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SUMMARY 
 

This thesis approaches the issue of updating the database for in-car navigation 

devices with the help of users themselves. The introduction describes the general 

problem of navigation data, user communities and their links in the updating process, 

while also focusing on current options for reporting errors in the maps. Subsequently, 

a selected sample of the data used for this work consisting of reports from the users 

themselves is being analyzed. Following part of the thesis deals with methods of 

analysis of those data while suggesting options on how to process information from 

users with an emphasis on maintaining the quality of the database. The proposed 

procedures are then tested, their limitations outlined and evaluated, and finally the 

possibilities of further increase in the efficiency of the process of updating the database 

with the help of users are presented. Use of this work is to be primarily in specialized 

companies that are updating their database utilizing their users' feedback. 

 

Keywords: navigation, data update, sharing map corrections, social network 

 
 

ANOTACE 
 

Tato diplomová práce přibližuje problematiku aktualizace databáze pro navigační 

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

problematika navigačních dat, uživatelských komunit a jejich propojení v procesu 

aktualizace a zároveň přiblíženy současné možnosti hlášení chyb v mapách. Následně je 

analyzován vzorek vybraných dat pro tuto práci, který je tvořen samotnými hlášeními 

uživatelů. Další část se věnuje metodám analýzy těchto dat a návrhu možností, jakým 

způsobem informace od uživatelů zpracovat, s důrazem na zachování kvality databáze. 

Navržené postupy jsou poté otestovány, zhodnocena jejich omezení a závěrem jsou 

nastíněny možnosti dalšího zefektivnění procesu aktualizace databáze s přispěním 

uživatelů. Využití této práce je možné především pro specializované firmy, které 

aktualizují své databáze s využitím zpětné vazby uživatelů.  

 

Klíčová slova: navigace, aktualizace dat, sdílení mapových oprav, sociální síť 
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ÚVOD 
 

Nezadržitelný vývoj mobilních informačních technologií společně se stále větší 

hustotou osobní automobilové dopravy stojí za rostoucí popularitou navigačních 

přístrojů integrovaných s GPS v automobilech. 

Nedílnou součástí těchto aplikací je inteligentní, podrobná a přesná navigační 

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

stále se zvyšujícím požadavkům širokého spektra uživatelů. Aktualizaci dat zajišťují 

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

terénních průzkumů, dat z automobilů pro mobilní mapování a také s využitím zpětné 

vazby od samotných uživatelů těchto produktů. 

Producenti navigačních map se právě na aktualizaci své databáze s pomocí 

uživatelů stále více zaměřují. Tento proces je totiž výrazně rychlejší a zároveň levnější. 

Aby si však databáze udržela svou kvalitu, není možné všechny hlášené opravy 

zapracovat bez ověření. Hlášení uživatelů neboli reporty upozorňující na chyby v mapě, 

musí splňovat jistá pravidla. V opačném případě by se při automatickém zapracování 

všech nahlášených oprav mohl v databázi vyskytnout problém, který by výrazně 

ovlivnil její kvalitu – tedy soulad mezi daty v navigačním přístroji a situací v realitě. 

Proces aktualizace navigačních dat je složitější a v časovém měřítku 

dlouhodobější. A přestože je nesrovnatelně rychlejší a přesnější než aktualizace 

tradičních papírových map a průvodců, není v silách žádné společnosti zaručit 

stoprocentní pokrytí změn několikrát ročně. Jak uvádí na svých stránkách společnost 

TomTom, ročně se mění 15% silniční sítě. Navíc se stále vyvíjejí technologie 

zpracování geodat, a ty jsou zároveň dostupnější i pro samotné uživatele. 
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1   Cíle práce 
 

Hlavním cílem práce je navrhnout postup vyhodnocování hlášení od uživatelů 

navigací, ve kterých upozorňují na chyby v mapách, a na jeho základě eliminovat 

chybná hlášení, která by při automatickém zapracování mohla mít nepříznivý dopad na 

kvalitu databáze. 

Prvním krokem je přiblížení současné problematiky aktualizace navigační 

databáze s využitím zpětné vazby uživatelů a současných možností, jak se uživatelé 

mohou aktivně podílet na opravách map. 

Další část je věnovaná konkrétním hlášením, jejich ověření a vyhodnocení. Na 

vybraném vzorku dat jsou analyzovány statistické a prostorové vztahy mezi 

jednotlivými atributy těchto hlášení. Poté jsou ve vybrané lokalitě identifikována 

chybná hlášení, která nemohla být zapracována do databáze, a je posouzen jejich vliv na 

kvalitu mapy v případě, že by se na základě těchto změn upravila databáze. 

