT v jednotlivých okresech, za 

kterou zodpovídá odbor KČT daného okresu, rozdělena dle kilometráže na tři stejné díly a 

v každém roce se obnoví daná část. Pokud se nepodaří úsek v daném roce obnovit, 

přesouvá se do následujícího roku, kdy se roční plán následujícího úseku navýší o tento 

úsek. Poté se zařazuje po dvou letech do původního cyklu. 

Pokud se provádí obnova nové značené trasy, je ji třeba provést ihned následující 

rok a až poté je zařazena do tříletého cyklu. [12] [24] 
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4. Globální navigační polohové systémy 

GNPS je tvořen družicovými i pozemními subsystémy, z nichž hlavní část tvoří 

GNSS a ostatní je nezbytné rozšíření tohoto systému pro zachování bezpečné a přesné 

navigace v několika odvětvích lidské činnosti, např. letectví.  

GNSS je družicový pasivní dálkoměrný systém, který umožňuje určování polohy 

v trojrozměrném prostoru spolu s přesným časem. GNSS se skládá z vysílačů tvořenými 

družicemi a uživatelského zařízení, které na základě zpracování a vyhodnocení přijatého 

signálu z družic určí aktuální polohu. Navzdory omezenému počtu družic, dokáže zajistit 

pokrytí celého povrchu zemského navigačními signály a je tak umožněno určovat polohu 

kdekoliv na Zemi. K tomuto systému se řadí americký GPS, ruský GLONNAS, nově 

budované evropské Galileo a také čínský Compass. Družicové polohové systémy jsou 

obecně tvořeny třemi základními segmenty: kosmickým, řídícím, uživatelským. [15] 

Jelikož v praktické části bylo využíváno momentálních funkčních GNSS a určitý druh 

měření, budou tyto jednotlivé systémy a jejich principy fungování popsány. 

4.1. Určování polohy a navigace pomocí družic 

Obecně GNSS systémy mohou pracovat na různých fyzikálních principech, přesto 

k přenosu informace se využívá rádiové vlny. Existuje několik metod pro určení polohy 

pomocí rádiových signálů:  

 Metoda úhloměrná 

 Metoda dopplerovská 

 Metoda dálkoměrná 

 Metoda založená na měření fáze nosné vlny 

Tyto výše uvedené metody umožňují určit polohu přijímače ve dvourozměrném či 

trojrozměrném prostoru za předpokladu, že pozorovatel zná přesnou polohu družic. 

Většina těchto metod vychází z techniky pozemní rádiové navigace aplikované na 

vzdálenou navigaci pomocí družic. [15] 



Daniel Gryžbon : Mapování značení turistických tras na Pustevny a tvorba 

webové aplikace 

2011 / 2012  12 

4.1.1. Určování polohy pomocí úhloměrné metody 

Tato metoda vychází z jednoduchého principu, založeném na měření elevace 

signálu na měřeném bodě odvysílaného z družice pomocí směrových antén. Zjištění polohy 

probíhá za měření elevačních úhlů současně k více družicím anebo s časovými odstupy 

k jedné družici. Při měření polohy se nejprve musí zjistit poloha družice v daném 

elevačním úhlu. Vynese se spojnice družice se středem v geocentrické soustavě, která 

definuje osu kužele s vrcholem v naší družici, jehož plášť pak je vytvořen přímkami 

vytvořenými pod daným elevačním úhlem. Vytvořením všech těchto kuželu vytvoří 

průsečnice definující jak polohu na zemském povrchu, popřípadě i výšku a v tomto bodě se 

bude nacházet náš měřený bod.  

Tato technika je velice náročná a hodně je citlivá na přesnosti elevačních úhlů, 

proto se moc nerozšířila. [15] 

4.1.2. Určování polohy pomocí dopplerovské metody 

Technika zjišťování polohy je u této metody založena na Dopplerově jevu, který 

charakterizuje změnu polohy objektu na základě změny frekvence a vlnové délky. Je 

známo, že objekt, který se přibližuje má registrovanou zvýšenou frekvenci a vice versa. 

Abychom rozeznali zvýšenou či sníženou frekvenci, je nutno znát stabilní frekvenci, od 

které měříme odchylky, tj. konstanta fv. Na samotné frekvenci jsou dále přenášeny 

v pevném časovém intervalu časovém značky a parametry oběžné dráhy družice. Přijímač 

generuje svůj vlastní referenční signál fo a přijímá signál z družice se všemi informacemi, 

pak za opakovaných měření mezi dvěma časovými značkami dokáže vypočítat 3D či 2D 

polohu. [15] 

4.1.3. Určování polohy pomocí dálkoměrné metody 

Metoda využívá zjištění vzdálenosti mezi přijímačem a družicí, která se zde 

neurčuje jako samostatná vzdálenost, ale pomocí časové prodlevy šíření signálu z družice 

na přijímač, z které se pak vypočte samotná vzdálenost. Přijímač o souřadnicích (X,Y,Z) 

určuje čas šíření signálů tdi, který putuje rychlostí světla c, z družice o souřadnicích (xi,yi,zi). 

Teoreticky bychom mohli zjistit polohu neznámého bodu pomocí tří družic, pak by stačilo 
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matematicky vyřešit soustavu tří rovnic o třech neznámých, kde neznámé jsou souřadnice 

bodu přijímače: [15] 

                                  

                                  

                                  

Levá strana rovnice       je vypočtená vzdálenost na základě součinu doby šíření 

    z družice x s konstantou rychlostí světla c. Doba šíření se spočítá pomocí jednoduchého 

vztahu   
             Každá družice obsahuje své vlastní atomové hodiny 

s elektrickým oscilátorem, který generuje základní takt fo = 10.23 MHz, pomocí nějž se 

udržuje přesný čas. Na nosných vlnách modulovanými kódy, o kterých se dozvíme 

později, jsou přenášeny i tyto časové údaje. V době vyslání signálu je palubní čas    

zakódován na nosnou vlnu. Za určitý uplynulý čas tento signál zachytí přijímač, který si 

udržuje svůj čas    a odečtením       získáme dobu šíření    , kterou když vynásobíme 

rychlosti šíření světla c, zjistíme vzdálenost od přijímače k družici. Tato vypočtená 

vzdálenost není ale bezchybná, protože je zatížena mnoha chybami, přičemž se na ni 

nejvíce podepíše asynchronní čas mezi přijímačem a družicí. Takto chybami zatížená 

vzdálenost se nazývá pseudovzdálenost. [10] Posun hodin na družici je známy a proto se dá 

eliminovat, ale posun hodin na přijímači    zde stále zůstává a do výpočtu zasahuje jako 

čtvrtá neznámá. [15] Proto zjišťování polohy se musí provádět najednou ke čtyřem 

družicím, to nám rozšíří soustavu tří rovnic o další jednu a navíc každá obsahuje čtyři 

neznámé: [10] [15] 

                                       

                                       

                                       

                                       

Jak vypadá výsledek výpočtu vzdáleností zatížených a nezatížených chybou nám 

objasní následující text a obrázek č. 2. Vypočtená vzdálenost vytvoří kulovou plochu 

s poloměrem dané vzdálenosti   
 , v jejímž středu se nachází družice. Hledané místo 
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s přijímačem se může vyskytovat kdekoliv na této ploše, pokud ale přidáme další dvě 

kulové plochy reprezentující ostatní dvě družice, protnou se nám všechny ve dvou bodech. 

Jeden bod se nachází daleko ve vesmíru za družicemi a může se zanedbat, druhý bod je 

naše hledané místo. Z již zmíněného důvodu časového posunu na přijímači o čas   , o 

který signál putuje jinou vzdálenost než ve skutečnosti, nevznikne bod, ale geometrický 

tvar, v jehož prostoru se nachází náš bod, který při převedení do roviny vypadá jako 

trojúhelník. [15] 

  

Obrázek 2. Způsob znázornění výpočtu pseudovzdálenosti pomocí 2 a 3 družic 

(převzato z http://www.kowoma.de/en/gps/positioning.htm) 

Aby přijímač od sebe rozlišil signál z jednotlivých družic, byly proto vynalezeny 

následující metody: [15] 

 Kmitočtové dělení: Pro odlišení přenášeného signálu více družicemi se 

užije jiné frekvence nosné vlny 

 Kódové dělení: Všechny družice vysílají nosnou vlnu na stejné frekvenci, 

ale dálkoměrný kód je pro každou družici unikátní 

 Časové dělení: Zde se vysílá nosná vlna na stejné frekvenci, se stejnými 

dálkoměrnými kódy, ale vše v pravidelných časových rozestupech. 

Kódové dělení je základní metoda, která se užívá v současném GPS systému. 

Dálkoměrný kód moduluje nosnou vlnu a také kóduje jednotlivé informace, ke kterým po 

odstranění dálkoměrného kódu se může dále přistupovat. K modulaci používá 

pseudonáhodné šumy (PRN), což je posloupnost dvou stavů,   , které jsou výsledky 

jistého periodicky se opakujícího algoritmu a tyto PRN mají tu vlastnost, že dva různorodé 

kódy mají slabý signál a dva stejné kódy, i když můžou být fázově posunuty, mají signál 

silnější. [15] Čas palubních hodin družice v době odeslání    je zakódován pomocí 

dálkoměrného kódu a poté korelován s replikou generovaného PRN kódu v přijímači. 

Samotná korelace poskytne časový rozdíl    . [10] 
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Systémy založené na dálkoměrné metodě se obecně dělí na aktivní a pasivní: [15] 

 Aktivní: V těchto systémech platí dvojí vazba mezi koncovými uživateli 

(přijímači) a řídící stanicí. Každý přijímač vybavení tzv. odpovídačem má 

svoji unikátní značku a je stopován řídicí stanicí na základě principu 

otázka – odpověď. Řídící stanice vyšle signál pomocí družice, který 

obsahuje značku přijímače a poté co se konkrétní přijímač ztotožní se 

značkou, vyšle svoji odpověď. Doba, za kterou odpoví přijímač na družice 

a se znalostí konstelace družic povede k výpočtu polohy přijímače. Tento 

způsob komunikace je zdlouhavý a může obsahovat pouze omezený počet 

přijímačů, také může vést často k přetížení, proto z globálního hlediska 

není preferovaný. 

 Pasivní: Současné GNPS systémy jsou založené na této metodě 

komunikace mezi družicemi a přijímači. Družice neustále vysílají 

dálkoměrný signál, který je odlišen pomocí určité metody dělení a 

obsahuje časové značky, z kterých je přijímači umožněno zjistit čas, za 

který uplynul od odeslání do přijmutí signálu     a z něj vypočítat 

vzdálenost   
 . Pozice družic je také obsáhlá na nosné vlně v navigační 

zprávě a nic nebrání samotnému výpočtu polohy. Tato komunikace je 

jednosměrná, jejíž výkon nedegraduje vzrůstající počet uživatelů a také 

zaručuje rychlejší příjem informace. 

Díky poznání principu interakce mezi družicemi a přijímačem a zjištění, jak se 

odlišují signály jednotlivých družic, se dá vyslovit, že nynější GNSS systémy pracují jako 

pasivní dálkoměrné navigační systémy. [15] 

4.1.4. Určování polohy pomocí měření fáze nosné vlny 

Fázové měření se liší od dálkoměrné metody tím, že vůbec nepracuje 

s dálkoměrnými kódy, ale zpracovává samotné nosné vlny. Vychází se z toho, že každá 

nosná vlna má svoji vlnovou délku, která je známá a může být vynásobená číslem, jehož 

výsledkem bude vzdálenost. Pokud přijímač obdrží signál, je tato vzdálenost přijímače a 

družice rovná celočíselnému násobku vlnové délky a zbytku desetinné částí, které se říká 

fáze vlny. V praxi zjištění desetinné části vlny nečiní žádný problém, ale celočíselný 
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násobek už není tak lehce zjistitelný a tento problém je nazýván jako neurčitost (angl. 

ambiguity) nebo celočíselná nejednoznačnost (angl. integer ambiguity). Řešení tohoto 

problému je obtížné, ale byly vyvinuté postupy, které umožňují využití tohoto přesnějšího 

měření, než je méně přesná dálkoměrná metoda, v reálném čase nebo při pozdějším 

zpracování po dokončení měření. Poté co se zjistí celočíselná nejednoznačnost, dokáže 

přijímač postupně sledovat změny fázového posunu a celočíselného počtu vln.  

Zjištěná neurčitost je po celou dobu udržována a přijímač vypočítavá svoji 

polohu, dokud nedojde k přerušení kontinuálního výpočtu z důvodu zastínění nebo 

oslabení signálu. Tomuto přerušení se říká fázový skok (angl. cycle slip), po kterém 

přijímač nemůže počítat vlnovou délku a musí započnout od začátku nový cyklus 

zjišťování nosné vlny. [15] 

4.2. Absolutní a relativní zjišťování polohy 

Podle způsobu měření založeném na počtu použitých GNSS aparatur rozdělujeme 

zjišťování polohy na: [15] 

 Absolutní: Ke zjištění polohy se využije pouze jedné GNSS aparatury, 

která za pomocí dálkoměrných kódů vypočte svoji polohu vyobrazenou 

v nativním geocentrickém souřadnicovém systému pro dané GNSS. 

Jednotlivé měřené body můžeme zpřesnit metodou průměrování a to tak, 

že s určitou frekvencí vzorkování měříme jeden bod po nějakou časovou 

jednotku a jeho výsledná poloha bude průměrem těchto vzorků. 

 Relativní: Užívá se více GNSS aparatur, díky kterým se zredukují chyby 

ovlivňující přesnost měření a dále zjištěné relativní polohy těchto 

zúčastněných aparatur v měření bude daleko přesnější než samotných 

aparatur v absolutní poloze. [10] Používá se zde GNSS aparatury umístěné 

na známém bodě o přesných souřadnicích, které se říká referenční 

přijímač. Tento ze svých měření vypočítává odchylky v místě jeho měření 

a ty distribuuje jako korekce v reálném čase nebo v podobě pozdějších 

korekcí aplikovaných po měření. Druhá aparatura si na základě těchto 

korekcí svoji zjištěnou polohu opraví. [15] 



Daniel Gryžbon : Mapování značení turistických tras na Pustevny a tvorba 

webové aplikace 

2011 / 2012  17 

4.3. NAVSTAR GPS 

NAVSTAR GPS je jméno projektu amerického ministerstva obrany založený 

v roce 1973, jehož celý název zní Navigation System using Time And Ranging Global 

Positioning System a jedná se o první GNSS, který byl vybudován a dotáhnut do plně 

funkčního stavu. Jeho prvotní rys byl čistě vojenský a později americký kongres vydal 

pokyn, aby byl zpřístupněný s omezenými funkcemi i civilnímu obyvatelstvu. [10] 

Systém GPS se skládá tří segmentů: 

 Kosmický 

 Řídicí 

 Uživatelský 

Kosmický segment je složen ze soustavy družic rozmístěných dle určitého 

systému. Plná konstelace sčítá 24 družic, z toho 21 podílejících se aktivně na vysílání 

signálů a 3 v pohotovosti, pokud by některá z družic přestala fungovat. Konstelace je 

tvořena šesti oběžnými dráhami, které jsou neměnné a stále vůči Zemi. Na každé z nich 

jsou umístěny čtyři družice, které mají sklon k rovníku okolo 55 stupňů a oběžnou dráhou 

11 hodin a 58 minut. Tato konstelace zaručuje, že kdekoliv na Zemi je po 24 hodin 

možnost observovat minimálně ze čtyř družic. Většina družic se nachází v zenitu od 60 

stupňů jižní šířky do 60 stupňů severní šířky, proto měření blíže k pólům mají horší 

přesnost polohy z důvodu špatné geometrie rozestavení družic. 

Řídící segment řídí a udržuje družice na oběžných dráhách. Skládá se ze tří 

typů pozemních stanic, pro řízení, monitorování a komunikaci, kdy každá z nich má 

specifickou funkci v tomto procesu. Monitorovací stanice přijímají signál z družic, který je 

přeposílán do řídicí stanice, kde je zpracováván a výsledkem jsou vypočítané aktuální 

efemeridy a časy družic. Na tomto základě probíhají pak aktualizace navigačních zpráv, 

opravy časů a letových drah jednotlivých družic, které jsou pak předávány komunikačním 

stanicím a ty jsou odesílány na jednotlivé družice. 

Uživatelský segment se skládá z koncových uživatelů vlastnící GPS přístroje, 

pomocí kterých na základě daných postupů a vyhodnocených signálů využívají 

družicového polohového systému. [15] 
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4.3.1. Souřadnicový systém WGS-84 

Vyhodnocení všech měření probíhá ve vojenském  geocentrickém souřadnicovém 

systému nazývaném Světový geodetický systém – 1984, zkráceně WGS-84, který je spojen 

se středem zemského tělesa. Definuje matematický referenční elipsoid WGS 84, kartézský 

a geografický souřadnicový systém a výškový systém. Geografické souřadnice se nativně 

zobrazují v kartografickém zobrazení UTM v kartézských souřadnicích easting, northing, 

anebo je lze převádět pomocí známých transformací v reálném čase do jiných 

kartografických zobrazení. Tento souřadnicový systém vznikl na základě družicového 

měření družicového navigačního systému Transit na více než 1500 stanicích rozmístěných 

na Zemi. [15] [21] 

4.3.2. Signály vysílané družicemi GPS 

Výsledné signály vysílané družicemi GPS jsou složeny z nosné vlny, 

dálkoměrného kódu a navigační zprávy. Než se signál vyšle, je třeba jej v krocích vytvořit 

pomocí jednotlivých složek, které jsou odvozovány od základního taktu generovaného 

atomovými hodinami na družicích. Základní takt činí 10.23 MHz a tyto složky jsou 

zesilovány či zeslabovány pomocí násobení nebo dělení tohoto taktu. 

Signály jsou neseny na dvou nosných frekvencích, L1 (1575.42 MHz, vlnová 

délka 19 cm) a L2 (1227.60 MHz, vlnová délka 24 cm), které jsou modulovány navigační 

zprávou a dálkoměrným kódem, které jsou prezentovány PRN. Na L1 se jako PRN 

používá C/A-kód znán také jako hrubý/dostupný a nešifrovaný P-kód neboli přesný anebo 

jeho šifrovaná varianta Y kód. L2 používá k modulaci jako PRN pouze P-kód. [15] 

Součástí nosné vlny je i bitový kód prezentující navigační zprávu, jejíž celá délka je 1500 b 

a obsahuje různé informace, např. přesné efemeridy dané družice, GPS čas, stav všech 

družic nebo almanach, což jsou méně přesné údaje o efemeridách všech družic. [10] 

Jednotlivé PRN můžeme klasifikovat na standardní polohové služby (SPS) a 

přesné polohové služby (PPS) dle toho, jakou nosnou vlnu modulují. Všechny PRN pro L1 

se označují jako SPS a pro L2 jako PPS. Jelikož GPS je stále pod vedením amerického 

ministerstva obrany, kdykoliv při zhoršené politické situaci může uplatnit selektivní 

dostupnost, která zhorší přesnost měření pro neautorizované uživatele. V té chvíli se mění 

význam polohových služeb a to tak, že do SPS patří C/A-kód pospolu s nešifrovanou 
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variantou P-kódu a do PPS šifrovaná varianta Y-kód, kterou lze využívat pouze za 

předpokladu vlastnění dešifrovacího kódu, kterým eliminujeme efekty selektivní 

dostupnosti. [15] 

4.3.3. Přesnost systému 

Přesnost stanovení polohy závisí na mnoha faktorech, mezi ně patří zvolený 

GNSS přijímač, metoda měření a zpracování výsledné práce, atmosférické podmínky, stav 

a rozmístění družic, viz následující seznam: [15] 

 Politika řízení přístupu k signálům z družic 

 Stav družic 

 Počet viditelných družic 

 Geometrické uspořádání viditelných družic 

 Rozsah přesnosti měření 

 Poměr signál / šum 

 Vícecestné šíření 

 Typ přijímače a způsob měření a vyhodnocení 

 Pečlivost přípravy plánu měření 

 Platnost efemerid a přesnost určení efemerid 

 Přesnost hodin na družicích a chyba hodin přijímače 

 Vliv ionosféry a troposféry 

Stav družic 

Mohou nastat případy, kdy příjem z nějaké družice by mohl vést k nekorektním 

výsledkům stanovení polohy. Proto takové družice se v navigační zprávě označí jako 

nezdravé a přijímač na základě obdržené informace v navigační zprávě přestane danou 

družici používat ke stanovení polohy až do doby, než opět obdrží navigační zprávu se 

stavem družice jako zdravá. [15] 

Počet viditelných družic 

Počet družic, které vstupují do výpočtu, ovlivňuje přesnost stanovení polohy a 

platí, čím více, tím lépe. Minimální počet viditelných družic měl by být čtyři, z důvodu 

výpočtu pseudovzdáleností, tedy výpočtu čtyř neznámých (X, Y, Z, T). [15] 
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Geometrické uspořádání viditelných družic 

Uspořádání viditelných družic výrazně ovlivňuje stanovení výsledné polohy. 