Stěžejním cílem práce je navržení postupu pro vyhodnocování hlášení se záměrem 

eliminovat chybná hlášení, a to s využitím výsledků předešlých analýz. Tento postup je 

poté otestován na novém vzorku dat a závěrem jsou zhodnocena jeho omezení. 
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2 Současný stav řešené problematiky 
 

Navigační technologie v současnosti patří k výrazně se rozvíjejícím odvětvím. 

Producenti zpracovávají a přinášejí na trh navigační data s různou podrobností a rovněž 

s rozlišným způsobem využití. Některé společnosti se soustředí na turistické mapy, 

takže kladou důraz na pěší stezky a cyklotrasy, jiné jako například TomTom se plně 

specializují na automobilovou navigaci a tudíž mají v tomto ohledu podrobnější 

a propracovanější databázi silniční sítě. 

Se zvyšujícím se počtem uživatelů navigací kladou výrobci těchto map důraz na 

spolupráci právě s těmito uživateli. Na webových stránkách těchto společností jsou 

k dispozici aplikace pro hlášení chyb v mapách. Uživatelé navigací TomTom mají navíc 

možnost sdílet své opravy s ostatními uživateli. V tomto případě je hlavní otázkou míra 

důvěryhodnosti a kvalita dat získaných zdarma oproti zakoupeným datům, ověřeným 

specializovanou firmou. Rozdíly jsou především v systematickém pojetí sběru dat, 

jejich správě a aktualizaci. 

 

2.1 Vývoj a význam navigace 
 

Jedna z definic označuje navigaci jako cílevědomé vedení osob a dopravních 

prostředků z jednoho místa na druhé po předem vytyčené trase [4]. 

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

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

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

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

vyvinulo několik základních metod navigace, založených na různých matematických 

a fyzikálních principech [4]: 

 navigace podle orientačních bodů 

 navigace podle hvězd 

 navigace výpočtem 

 radiová navigace 

 inerciální navigace 
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Na začátku minulého století se začaly používat pozemní navigační systémy 

založené na využití rádiových vln. První systémy umožňující určování polohy 

a navigaci pomocí příjmu radiových signálů vysílaných umělými družicemi Země se 

objevily na začátku šedesátých let minulého století a vznikla tak nová technologie 

globální družicové navigační systémy (angl. Global Navigation Satellite Systems, 

GNSS). 

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

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

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

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

odpovídající přesnosti polohové. 

 

Další členění navigací [4] je možné podle druhu dopravy, pro který jsou 

využívány: 

 námořní navigace 

 navigace pod vodní hladinou 

 pozemní navigace 

 letecká navigace 

 kosmická navigace 

 

Každá z těchto oblastí má svá specifika daná [4], a to: 

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

může využívat prakticky jen inerciální navigaci, ostatní metody může použít 

pouze jako doplňkové) 

 rychlostí pohybu (zvláště v letecké a kosmické navigaci) 

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

dvourozměrném prostoru, nebo se musí odehrávat ve třírozměrném prostoru) 

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

pozemní komunikace) 
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2.2 Navigační data 
 

Navigační data lze v nejobecnějším přístupu chápat jako údaje zajišťující funkci 

navigace, kterou výše uvedená definice popisuje jako cílevědomé vedení osob 

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

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

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

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

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

jedna z definicí [5] popisuje jako základní prostorovou entitu, která je dále nedělitelná 

na jednotky stejného typu a která je popisována prostorovými daty. 

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

geometrických vlastností. Musejí být popsány také negeometrické vlastnosti geoprvku, 

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

 Geometrickou – zaznamenává lokalizaci geoprvku v prostoru, popisuje přímo 

jeho geometrické vlastnosti a nepřímo prostorové vztahy s okolními objekty 

(topologie) 

 Popisnou (tematickou) – zaznamenává negeometrické vlastnosti geoprvku tedy 

jeho tzv. atributy 

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

při daném stavu geometrie a atributů 

 

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

k procesu navigace. Navigační data jsou obecně vektorovou prezentací reálné silniční 

a uliční sítě, včetně jejích vazeb na okolí. Silniční navigace vyžaduje model silniční 

a uliční sítě se zachycením nájezdových ramp, jízdních pruhů a kruhových objezdů, 

dále model dopravního značení či omezení a v neposlední řadě model zájmových míst 

s adresními body [2]. 

Navigační databáze obsahuje také hranice administrativních oblastí, vymezení 

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

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

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

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

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

atributů. 