Jestliže družice se nacházejí pouze v zenitu nebo v malé oblasti vymezené na obloze, 

výsledkem tohoto měření bude daleko horší přesnost, než kdy jsou družice rozestaveny 

15°-20° nad obzor a 120° od sebe a další jedna se nachází v zenitu přijímače. 

Geometrické uspořádání je možné matematicky ohodnotit pomocí parametru 

snížená přesnost (DOP), která se stanovuje na základě výpočtu relativní polohy každé 

družice k ostatním družicím. Nižší hodnota DOP znamená přesnější stanovení přesnosti a 

času než vyšší hodnota. Například u parametru PDOP, který se užívá nejčastěji ke 

stanovení přesnosti je hodnota menší než čtyři chápána jako vhodné uspořádání, mezi 5 a 7 

je akceptovatelné a vyšší jak 7 zcela nevhodné. [15] 

 

Obrázek 3. Vliv uspořádání družic na parametr PDOP 

(převzato z http://indiagps.in/errors-and-precision-of-GPS-signal) 

Druhů parametrů DOP je několik, které značí přesnost v určitých veličinách: [15] 

 Relativní (RDOP) – relativní chyba polohy 

 Polohový (PDOP) – horizontální a vertikální přesnost v prostoru 

 Horizontální (HDOP) – horizontální měření 

 Vertikální (VDOP) – měření výšky 

 Časový (TDOP) – posun hodin 

Vícecestné šíření (angl. Multipatch) 

Signál od družic dopadá na anténu přijímače buď přímo anebo nepřímo. Tento 

nepřímý signál vzniká odrazem od vysoce odrazných ploch nebo od povrchu terénu, pokud 

dopadá signál pod malým úhlem. Takto odrážený signál zmate přijímač, který pak vypočte 

nesprávnou pseudovzdálenost. [15] 
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Typ přijímače 

Volba GNSS přijímače závisí hodně na charakteru spolehlivosti určené polohy. 

Nižší podmínky pro orientační polohu budou splňovat turistické přijímače, zatímco na 

zaměření pozemku už stačit nebudou a geodeti budou muset pracovat s daleko 

sofistikovanějším přijímačem. Přijímače se dělí dle toho, na kolika frekvencích dovedou 

simultánně pracovat, kolik současných viditelných družic je možno zpracovávat i s jakou 

metodou určování polohy a korekcemi pracují. Mnoho výrobců do svých přijímačů 

instalují doplňkové prvky, které například zamezují příjmu vícecestného šíření. 

Pečlivost přípravy plánu měření 

Před začátkem důležitého měření je vhodné připravit plán pro oblast měření. 

K tomuto účelů slouží specializované softwary, ve kterých můžeme specifikovat danou 

oblast, zvolit datum a délku měření, načíst efemeridy družic a jejich stavy, navrhnout 

terénní překážky a jiné možnosti. Výsledkem bude model, pomocí kterého lze predikovat 

nejvhodnější dobu měření založené na konstelaci a stavu družic. [15] 

Vliv ionosféry a troposféry 

Jednotlivé vrstvy atmosféry ovlivňují signál šířící se od družice k přijímači. 

Největší část ovlivnění na tom má ionosféra, tzv. ionosférická refrakce a troposféra tzv. 

troposférická refrakce, jejíž vliv se mění v prostoru a čase. 

Ionosféra se skládá z vysokého počtu ionizovaných částic, které mají vliv na 

signál, a chyba měření může dosahovat až 90 m. Naštěstí ionosféra ovlivňuje určité 

frekvence, takže její vlivy lze vhodnou volbou kmitočtu nosné vlny vyloučit. 

Nejspodnější část troposféra vnáší do měření chybu až do velikosti 23 m. Na 

rozdíl od ionosféry je nezávislá na frekvenci, zato se dá dobře vypočítat její vliv díky 

znalostem atmosférických podmínek v místě měření. [15] 

4.4. GLONASS 

GLONASS (angl. Global Navigation Satellite System) je ruský vojenský GNSS a 

stejně jako GPS je i GLONASS pasivní dálkoměrný systém. Je spravován Ruskými 

kosmickými silami pro potřeby Ruské federace, kterou mohou využívat i civilní uživatelé. 
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Stejnou shodu má i v struktuře systému, které se skládá z kosmického segmentu pomocí 

družic GLONASS, pozemního řídicího komplexu a přijímačů uživatelů. 

Plně obsazená konstelace družic činí 24, které jsou rozmístěné ve třech orbitálních 

dráhách odkloněny od sebe o 120 stupňů. Družíce jsou od sebe na každé dráze vzdáleny o 

45 stupňů a s protějšími dráhami o 15 nebo 30 stupňů. Družice jsou umístěny na kulové 

oběžné dráze se sklonem 64,8 stupňů ve výšce 19 100 km. Oběžná dráha družic činí 11 

hodin a 15 minut. Toto uspořádání zaručuje viditelnost minimálně 6 družic a maximálně 

11. [15] 

Na rozdíl od USA nemá ruská federace základny po celém světě a zvlášť při 

rovníku, kde jsou právě situovány základny amerických námořních sil, které dopomohly 

k vybudování systému monitorovacích zařízení pro GPS. Tímto byla ruská vláda omezena 

k vybudování řídicího komplexu pouze na území Svazu nezávislých států. To má za 

následek, že každá družice je denně zhruba 16 hodin mimo dosah monitorovacích stanic. 

Proto příští generaci nově zkonstruovaných družic budou umět komunikovat mezi sebou a 

viditelné družice pak budou přenášet stav okolních družic z dosahu na monitorovací 

stanice. [15] 

Signály se vysílají na dvou nosných vlnách L1 a L2, které nemají naprosto stejný 

kmitočet a liší se od stanovené frekvence o přírůstek konstanty vynásobené s kmitočtem 

kanálů. V GPS vysílají všechny družice každou nosnou vlnu na stejné frekvenci, ale jsou 

rozlišeny rozdílným PRN kódem pro každou družici. V GLONASS je tomu zcela naopak, 

sdílí se stejný kód, ale každá družice vysílá na jiné frekvenci. Nosné vlny jsou modulovány 

dvěma dálkoměrnými kódy SP a HP a navigační zprávou: [15] 

 SP je navigační signál standardní přesnosti, který je obdobou C/A kódu a 

moduluje pouze L1 vlnu. Kmitočet PRN kódu je 0.511 MHZ 

 HP je navigační signál vysoké přesnosti, moduluje L1 i L2 vlnu a je 

obdobou P-kódu. Jedná se o PRN kód o kmitočtu 5.11 MHz 

 S SP i HP je navíc přenášena navigační zpráva, ale u HP nebyla 

zveřejněna a liší se o SP. Navigační zpráva u SP obsahuje: 

o Efemeridy družice 

o Posun hodin vzhledem k systémovému času 

o Korekce družicového času na čas GLONASS 
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o Kalendářní číslo dne v rámci čtyřleté periody, s počátkem 

v přestupném roce 

o Číslo družice v systému 

o Příznak stavu družice 

o Almanach GLONASS 

Měření za současného příjmu signálu z GPS a GLONASS družic je velice 

efektivní, lze to zhlédnout u výrobců, kteří implementují do svých přijímačů tuto 

technologii, čímž se zvyšuje přesnost polohy a také minimálního počtu viditelných družic 

v sektoru. 
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5. Volba přístroje, příprava a průběh měření, 

úprava dat 

GNSS přístroj byl zvolen s ohledem na požadovanou přesnost měření, výdrž 

baterií, kapacitu a průběhu terénu na měřené trase. Před touto volbou předcházela 

rekognoskace terénu, která splnila dva cíle: 

 Zvolení vhodného přístroje 

 Zaznamenání typu geodat určených pro sběr 

Terén jednotlivých tras je různorodý, jednak se začíná v zastavěných oblastech, 

kde na okrajích měst se urbanistické vzezření překlene v krajinu s nízkou vegetací, které 

pak přecházejí v listnaté háje s korunami tyčící se nad hlavou, kde sem tam se objeví 

samotné oko nebo pás volného výhledu na oblohu. Čím výška stoupá, tím strmější je cesta 

a začíná se měnit i okolí, je zde více stínu a to naznačuje hustější lesní pokryv, který pak na 

vrcholcích přechází ve zcela volné prostranství. Krajina se mění i s ročním obdobím a 

v zimě jsou lepší podmínky pro měřené než v létě. Dalším faktorem byla i délka měřených 

tras, kdy každý z nich měla bezmála 10 km a to se promítlo i do časové náročnosti. 

Přesnost byla řečena maximálně do 10 m. 

Přístroj, který je možný použít do těchto podmínek a splňuje výše uvedené 

předpoklady, je GMS-2. 

5.1. Topcon GMS-2 PRO 

Institut geoinformatiky na VŠB má k zapůjčení přístroj od firmy Topcon GMS-2 

ve vylepšené verzi PRO s vlastní interní anténou, která je rozšířitelná o výtyčku a externí 

anténu PG-A5. Tento přijímač patří do skupiny GIS přijímačů, kde pro účely GIS není 

nutná milimetrová přesnost a je dostačující submetrová pro střední a velká měřítka map. 

Jedná se o kompaktní přístroj do ruky s operačním systém WindowsCE. Hlavní 

charakteristikou přístroje je příjem signálu pouze na L1 frekvenci ze dvou GNSS, GPS a 

GLONASS, proto se označuje jako duální přijímač. V jednom okamžiku dokáže sledovat a 

přijímat signál z 50 družic a pozici zpřesňovat v autonomním režimu pomocí průměrování 

nebo přes korekční data v reálném čase ze systému SBAS (WAAS / EGNOS) či 
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pozemních referenčních stanic i metodou post-processing. [22] GMS-2 PRO má i 

vyměnitelnou baterii, která vydrží na nabití 7 hodin měření a poté je možné ji vyměnit za 

náhradní přímo v terénu a pokračovat tak v měření. 

 

Obrázek 4.přijímač GMS-2 PRO, výtyčka a externí anténa PG-A5  

(převzato z http://www.ppsincweb.com/pics a http://obchod.geodis.cz/geo/antena-pg-a5) 

5.2. Datový slovník 

V rámci rekognoskace bylo účelné si zaznamenat typ geodat a vlastností, které 

budou evidovány. Geodaty jsou myšleny geografická data, tedy objekty a jevy, jež mají tří 

složky, jednu prostorovou vyjadřující umístění, druhou popisnou doplňující daný objekt o 

identifikační vlastnosti a třetí složku časovou. 

Tematicky zaměřená geodeta pro tuto práci, jako vzory možných druhů značek 

pro PZT a pro CZT, bylo možné zjistit z publikací věnující se TZT, např. knížka [12], nebo 

z oficiálních stránek KČT [26]. Jelikož se zde důležitých informací nemuselo jít dočíst, 

jako například z jakého materiálu nebo na jakém umístění značka je zaznamenána, bylo 

proto preferované rekognoskaci uskutečnit. Ovšem zaznamenávány nebyly pouze značení 

TZT, ale i doplňující geodata nebo samotné trasy, kde bylo nutné poznamenat typ povrchu 

trasy. 

Po rekognoskaci vznikl písemný i foto záznam, pomocí nějž vznikly návrhy tříd 

geoprvků, které následně se implementují do softwaru GPS přijímače, kam se budou 

postupně ukládat sbíraná geodata z terénu. Třídu geoprvků si můžeme představit jako 
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tabulku uchovávající relevantní informace vztažené pouze k těm objektům patřícím k sobě 

a mají podobné znaky (např. pěší značky, turistické tabule). [28] 

Sdružení všech tříd geoprvků do jednoho celku se nazývá datovým slovníkem 

(angl. Data dictionary), což je v terminologii informačních systémů soubor, který definuje 

strukturu a složení datové základny a obsahuje metadata pro správu dat. [28] 

Celkově bylo vytvořeno 6 tříd geoprvků: 

 Pěší značená trasa 

 Cyklo značená trasa 

 Pěší turistické značení 

 Cykloznačení 

 Turistické tabule 

 Zajímavosti 

Pro urychlení mapových prací bylo vhodné opakující se vlastnosti prvků shrnout 

do tzv. číselníků, neboli seznamu již předem známých hodnot, kterých geoprvky můžou 

nabývat. Zásadní výhoda je v tom, že člověku to ušetří čas a zároveň se zamezí špatně 

definovaných hodnot. Pokud v terénu se nacházel geoprvek, který byl atypický pro 

vytvořený datový slovník, měla každá třída geoprvků pro tuhle situaci volitelnou 

poznámku. 

U třídy geoprvků pěších značek byla zaznamenávána barva značky, dále o jaký 

typ pásové značky, eventuelně tvaru se jedná. Do této třídy byly i začleněny turistické 

směrovníky, na kterých se mohou nacházet turistické značky, proto povinnost zápisu 

atributu u Typ pásové značky je Ne a k naprostému odlišení, že se jedná o směrovník, dojde 

při označení atributů Turistická tabulka a Turistická směrovka na hodnotu 1. Dále u 

samotných značek se poznamenávalo, jakým směrem navádějí, tedy nahoru je směrem od 

začátku trasy na Pustevny a naopak anebo oběma směry nahoru i dolů. 

 

Obrázek 5. Fotodokumentace 
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Tabulka 1. Třída geoprvku Pěší značka pro datový slovník 

Název třídy Typ geoprvku Souřadnicov
ý systém 

Projekce    

Bodová označení Bod WGS-84 UTM zone 
34U 

   

Pěší značka       

Název Slovní popis Systémový 
název 

Doména / 
Datový typ 

Integritní omezení / 
výchozí hodnota 

Povinnos
t zápisu 

Pozná
mka 

ID Primární klíč ID Poměrová 
/celý číslo 
(6) 

Unikátní hodnota Automati
cky 

 

Značená pěší trasa Barva pěší turistické 
trasy 

ZnacenaPesi
T 

Menu 
(Text(7)) 

ZnaceniPesi_trasy / - Ano  

Typ pásové značky Jaký typ pásové značky 
se v daném místě 
nachází 

TypZnacky Menu 
(Text(54)) 

Typ_znacky / Pásová 
značka 

Ne  

Turistická tabulka Zdali pěší značka má i 
turistickou tabulku 

TurTabulka Bool 
(Ano/Ne) 

- / ne Ano  

Turistická 
směrovka 

Zdali pěší značka má i 
turistickou směrovku 

TurSmerovk
a 

Bool 
(Ano/Ne) 

- / ne Ano  

Dálková pěší a 
mezinárodní trasa 

Zdali pěší značka 
obsahuje i značení 
dálkové a mezinárodní 
trasy 

DalkovaAM
eziT 

Menu 
(Text(5)) 

Dalkova_mezinarodni
_trasa / Žádná 

Ano  

Směr značky Zdali značka je umístěná 
pro turistu jdoucího 
směrem nahoru nebo 
dolů 

SmerZnacky Menu 
(Text(13)) 

Smer_znacky / - Ano  

Umístění Na čem je značka 
umístěna 

UmisteniNa Menu 
(Text(17)) 

Umisteni_na / Kmen Ano  

Materiál značky Charakter materiálu 
značky 

MaterialZna
cky 

Menu 
(Text(13)) 

Material_znacky / 
Barva 

Ano  

Stav V jakém stavu se značka 
nachází, zda nepotřebuje 
obnovit 

Stav Menu 
(Text(9)) 

Stav / Zachovalá Ano  

Viditelnost Viditelnost značky v 
terénu 

Viditelnost Menu 
(Text(11)) 

Viditelnost / Viditelná Ano  

Datum a čas Datum a čas záznamu DatumCas Intervalová 
Date-Time 

YYYY-MM-DD HH:MM Ano  

Autor Jméno autora záznamu Autor Text(23) - / Daniel Gryžbon 
(GRY143) 

Ano  

Poznámka Volná poznámka Pozn. Text(50) - / - Ne  

K dalším atributům patřilo umístění a materiál značky a poslední stav 

s viditelností. Stav značek a jiných geoprvků bylo rozděleno do čtyř kategorií a bylo 

založeno na subjektivním ohodnocení. Zachovalá značka je v naprosto bezvadném stavu, 

zatímco Nevýrazná je značka, která je viditelně bez fyzického poškození, ale zato barvy už 

nejsou tak pestré a stává se hůř viditelnou. Poničená značka je z části funkční a stále 

navádí turistu. Zničená značka je zcela nevyhovující značka, která by měla být prioritně 

obnovena. Stav poničená a zničená také mohou přejímat implicitně vyšší vlastnost 

nevýrazná. 
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Tabulka 2. Číselník pro třídu geoprvku Pěší značka 

Název číselníku Hodnota 

ZnaceniPesi_trasy Červená 

  Modrá 

  Zelená 

  Žlutá 

Typ_znacky Pásová značka 

  Šipka - doleva 

  Šipka - doprava 

  Vícebarevná značka 

  Místní značka 

  Koncová značka 

  Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce 

  Odbočka ke zřícenině, hradu či jiného objektu 

  Odbočka ke studánce nebo pramenu 

  Odbočka k jinému zajímavému objektu 

  Značka naučné stezky 

  Pruhové značení směrem ven hranic chráněného území 

  Pruhové značení směrem dovnitř hranic chráněného území 

  Záchytný informační bod 

Dalkova_mezinarodni_trasa E3 

  Žádná 

Smer_znacky Nahoru 

  Dolů 

  Oba směry 

Umisteni_na Kmen 

  Kámen 

  Stožár 

  Sloup 

  Most 

  Informační tabule 

  Budova 

  Tyč 

  Hraniční kámen 

  Jiné umístění 

Material_znacky Barva 

  Kov 

  Samolepka 

  Jiný 

Stav Zachovalá 

  Nevýrazná 

  Poničená 

  Zničená 

Viditelnost Viditelná 

  Zarostlá 

  Nejde vidět 

Zbylé ukázky tříd geoprvků s číselníky se nacházejí v příloze. 

Datový slovník se může navrhnout v aplikace TopSURV, buďto v jeho mobilní 

variantě nainstalované od výrobce v GMS-2 PRO anebo v PC variantě určení pro stolní 

počítače. Nejlepší je možnost navrhnout datový slovník v té druhé variantě pro PC, protože 

zaručuje rychlejší a lepší ovladatelnost a přehlednost, jelikož na malém displeji velké třídy 

geoprvků a dlouhé názvy souborů nemusejí dobře vyniknout. Vyhotovený datový slovník 

stačí vyexportovat na úložné médium počítače a poté přenést na GMS-2 PRO a v interní 

aplikaci TopSURV importovat datový slovník do zakázky. 
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5.3. Zakázky 

Založením zakázky se myslí profil, který v sobě skýtá konfiguraci měření, 

uložená a vlastní naměřená data. Opět se zakládá v aplikaci Topcon TopSURV. 

5.3.1. TopSURV 

TopSURV je modulární aplikace běžící na WindowsCE obsahující GUI vyvinutá 

pro organizování dat a měřické účely se stejným uživatelským prostředím na všechna 

zařízení od firmy Topcon. Umožňuje import a export pracovních souborů a výsledků 

měření pro následnou editaci mimo zařízení. [28] TopSURV se nachází ve verzi 7.1 na 

přijímači GMS-2 PRO s modulem GPS+. 

5.3.2. Založení zakázky 

Zakázka se zakládá ihned při startu aplikace pod jakýmkoliv názvem a poté se 

v dalším kroku konfiguruje metoda sběru dat. Požadavek na přesnost měření je 

zvládnutelný i s jedním přístrojem typu GMS-2 v autonomním režimu absolutního 

zjišťování polohy. Pro jistotu se přijímač nastavil do relativního zjišťování polohy PP 

DGPS s možností aplikování korekcí metodou post-processingu po skončení zakázky 

z referenční stanice LYSH umístěné na Lysé hoře. Takto přijímač zaznamenává data 

dvojím způsobem. Měřený bod se po určitý zvolený časový limit měří tak, že každou 

uplynutou sekundou nebo vyšší jednotkou času přijímač zaznamená polohu, tu uloží jako 

surovou bez jakýchkoliv aplikací zpřesňování do zvlášť souboru *bod*.raw pro každý bod 

a dále tuto polohu zprůměruje s předešlou polohou či výsledkem průměru předešlých 

poloh. Takže výsledkem jsou jak data měřená a zpřesňována průměrováním v autonomním 

režimu, tak surová nezměněná data, která se potom dají opravit o korekce z referenční 

stanice. 