První typ představují atributy pro navigaci, které umožňují aplikacím generovat 

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

informace o dopravním značení nebo informace o jízdních pruzích. 

Dalším typem jsou atributy pro vyhledávání, usnadňující uživatelům nalezení 

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

poštovní směrovací čísla.  

Atributy pro zobrazení reality pak zkvalitňují vjem koncového uživatele. Jde 

například o zobrazení třídy komunikace. 

K uspokojení potřeb odborníků a organizací zabývající se tvorbou, spravováním 

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

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

koncepční a logický datový model a výměnný formát pro geografická data. 

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

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

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

jako geoprvky. 

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

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

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

geoprvky mohou obsahovat specifické atributy, jako je například informace 

o jednosměrnosti nebo počtu pruhů na silnici, a stejně tak vazby, které jsou velmi 

důležité pro automobilové navigační systémy. Těmito vztahy může být například 

informace o zákazu odbočení z úseku A na úsek B. 

Jednoduché geoprvky mohou být v nejvyšší úrovni (Level-2) spojeny do 

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

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

křižovatka prezentována samostatným prvkem [9].  

V tomto standardu jsou geoprvky definovány podle katalogu do jednotlivých 

skupin jakými jsou například: 
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 silnice a trajekty (silnice, křižovatky, parkoviště...) 

 administrativní území (města, okresy, kraje, země) 

 území členěná dle poštovních směrovacích čísel, volebních obvodů, policejních 

okrsků 

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

 tunely a mosty 

 železnice 

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

a lepší orientaci 

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

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

 

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

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

průjezdnosti pro různé typy dopravních prostředků, počet jízdních pruhů nebo 

zpoplatněné úseky. 

 

2.3 Sociální sítě 
 

Jedna ze sociologických definicí popisuje sociální síť jako množinu sociálních 

subjektů propojených směnnými vztahy [8]. Podle ní jsou subjekty uzlovými body sítě 

a vztahy jsou vyjádřeny spojnicemi bodů. 

Pojem sociální síť sloužil k podchycení komunitních vztahů, které překračují 

uzavřené hranice skupin (rodin, sdružení, společenských organizací, sociálních vrstev). 

V analýze sociálních sítí se společnost nepopisuje jako souhrn různě 

seskupených objektů s určitými vlastnostmi, motivacemi a normami jednání, nýbrž jako 

struktura vztahů směny, moci a závislosti určující toky vzácných zdrojů v sociálním 

systému. Vztahy v síti bývají popisovány v termínech síly (celkový objem směny 

zdrojů), frekvence směny, multiplexity (počet odlišných druhů směnovaných zdrojů), 

doby trvání, nebo intimity. 
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Sociální síť tvoří komunity, které se navzájem ovlivňují. Pokud se nějaká 

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

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

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

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

Komunita je uzavřené společenství individuí, které kolem sebe vytvořilo polopropustné 

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

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

pochází z latiny. Communitas znamená přeloženo pomocí latinsko-českého slovníku [6] 

společenstvo(í). 

Přesnější definice chápe komunitu jako společenství stejně smýšlejících 

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

část svého vymezeného času. Za nejdůležitější znak komunity je dle [7] považován 

pocit solidarity a sounáležitosti mezi lidmi. Komunita tak naplňuje lidskou potřebu 

někam patřit. Komunita je pocit sounáležitosti jejích členů, zájem jeden o druhého 

a o celou skupinu a společná víra, že potřeby členů komunity budou naplněny skrze 

pospolitost. Pospolitost bývá také spojována s očekáváním vzájemné pomoci. 

 

2.4 Aktualizace dat s pomocí sociální sítě 
 

Na tuzemském trhu patří k nejvýznamnějším producentům navigačních dat 

společnosti TomTom a NAVTEQ. Obě nabízejí svým uživatelům možnost hlásit chyby 

v mapách, tedy rozdíl mezi informací v navigačním přístroji a situací v realitě, 

prostřednictvím svých webových aplikací Map Share
TM

 Reporter [11] resp. 

NAVTEQ Map Reporter [12]. 