Po upřesnění metody sběru dat se konfigurují vlastnosti použitých přístrojů base a 

rover. Base se označuje referenční stanice a rover přijímač, s kterým pohybuje a měří. 

Jelikož GMS-2 vystupuje sama k sobě jako přijímač a zároveň referenční stanice, nastaví 

se těmto položkám identické vlastnosti. K těm patří elevační maska na 5° a relativní výška 

umístění antény vůči zemi. K vytyčování bodů se použila výtyčka, na jejíž horní konec se 
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přimontovala externí anténa PG-A5, která se propojila s GMS-2 PRO vloženou do 

kloubového ramene nasazené na výtyčce. Takto získá vyměřování bodu vyšší stabilitu a 

anténa týčící se nad výšku postavy bude mít lepší observaci na družice vlivem odstranění 

stínění zejména tělem měřiče nebo okolí. Tato výška byla nastavena na 1.9 m vertikálně. 

Dále se definuje záznam surových dat do souboru, ten je nastaven jako pojmenování dle 

vlastního uvážení, ukládá se na přijímač a co 1 sekundu je vzorkována poloha. Počet 

měření neboli epoch je nastaveno na 30 a dále aktivována pokročilá nastavení jako redukce 

vícecestného šíření a příjem signálu z družic systému GPS i GLONASS. 

Poslední věcí je nastavení souřadnicového systému, v kterém se mapuje a délkové 

a úhlové jednotky. Souřadnicový systém se nastavoval dle pozdější aplikace těchto dat bez 

nutnosti další zbytečné konverze a protože tím byla webová aplikace navrhovaná pomocí 

Google maps API v3, která pracuje s WGS-84 projekcí UTM, byl z těchto důvodů zvolen 

také souřadnicový systém WGS-84 s projekcí UTM:North zone 34:18E to 24E, kde 

v tomto páse se nachází mapovaná oblast v pohoří Beskyd. Délkové jednotky jsou v 

metrech a úhlové v DMS (stupně, minuty, vteřiny). 

 

Obrázek 6. WGS-84: Předěl poledníkových pásů 33U a 34U 

(převzato z http://www.velites.cz/clanek_mgrs.html) 

Po dokončení konfigurace zakázky zbývá už importovat předem hotový datový 

slovník. 
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5.4. Plánovaní měření 

Plánování měření má nesmírnou důležitost pro geodety a jejich měření, které 

vyžadují velkou přesnost. I nejlepší měřický GNSS přijímač s velmi přesnou metodou 

může podat velmi špatnou přesnost na základě zvolené nevhodné časové doby měření 

z důvodu neoptimální konstelace družic anebo plánovaných oprav družic. Těmto věcem lze 

předcházet za použití plánovacích aplikací, jako například aplikace Occupation Planning. 

5.4.1. Occupation Planning 

Occupation Planning je opět software od firmy Topcon. Tato aplikace je 

založena na předpovědi stavu družicového systému, která je volně přístupná pomocí 

almanachu, který si lze obstarat z GNSS přijímače nebo z veřejných archívů Navigačního 

centra Americké pobřežní stráže. Pro budoucí plánování na následující den se doporučuje 

stáhnout almanach maximálně tři týdny starý, jelikož může obsahovat neaktuální 

informace. Almanach existuje ve dvou ASCII formátech, SEM a YUMA, které jsou 

obsahově shodné. [28] 

Základem je vyznačení přibližné pozice měření, co by observačního bodu, pomocí 

souřadnic zeměpisné délky, zeměpisné šířky a výšky. Jelikož měřením není pouze jeden 

bod, ale sada bodů podél značené turistické trasy s délkou přes 10 km s měnícím se 

okolním reliéfem, nešlo samotné naplánování provést zcela důkladně, protože by 

vyžadovalo komplexní model okolí a sofistikovanější aplikaci. Každá samotná turistická 

trasa se rozdělila na dvě poloviny z důvodu časově dlouhého mapování, kdy se vždy 

zvládlo za jeden den zmapovat z 10 km něco kolem 6 km. Proto se bod vždy nastavil 

v polovině délky rozdělené mapované trasy, aby se zajistila větší objektivnost konstelace 

družic pro celou trasu a menší odchylka. Nastavení elevační masky je shodné s nastavením 

přijímače v zakázce, tedy 5°. Dny mapových prací si nemohlo jít s libovolností vybírat, 

poněvadž se měřilo hlavně o víkendech a svátcích a proto se dle výstupů z plánování nešlo 

moc usměrňovat, pouze za předpokladu vážného problému GNSS systému, který ale 

nenastal. 

Hlavními ukazateli pro vhodnost měření v danou dobu jsou: 

 Parametry DOP 
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 Dostupnost družic 

 Geometrie družic 

 Postupná dynamika družic a přijímače 

Výstupy z aplikace Occupation Planning pro každý den měření jsou součástí 

přílohy. 

5.5. Vlastní měření 

Po založení zakázky a plánování na konkrétní den se přešlo k samotnému měření 

v terénu. Při postupu směrem nahoru se zaznamenávaly turistické značky značící směr 

nahoru a oba směry, při zpáteční cestě značky udávající směr dolů. Zároveň pouze nahoru 

se zaznamenával postup po trase, tedy samotná TZT. TZT je typ geoprvku linie, která se 

skládá z jednoduché linie nebo množiny linií tvořící výslednou polylinii a bodů ve 

vrcholech těchto linií, proto každý začátek a konec linie nebo polylinie znamená jeden typ 

celistvé trasy se stejnými vlastnostmi jako druh povrchu a ostatními atributy. Každý 

naměřený bod i linie nebo polylinie si uchovává svůj primární klíč, zatímco linie a 

polylinie jej mají oddělený od bodů. Primární klíč odlišuje jeden záznam od ostatních 

naměřených záznamů a je ve tvaru celého číslo, jež vzrůstá po jedné od 1 pro každý 

záznam. Každý začátek linie nebo polylinie se musí pojmenovat primárním klíčem a tak 

odlišit od ostatních linii či polylinii. Zjistilo se, že velice záleží při zakládání linie na 

počátečním, tedy koncovém bodě a jeho vlastnostech, od kterého celá linie nebo polylinie 

dědí tyto vlastnosti. Na ostatních vrcholových a koncových bodech nezáleží a stávají se 

z hlediska atributů irelevantní. Přesto vyplňování ostatních irelevantních bodů bylo nutné 

pro dodržení povinnosti zápisu a taky při možných pozdějších úpravách, kde tyto body bez 

potřebných informací by nebylo možno správně zařadit. 

Celé měření probíhá za použití modulu GPS+, jenž v sobě má dvě nabídky, Topo 

a Auto Topo. Auto Topo automaticky v intervalech vzorkuje polohu sledovaného geoprvku 

a při Topo se vše dělá manuálně. Pro lepší kontrolu nad sběrem dat bylo využito pouze 

nabídky Topo. V Topo nabídce se vepisuje primární klíč, volí se třída geoprvku, vyplňují 

se atributy a následně se tlačítkem Start spustí zaznamenávání polohy, čímž se první 

zobrazí dialogové okno pro pojmenování souboru pro surová data daného bodu, který se 

pojmenovává stejně jako primární klíč pro následnou identifikaci a následně proběhne 
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cyklus měření polohy, který trvá dle vzorce                                            

bez výpadku signálu. Po skončení cyklu se musí manuálně ukončit zápis do souboru 

surových dat tlačítkem Stop Log. Celé schéma je možné zhlédnout na obrázku č. 7. 

 

Obrázek 7. Schéma měření 

V nabídce Topo je možné vidět počet družic obou GNSS, HRMS a VRMS, neboli 

horizontální a vertikální kvadratický průměr v metrech, jež poskytnou pilotní představu o 

vhodnosti místa měření a také dobu, po kterou je nutné nechat přístroj stabilizovat. 
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Při mapování TZT, kdy trasa určitého povrchu skončila a na ni navazovala další 

trasa jiného povrchu, docházelo k následujícím situacím. Na koncovém bodě jedné trasy, 

kde začínala trasa nová, nevznikl počáteční bod vznikající trasy přesně na koncovém bodě, 

ale v poloměru HRMS od svislice přijímače spuštěné k zemi. V lepším případě tento bod 

vznikl před koncovým bodem, v horším po stranách nebo za tímto bodem. Takto vznikl 

dojem uličky, nebo že se musí vracet o krok zpátky. Taky mohlo vzniknout křížení linií, 

což by porušilo správnost topologie a zároveň takový případ v TZT v rámci jedné trasy 

neexistuje. Přesto navíc vznikala i mezera mezi těmito dvěma liniemi, která se musela 

spojit, aby vznikla celistvá trasa. 

Tyto úpravy se mohly provádět po měření buďto v aplikaci pracující 

s vektorovými daty anebo přímo v přístroji a to tak, že se vytvoří duplikát koncového bodu 

první linie, což lze provést přes Edit a Points, kliknutím označit daný koncový bod a 

stisknout Add. Tímto se vytvoří bod o naprosto stejných souřadnicích, kterému přiřadíme 

jiné atributy týkající se druhé trasy a primární klíč druhé trasy. Další bod druhé trasy 

vzniká o pár metrů dál a tento proces se opakuje až do konce celé trasy. 

 

Obrázek 8. Problém HRMS a nenávaznosti: Vznik křížení, bez křížení, užití duplikátu koncového bodu 

Pro každou naplánovanou trasu vznikla zcela nová zakázka ve formátu *.tsj a 

surová data s koncovkou  *.tps., pro Horní Čeladnou PUSTEVNY.tsj, pro Frenštát pod 

Radhoštěm PUSTEVNY_FRENSTAT.tsj a pro Rožnov pod Radhoštěm 

PUSTEVNY_ROZNOV.tsj. 

5.6. Úprava naměřených dat 

Každá trasa se měřila dva dny, proto se po každém dni měření zálohovala celá 

zakázka a naměřená data včetně jejich exportů do pracovních formátů. Úpravy dat 

probíhaly až ve finálním stavu naměřené trasy. Export dat probíhal do formátu *.shp 

(Shapefiles), který je nativním formátem aplikace ESRI ArcGIS 10 a uchovává v sobě 

vektorová data včetně geometrických a atributových informací. Atributové informace jsou 
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uchovávány v *.dbf (dBASE) formátu. Každý takový záznam v atributové tabulce má 

relaci 1:1 s vektorovým objektem. Toto zaručuje rychlou editaci geometrické složky, 

dotazy a operace nad atributovou tabulkou a její úpravy. [3] 

5.6.1. ESRI ArcGIS Desktop 10.0 SP3 

Je softwarový balík aplikací pro tvorbu, vizualizaci, úpravu, správu a analýzu 

geodat. Z tohoto balíku se obzvlášť používaly aplikace ArcMap, ArcCatalog a 

ArcToolbox. Do ArcMap byly importovány jednotlivá naměřená vektorová data 

z přijímače ve formátu Shapefile do vrstev. Shapefile uchovává souřadnicový systém, 

v kterém byla tato data naměřena, proto není nutné provést nastavení souřadnicového 

systému a ihned po importu do vrstvy v datovém rámci se data zobrazí ve WGS-84. 

Datový rámec zdědí souřadnicový systém po prvním importovaném prvku a to bude mít 

vliv na každý nově vytvořený vektor, ať už ručně nebo pomocí funkcí v ArcToolboxu, kdy 

každý takovýto nový prvek získá tento souřadnicový systém. 

5.6.2. Úprava atributů 

Při sestavování slovníku, z důvodu kompatibility přenosu mezi různými systémy, 

se číselník a vlastní text, který vznikal při zadávání v terénu, psal pouze velkými písmeny 

bez diakritiky. Tuto variantu psaní přímo nabízela aplikace a tak z úspory času se i tak 

psalo, poněvadž psaní stylusem na dotykový displej není nic rychlého. Tyto atributy se 

později budou rovnou používat jako informace pro jednotlivé objekty v Google maps API 

a proto se musely editovat na slova čtivá, která by nebyla pouze velkými písmeny a bez 

diakritiky. 

K tomuto účelu posloužilo v ArcMapu VBSkript (Visual Basic – Scripting). 

VBSkript je skriptovací jazyk Microsoftu vhodný pro opakující se příkazy a našlo využití 

právě k editaci velkých záznamů v tabulkách, kde by editace záznam po záznamu trvala o 

mnoho déle a dále by hrozilo snižovanou pozorností překlepům. V atributových tabulkách 

bylo přidáno navíc tolik prázdných sloupců kromě atributového klíče, kolik je jich 

v needitované tabulce. Do těchto prázdných sloupců nazvaných podobně jako originální 

sloupce se vkládaly výsledky VBSkriptu. Takto na každý sloupec po sloupci se musel 

použít skript, jehož varianta kódu musela korespondovat s obsahem sloupce. Pro ukázku 
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editace sloupce umístění značky na objektech. Skript funguje takto, prochází se ve sloupci, 

na který je aplikován skript, každý záznam a testuje se původní hodnota v originálním 

sloupci, pokud souhlasí s nějakou podmínkou, spustí se příkaz, který naplní proměnnou f2 

danou textovou hodnotou a ta se vloží do řádku. Pokud nesouhlasí s žádnou podmínkou, 

užije se poslední příkaz else. Takto skript pokračuje až do posledního záznamu. 

dim f2 

if [UmisteniNa] = "BUDOVA" then 

  f2 = "Budova" 

ElseIf [UmisteniNa] = "JINE_UMISTENI" then  

  f2 = "Jiné umístění" 

ElseIf [UmisteniNa] = "KAMEN" then  

  f2 = "Kámen" 

ElseIf [UmisteniNa] = "KMEN" then  

  f2 = "Kmen" 

ElseIf [UmisteniNa] = "MOST" then  

  f2 = "Most" 

ElseIf [UmisteniNa] = "SLOUP" then  

  f2 = "Sloup" 

ElseIf [UmisteniNa] = "STOZAR" then  

  f2 = "Stožár" 

ElseIf [UmisteniNa] = "HRANICNI_KAMEN" then  

  f2 = "Hraniční kámen" 

ElseIf [UmisteniNa] = "INFORMACNI_TABULE" then  

  f2 = "Informační tabule" 

ElseIf [UmisteniNa] = "Pomnik" then  

  f2 = "Pomník" 

else f2 = "Tyč" 

end if 

K podobné úpravě došlo i u pěších vícebarevných značek, které mají více než 

jednu barvu, ale v číselnicích je možno vybrat pouze jednu hodnotu. Proto v takových 

záznamech v sloupci jaké barvy značka nabývá pomocí volné poznámky a foto se upravily 

texty s korektními barvami. 

Trasa po přidání do vrstvy a po otevření její atributové tabulky se zobrazí 

v několika záznamech. To proto, že trasa byla mapována po částech závislých na změnách 

povrchu nebo jiných atributů. Do webové aplikace by se krom zobrazení povrchů hodila i 

celistvá trasa, která by podala celkovou informaci o trase. Tuto funkci spojení více 

vektorových objektů nabízí funkce v editoru Union a Merge. Pro aplikaci těchto funkcí je 

nutné vybrat záznamy, které se mají spojit. Zatímco Union vytvoří v tabulce další záznam 

o prázdných vlastnostech při zachování ostatních záznamů v tabulce, tak po aplikaci Merge 

zůstane pouze jeden, který zdědí atributy po jednom z vybraných záznamů. Pro tento účel 

se vybrala funkce Union, kdy nezachování atributů nevadilo a poté se označený záznam 

celé trasy vyexportoval do zvlášť vrstvy a smazal z exportované tabulky. 
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Poté co byla k dispozici celá trasa a části trasy, mohly se vypočítat délky těchto 

úseků a tras pomocí funkce Calculate Geometry. Předtím, než se může provést výpočet, je 

třeba vytvořit další sloupec v atributové tabulce těchto tras, který bude typu Double a 

změnit souřadnicový systém datového rámce z geografického (GCS) na projekční (PCS). 

GCS je tří-dimenzionální systém a je náročný na matematické výpočty z důvodu zakřivení 

povrchu, který způsobuje zkreslení délek, úhlů, tvarů, ploch a proto se převádí na PCS, 

který je pouze dvou-dimenzionální a představuje rovinu, v kterém jsou všechny délky, úhly 

a plochy konstantní. [20] Jako PCS byl zvolen WGS 1984 UTM Zone 34N. Poté když je 

nastaven PCS, přes atributovou tabulku se označí celý sloupec určený pro výpočet 

geometrie pravým tlačítkem a klikne se na Calculate Geometry, v okně se vybere Lenght a 

jednotky Units v metrech Meters. Po výpočtu se nechá datový rámec vrátit do původního 

GCS. 

Jednotlivé trasy jsou tvořeny z koncových bodů a vrcholů a ve vrcholech těchto 

tras dochází k ostrým přechodům, které by chtělo pro pěknější vizualizaci zaoblit. Tuto 

funkci nabízí Smooth Line dostupný přes Cartography Tools v sekci generalizace. Vstupní 

vrstva se pomocí zjemňovacího algoritmu PAEK či Bezier Interpolation zaoblí a vzniknou 

křivky. PAEK algoritmus ctí rovné segmenty tras, ale neprochází původními vrcholy a 

zaobluje je směrem dovnitř zatáčky, zatímco Bézierovy interpolace ctí, aby trasa 

procházela původními vrcholy a proto musí zaoblit rovné segmenty. Tudíž zjemnění 

pomocí Bézierovy interpolace nebylo vhodné pro trasy, jelikož poté nereprezentovaly 

skutečnost. Výsledek algoritmu PEAK se dá navíc ovlivňovat číselným atributem 

tolerance, který se zadává v jednotkách dané vrstvy, v tomto případě v délkových 

jednotkách v metrech. Volilo se z několika tolerancí a nakonec se rozhodlo pro 5 m, která 

poskytovala dobrou míru generalizace a zachování původní podoby. 

 

Obrázek 9. Výsledek zjemňovacích algoritmů 
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V další fázi bylo třeba vrstvy rozčlenit na menší tematicky rozdělené vrstvy, 

jelikož ve webové aplikaci je pracováno taky s vrstvami a pokud by se volaly základní 

nerozdělené vrstvy, uživatel webu by se pak nacházel ztracený ve změti informací. 

Rozdělení tabulek se konalo na základě kritérií definovaná pomocí SQL jazyka v okně 

Query Builder, který vytvoří požadavky nad tabulkami a vybere záznamy vyhovující těmto 

kritériím. Poté se vybrané záznamy exportují do nové vrstvy. Ukázka takového SQL 

požadavku pro výběr značek červených nebo vícebarevných bez rozcestníků, které jsou 

zničené nebo špatně viditelné a navádějí směrem dolů: 

((NOT "Stav" = 'ZACHOVALA' OR NOT "Viditelnos" = 'VIDITELNA') AND "USmer" 

= 'Dolů' AND ("UZnacena" = 'Červená' OR "UZnacena" = 'Červená a modrá')) 

AND NOT "UTypZnacky"= 'Rozcestník' 

Takto se definovaly různé požadavky SQL jazykem na vrstvy tras, značek TZT a 

CZT, turistických tabulí a zajímavostí. 
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6. Mapa 

K prezentaci geodat fyzicky poslouží tištěné mapy, na kterých vynikne polohopis 

jednotlivých bodových prvků k naměřené trase a k podkladu mapy. Mapa se tvořila 

v prostředí ArcMap, která má možnost vložit online mapu pomocí mapových služeb 

standardu WMS. Jednotlivé trasy jsou různě dlouhé na šířku nebo na výšku a za podmínky 

vytisknutí na nejvyšší možný formát A0 ve škole je možno míti měřítko 1:3000 pro 

naučnou stezku Radegast, 1:5000 pro PZT z Horní Čeladné, 1:6000 z Frenštátu p. 

Radhoštěm a 1:8000 z Rožnova p. Radhoštěm. Podkladovou mapou se zde stal základní 

topografický poklad DMÚ25. DMÚ25 neboli digitální model území 1:25000 je vektorová 

mapa, která vzniká vektorizací topografické mapy ve stejném měřítku. 

Tištěné mapy se stanou tematickými mapami, jelikož se soustřeďují jen na určité 

téma, které se snaží prioritně zobrazit a ostatní tvoří jen nezbytný obsah. Z DMÚ25 se 

vybralo vodstvo, které tvoří základ všech topografických podkladů, dále budovy a pohoří 

s horami a jejími názvy. Co nejvyšší měřítko bylo cílem, jelikož bodových prvků se na 

určitém místě může seskupit více a v malém měřítku by se o to víc překrývaly. K lepší 

přehlednosti taky přispělo jen výběr určitých naměřených prvků dle rozdělených vrstev 

v minulé kapitole, volba správného seřazení vrstev a také zvolená symbolika. Všechny 

mapy byly zpracovány dle kartografických pravidel, kterých je možno se dočíst v publikaci 

[8]. 

Tři vytištěné mapy věnující se PZT z Horní Čeladné jsou přiloženy v zadní kapse 

pro přílohy. Zbytek map včetně i vytištěných se nachází v elektronické podobě 

v obrázkovém formátu *.png na přenosném médiu. 
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7. Webová aplikace 

Prezentace geodat naměřených v terénu se měla uskutečnit v navrhnuté webové 

aplikaci. Pro tento účel posloužilo rozhranní API služby Google Maps. API je aplikační 

rozhranní poskytované tvůrcem tohoto rozhranní, které má usnadnit přístup k službám, 

funkcím a datům tohoto vlastníka API. Webové API využívá stávajících standardních 

protokolů a dají se implementovat do různých programovacích jazyků. [7] 

7.1. Google Maps 

Google Maps je mapová služba, která jako první poskytla zadarmo možnost 

zhlédnout satelitní snímky kteréhokoliv místa na Zemi. Dříve než bylo vydáno pro 

veřejnost Google Maps API, nemohli uživatele nijak legální cestou pozměňovat ráz této 

mapové služby, proto začaly vznikat formou hackingu neoficiální zásahy do kódu, které 

povolily určité funkce, které byly jinak skryté. Začaly vznikat na stránkách uživatelů 

vlastní mapové služby založená na Google Maps skombinované s jinými zdroji dat. 

Správci těchto vlastních služeb ale jednali proti licenčně, jelikož pro používání kódu 

neměli svolení. Vše se změnilo v červnu 2005, kdy Google oznámil službu Google Maps 

API. To umožnilo programátorům vytvořit mnoho aplikací založených na službách Google 

Maps a tímto vznikl pojem map mashup. [14] 

Mashups jsou webové aplikace kombinující data z více zdrojů na jednom místě. 

[18] Proto i zde navrhovaná aplikace se dá nazvat mapovým mashupem, jelikož se 

generuje mapa z jednoho zdroje a do ní se vkládají naměřená data z jiných zdrojů a to vše 

na jednom místě. 

Google Maps byla z prvních aplikací využívající hojně AJAX, který pracuje 

v pozadí a uživatel ho ani nevnímá. [6] Díky němu se může s mapou volně pohybovat, 

manipulovat s objekty a zobrazovat jejich údaje bez nutnosti znovu načtení stránky. Tam 

kde se nachází AJAX, je i JavaScript, proto celé rozhranní je postaveno na tomto jazyku, 

který používá objekty a bez povoleného JavaScriptu není možno využívat této služby. 

Rozhranní Google API se nachází aktuálně ve verzi 3, která je dle slov tvůrců 

rychlejší než předešla verze a zároveň přinesla podporu pro mobilní zařízení. Další změnou 

je, že už není nutné vlastnit klíč vývojáře (API Key) na rozdíl od verze 2. Přesto klíč pro 
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přístup k API si může vývojář vygenerovat a po implementaci dostane širší kontrolu nad 

svými aplikacemi využívající tento klíč. [23] 

7.2. Návrh 

Webová aplikace je navržená v současných jazycích a technologiích, jako HTML, 

CSS, JavaScript, AJAX, DOM a XML. Uspořádání stránky je dle klasického 

dvousloupcového layoutu, s horní lištou a proměnlivou šířkou menu nalevo a datovou 

částí, která vyplňuje zbytek prostoru. Menu slouží k interakci s mapou a pro zobrazování 

tematických vrstev. Datovou částí je vložená mapa služby Google Maps s relativně 

umístěnou legendou. 

7.2.1. HTML 

HTML známý jako značkovací jazyk tvoří základní úroveň webových stránek. 

Definuje obsah stránek pomocí značek (angl. tag), na základě kterých prohlížeč rozpozná 

rozmístění jednotlivých elementů a sestaví stránku, kterou pak zobrazí na výstupní 

zařízení. HTML neslouží dnes ke stylizaci obsahu, od toho tu je CSS, ale k návrhu logické 

struktury dokumentu. [2] 

7.2.2. CSS 

Cascading Style Sheets neboli česky kaskádový styl není značkovacím jazykem, 

ale jazykem stylovacím. Slouží k nadefinování stylů k jednotlivým HTML značkám, na 

které se může odkazovat jako externí šablona z externího souboru, interní šablona 

z hlavičky dokumentu nebo přímo připsáním řádkového stylu k dané značce. Pokud se styl 

nedefinuje jako řádkový styl, užívá se tzv. selektorů pro přidělení vlastnosti elementům. 

Tyto styly mohou měnit barvu, texty, pozicování a zobrazování elementů. [2] 

7.2.3. JavaScript 

JavaScript, dřívé známý jako LiveScript, byl zaveden s prohlížečem Netscape 

Navigator 2.0 [18] a jedná se o programovací jazyk pro využití ve WWW dokumentech. 

JavaScript se také označuje jako klientský skript, protože celá stránka se skriptem putuje ze 
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serveru na klientský počítač, kde až tam je vykonán. [25] Standart tohoto jazyka, který 

zaručuje fungování skriptů v různých prohlížečích, se nazývá ECMAScript. [6] 

7.2.4. AJAX a knihovny 

AJAX je od slova Asynchronous JavaScript and XML, který představuje sbírku 

technologií a jazyků. AJAX je založen na JavaScriptu a nachází využití tam, kde interakce 

uživatele s webovou aplikací by zapříčinila znovunačtení stránky, to by znamenalo 

nepříjemné problikávání, zvýšení datových toků a času nutného pro zobrazení. AJAX 

komunikuje s prohlížečem na pozadí a stahuje data, která potom zobrazí na WWW stránce 

bez potřeby její obnovy. JavaScript zde plní úlohu řídící jednotky spojující se serverem, 

kterému zasílá a taktéž od něj přijímá data ve formátu XML nebo čistého textu a to se vše 

děje na pozadí asynchronním způsobem, aby data zpracovával jen tehdy, až budou 

k dispozici bez nutnosti blokovat běh webové aplikace. Nejdůležitějším objektem je zde 

XMLHttpRequest starající se o spojení a zpracování dat. Taktéž AJAX nachází využití u 

DHTML a CSS, pomocí kterého můžeme ovlivňovat dané elementy a jejich vlastnosti. [6] 

Knihovny pro AJAX zjednodušují používání procedur a odstranění problémů 

AJAXU s kompatibilitou mezi prohlížeči. Mezi tyto knihovny patří jQuery, který kromě 

ajaxové komunikace definuje nové způsoby dotazů pro nalezení určitých uzlů nebo skupin 

uzlů ve WWW dokumentu, bez nutnosti manipulace s DOM. Tento dotazovací systém je 

zprostředkován pomocí funkce $( ), který přijímá v argumentu řetězec udávající výraz. 

Tento výraz se rovná jednomu nebo více uzlům v DOM a vracená hodnota je dalším 

objektem jQuerry, s nímž se může manipulovat s množinou výsledků. [18] 

7.2.5. DOM 

Objektový model dokumentu (angl. Document Object Model) je hierarchický 

systém, pomocí nějž mohou skripty ovlivňovat dokument, ať už po stylové stránce, tak i po 

logické strukturní. Každý WWW dokument se po stáhnutí prohlížečem interpretuje a tím 

rozloží elementy na prvky, texty a atributy, načež vzniknou samostatné objekty, na které se 

pak může pomocí zabudovaných funkcí nezávisle přistupovat. Objekty prvků se nazývají 

uzly a stávají se rodičovskými nebo dceřinými uzly, tak jak jsou vnořeny v HTML 
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dokumentu. Stejně tak objekty textů se nazývají textovými uzly a atributů atributovými 

uzly. Na vrcholu celé struktury se vždy nachází jeden uzel nazvaný document node. 

K přístupu k uzlům se využívá stejné metodiky jako u aplikování stylů CSS, 

buďto se specifikuje konkrétní prvek nebo skupina prvků. Ke konkrétnímu prvku se 

přistupuje pomocí atributu id, který se přiřadí danému prvku a musí být jedinečné v celém 

WWW dokumentu. V JavaScriptu se pak na tento atribut odkazuje pomocí metody 

getElementById. K přístupu k více objektům se využije metody getElementByTagName 

hledající podle názvu značek. [17] 

7.2.6. XML 

Rozšiřitelný značkovací jazyk (angl. eXtensible Markup Language) slouží 

k výměně dat strukturovaným způsobem. XML je nezávislé na platformě a tím zajišťuje 

dobrou přenositelnost. Tato přenositelnost je zaručená tím, že XML dokument je tvořen 

pouze textovými informacemi a informace o kódování znaků je součástí hlavičky 

dokumentu. Hlavním rozdílem oproti HTML dokument je otevřenost XML formátu, 

jelikož se může doplnit o své vlastní značky. Nevýhodou tohoto formátu je nadbytečnost 

dat, jelikož vše musí mít strukturu a každé přidání další značky celkovou velikost XML 

souboru navyšuje. Proto se nehodí pro rozsáhlé bitové sekvence jako obrázky, zvuky a 

videa.  

XML dokument je tvořen textovými značkami (tagy). Elementem je myšlena 

počáteční a koncová značka a informace vložena mezi nimi. Každý XML dokument se 

skládá z kořenového elementu a ostatních elementů vněm vnořených. [5] 

7.3. KML 

KML (angl. Keyhole Markup Language) je ve skutečnosti XML dokument pro 

zobrazení geografických informací dle své syntaxe. KML vznikl v roce 2001 firmou 

Keyhole jako datový formát pro jejich virtuální glóbus Earth Viewer. Od té doby se formát 

zdokonaloval, až se stal mezinárodním standardem pro vizuální prezentaci geografických 

informací.  
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Kontrolu nad vývojem KML standardu má Open Geospatial Consortium a proto 

plnohodnotné jméno je OpenGIS KML 2.2 Encoding Standart (OGC KML). KML se 

nachází aktuálně ve verzi 2.2 a je stále vyvíjen. [16] 

Obecné pravidla: [16] 

 U KML je zásadní dodržování přesných názvů elementů včetně 

dodržování malých a velkých písmen. 

 Pořadí elementů je dáno a není možné zaměňovat pořadí potomků uvnitř 

rodičů nebo s jinými rodičovskými elementy, pouze je vynechat. 

7.3.1. Export do KML 

Pro přenos geodat bylo využito KML formátu, jelikož přenáší polohopisné i 

atributové informace. KML soubor bylo nutné nejdřív vytvořit. Buďto mohl vzniknout 

zcela nový ručně nebo pomocí aplikací třetích stran vytvořený KML soubor přímo 

z nachystaných SHP vrstev. 

Aplikace na generování KML souboru má tu výhodu, že se nemusí psát celé tělo 

dokumentu. Ke generování se mohlo využit aplikace ogr2ogr nebo nadstavby do aplikace 

ArcGIS Export to KML 2.5.5. Ogr2ogr je textová aplikace, kde se příkazy zadávají přímo 

v příkazovém řádku, kdežto Export to KML je grafické okno s volbami. 

Pro export bylo využito nadstavby do ArcGISu, která nabízela více možností. 

7.3.2. Export pomocí Export to KML 2.5.5 a editace 

Jednotlivé připravené vrstvy se nejdřív v ArcGIS roztřídili podle třídicího znaku 

v určitém sloupci v symbology, čímž se daly odlišit na základě druhu hodnoty v tomto 

sloupci. Každé třídě se daly navíc těmto hodnotám nadefinovat barvy. Například vrstva 

trasa z Horní Čeladné na Pustevny se dala roztřídit podle znaku povrch a těmto 

jednotlivým povrchům přidělit barvu, podobně značky se rozlišili dle druhu značky. Přínos 

to má ten, že až se vrstvy vyexportují do KML, tak jednotlivé záznamy budou 

prezentovány elementem <Placemark>, který v sobě bude obsahovat potomka 

<styleUrl>, kde uvnitř tohoto elementu bude v podobném duchu jako u CSS vytvořen 

selektor, jenž se bude odkazovat na hlavičku dokumentu, kde bude šablona všech stylů a 
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tyto budou definovány právě podle třídícího znaku. Pak lze jednoduše pozměněním stylu 

v hlavičce pozměnit ráz celé skupiny s podobným třídícím znakem a nemusí se každý 

samostatně editovat. Zároveň tato metoda umí přidělit selektoru konkrétní barvu, která 

byla použita u dané vrstvy. 

Po roztříděné všech vrstev dle znaků se přešlo k nadstavbové aplikaci, kde se 

přímo mohl specifikovat element <name>, který mohl obsahovat hodnotu dle nějakého 

sloupce daného záznamu. Pro bodové prvky to byl sloupec primárního klíče z důvodu pro 

jednoznačnou identifikaci uvnitř dokumentu a pro liniové prvky vlastní text popisující ve 

zkratce odkud-kam. Dále se mohl popsat element <description>, který v sobě může 

obsahovat HTML tagy a zároveň hodnoty z více než jednoho sloupce daného záznamu. 

Obsah elementu <description> je postaven pomocí HTML na tabulce, kde v řádcích se 

nacházejí vybrané údaje z atributové tabulky a nejníže se nacházejí fotky daného 

geoprvku. 

Po exportu se jednotlivé KML soubory editovaly. K editaci patřilo změnění 

kódování znaků na sadu windows-1250, taktéž se musely manuálně přidat odkazy na fotky 

ke geoprvkům do již vytvořené tabulky v elementu <description>. Google Maps 

podporuje přidání vlastních ikon reprezentující dané geoprvky pomocí elementu 

<IconStyle>, který má potomky <scale> na pozměnění velikosti ikony na mapě a <Icon> 

pro odkaz na vlastní obrázek ikony. Google Maps používá 32*32 px veliké ikony, ty jsou 

při určité hustotě na mapě velké a překrývají se. Element <scale> bohužel nijak nereaguje 

a vlastní ikony jsou stále stejné bez jakékoliv změny. Nepomůže ani vlastní zmenšenina 

ikony, jelikož rozhranní Google pozná, že se jedná o menší ikonu než 32*32 px a 

automaticky ji zvětší na tuto hodnotu, tím pádem je ještě v horší kvalitě. Řešení se našlo 

takové, že se udělaly značky ve formátu *.png nebo *.gif, a to tak, že do 20 px se udělala 

zmenšenina značky, která se potom zkopírovala na střed vrstvy s jednobarevným pozadím 

s rozměry 32*32 px a při ukládání se potom zvolila transparentní vrstva daného pozadí. 

Tímto vznikla značka, která v Google Maps vypadá menší, protože má průhledné okraje, 

ačkoli zachovává stanovený rozměr značky 32*32 px a samotná mapa se stala díky tomuto 

přehlednější. 

Každý figurální znak má hlavní bod znaku umístěný vždy v geometrickém středu, 

který je nadefinovaný v hlavičce KML souboru v šabloně stylů v elementu <IconStyle> u 
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jeho potomka <hotSpot>. Pomocí atributu fraction a souřadnic x,y=0.5, lze u každé vlastní 

ikony specifikovat hlavní bod znaku přímo na geometrický střed.  

7.4. Funkce webu 

Je zde funkce na přiřazení výšky a šířky elementu <div>, který obsahuje mapu, 

jelikož tento prvek měl problémy je zdědit od nadřazeného prvku a tím pádem tento div 

měl nulové rozměry, což mělo vliv na zobrazování mapy. Možností bylo nastavit toto 

rozlišení na pevno, ale to by nebyla správná volba, jelikož by vznikalo na různých 

rozlišeních hodně volného místa nebo naopak by mapa přesahovala za okraje prohlížeče. 

Proto jsou nadefinované funkce, které přiřazují tyto dva parametry tomuto elementu dle 

rozlišení okna prohlížeče, na kterém je webová aplikace načtena. Stejným způsobem se zde 

mění horní logo. 

Jednotlivé KML vrstvy se musejí nacházet na veřejném serveru, který je z okolí 

přístupný, aby mohly být zpracovány Google serverem. Každá vrstva KML je udržována 

ve své vlastní proměnné, která je hned na počátku načtení dokumentu inicializována a musí 

obsahovat absolutní cestu k tomuto KML souboru. Aby byla zaručená minimální 

přenositelnost celé aplikace, tak je část této cesty zjištěna funkcí document.location.href, 

která vrací textový řetězec celé URL adresy hlavního dokumentu index.html, jejíž koncová 

část je zkrácena a následně doplněná o známou cestu ke KML, poněvadž struktura vlastní 

aplikace je známá a nemění se. 

Proměnné těchto vrstev jsou součástí funkcí, které se spustí na základě události 

při kliknutí na zatrhávací tlačítko a při němž se zkontroluje stav tlačítka. Rozhranní Google 

API podporuje zobrazení maximálně 17 vrstev najednou, což v některých chvílích omezuje 

funkčnost webové aplikace a například při požadavku zobrazení všech vrstev značek u 

PZT Rožnov p. Radhoštěm začne server odmítat tyto požadavky a výsledkem je prázdné 

mapové pole. Pro zobrazení jiných vrstev při dosáhnutém limitu je třeba schovávat již 

některé zobrazené vrstvy. 

Při zobrazování vrstev vyskakuje napravo legenda, která se snaží být dle zásad 

legend tematických map korektní. Je úplná, jelikož to co je v mapě, je i v legendě a 

naopak. Toho se dosáhlo tím, že jednotlivé ikony jsou v elementu buňky <td>, které mají 

od počátku v CSS specifikován atribut displey: none a ten se pomocí funkce jQuery s akcí 
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show a hide opticky mění. Jednotlivé znaky z legendy ale může využívat více vrstev, a aby 

se při vypnutí jedné vrstvy neskryl znak v legendě využívající ostatní vrstvy, tak je 

dosáhnuto této integrity pomocí globálních proměnných. Tyto proměnné jsou na začátku 

nastaveny na hodnotu nula a přiřazeny k určitému znaku z legendy. Při každém zavolání 

nějaké vrstvy se spustí její funkce, která má nadefinované co vše se má zobrazit v legendě 

a pokud obsahuje určitý znak z legendy, navýší její proměnnou o jedničku, pokud se vrstva 

vypíná, zmenší ji o jedničku. Při vypínání každé vrstvy se navíc kontroluje, zdali tyto 

proměnné neklesly až k hodnotě 0 a pokud se tak stalo, zavolá se funkce s akcí hide. 

Do mapy navíc byla přidána knihovna pod názvem Key Drag Zoom, která 

umožňuje přibližování na mapě jinak než klasickým způsobem kolečkem nebo pomocí 

tlačítek v menu a to tak, že se drží určité tlačítko na klávesnici a pomocí myši na mapě se 

kliknutím a držením tlačítka táhne a vyobrazí se určitá výseč, která znázorňuje oblast, na 

kterou přiblíží. Toto tlačítko bylo nastaveno na Shift. 

Po zobrazení vrstvy se na mapě objeví buďto figurální nebo liniové znaky dle 

toho, o jakou zobrazenou vrstvu se jedná. Každý takovýto znak po kliknutí vytvoří bublinu 

obsahující vlastní informace a fotodokumentaci vztaženou k danému místu. 
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8. Závěr 

Výsledkem této práce jsou doplňkové informace, dle kterých KČT může 

zhodnotit stav turistického značení na daných trasách, provést okamžitou kontrolu a 

naplánovat přednostní obnovu značení v určitém úseku. Dále nabízí informace, které 

mohou být hodnotnými i pro návštěvníky webu, již mají k horské turistice blízko. Do 

terénu lze vyrazit buďto s tištěnými mapami, které přesně zobrazují polohopis anebo si 

prohlídnout data ve webové aplikaci, která dovoluje zobrazení určitých, v danou chvíli 

chtěných, informací s doprovodnou fotodokumentací. Přesto existuje i možnost dané KML 

soubory stáhnout a nechat je zkonvertovat zpátky do *.gpx formátu, které mohou být 

importovány do turistických GPS a tak mít mobilní mapu přímo s daty sebou. 

Rozhranní Google Maps API nabízí široké možnosti, jak přizpůsobit informace 

zobrazená v mapách ke svému účelu. Nedostatkem s kterým se zde setkalo, bylo hlavně 

omezená možnost zobrazení počtu vrstev KML v mapě. Tento problém by se dal řešit 

knihovnou GeoXML3, která nabízí alternativního způsobu řešení daného problému. 

GeoXML3 zpracovává veškerá KML na lokálním počítači, kde je webová aplikace 

spuštěná a na rozhranní Google posílá již hotová data a tím odpadá režie vzniklá na Google 

serverech, které musejí obhospodařovat KML vrstvy uživatelů. Přesto Google Maps API je 

velice kvalitní základnou pro zobrazování geografických dat, jednak se neustále rozšiřuje a 

je hlavně z globálního pohledu etanolem pro všechny ostatní mapové portály. 
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