Tyto aplikace nejsou závislé na tom, jestli uživatel vlastní navigaci. Jedinou 

podmínkou je vytvoření vlastního účtu, který je vázán na emailovou adresu. Po odeslání 

opravy pak uživatel může sledovat stav svého hlášení v procesu zpracování. Nejprve je 

potvrzeno přijetí hlášení a po vyhodnocení je report označen buď jako přijatý nebo jako 

nepřijatý, s tím, že ve druhém případě nemusí nutně jít o chybné hlášení, ale producent 

tuto opravu nebyl schopen do své databáze z jakýchkoliv důvodů zapracovat. 
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Existují i další možnosti sdílení geodat a jejich oprav. Rozdíl je v tom, zda data 

putují k producentům navigací, kteří je následně využijí a poté poskytnou ve formě 

zpoplatněné aktualizace, nebo jestli jde o formu svobodného sdílení geodat. 

2.4.1   Hlášení oprav producentům navigací 

 

Obě výše zmíněné aplikace pro reportování oprav v navigačních mapách nabízejí 

nepřeberné množství typů oprav. Ty lze rozdělit na následující témata: 

 chyby v adrese – obec, název ulice, PSČ, číslo popisné, bod zájmu 

 chyby v geometrii – chybějící, přebývající nebo nepřesně lokalizovaná 

silnice, kruhový objezd 

 chyby v atributaci linií – zablokovaná silnice, směr provozu, omezení 

otáčení, rychlostní limity, úrovňové nebo mimoúrovňové křížení, atd… 

 ostatní chyby – univerzální kategorie, v níž lze problém popsat slovně. 

 

Rozdíl mezi oběma aplikacemi je ve 

struktuře typů nabízených oprav 

a i v postupu reportování. Při použití Map 

Share
TM

 Reporter uživatel nejprve vybere 

konkrétní typ opravy ze základní nabídky, 

a až poté lokalizuje místo, kde je tuto 

opravu potřeba provést (obr. 1). 

Naopak v aplikaci NAVTEQ Map 

Reporter uživatel nejprve lokalizuje místo 

opravy. Buď může navrhnout editaci 

silničního úseku, anebo lokalizací mimo 

linii je mu nabídnuto buď přidání nového 

bodu zájmu či nové silnice. 

Při editaci stávající silnice může 

změnit název ulice, smazat silnici, změnit 

směr provozu a oproti aplikaci TomTom 

může uživatel navrhnout i změnu silniční kategorie, typ silnice (zpevněná, nezpevněná, 

pěší) nebo omezení pro různé typy dopravních prostředků (obr. 2). 

Obr. 1 Nabídka typů oprav  v aplikaci 

Map Share
TM

 Reporter. 
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Dalším rozdílem ve struktuře je kategorie „ostatní chyby“. V aplikaci společnosti 

TomTom je pod touto nabídkou připravené textové pole s 500 znaky pro hlášení 

jakéhokoliv problému. Pro uživatele NAVTEQ 

Map Reporter jsou v této kategorii kromě 

možnosti slovního komentáře 

a připojení dokumentu (do velikosti 3 MB), 

skryty typy oprav, které TomTom nabízí ve 

své základní nabídce, jako kupříkladu omezení 

otáčení, most, zpoplatněný úsek. 

Po srovnání tak vychází, že Map Share
TM

 

Reporter nabízí méně typů oprav než 

NAVTEQ Map Reporter, ovšem nabídka je 

graficky lépe uspořádaná a je v ní tudíž 

snadnější orientace. 

Společným znakem obou aplikací je 

skutečnost, že některé opravy nelze při 

požadované přesnosti a úplnosti nahlásit bez 

připojení slovního komentáře. Například 

pokud je v realitě silniční úsek mezi dvěma 

křižovatkami jednosměrný jen do poloviny. 

U obou aplikací je vybrán celý úsek a uživatel pak musí slovně popsat, odkud kam 

změna platí. 

 

Kromě webové aplikace lze na chyby v mapách databáze MultiNet upozorňovat 

přímo přes navigační přístroj po připojení navigačního zařízení k aplikaci TomTom 

HOME. Smyslem tohoto postupu, kromě reportování chyb producentům, je zajištění 

sdílení těchto oprav mezi samotnými uživateli. Ti si totiž kromě sdílení svých oprav 

mohou zároveň do svých přístrojů stáhnout opravy od ostatních uživatelů. 

Tyto opravy jsou vyhodnocovány a rozděleny do čtyř základních úrovní, podle 

důvěryhodnosti a počtu uživatelů, kteří navrhovanou opravu sdílí. V nabídce nastavení 

sdílení oprav si pak v navigačním přístroji může uživatel vybrat z následujících 

možností: 

Obr. 2  Nabídka editace silnice v aplikaci 

NAVTEQ Map Reporter. 
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 Absolutní – pouze změny ověřené TomTom 

 Vysoká – navíc změny map pocházející z důvěryhodných zdrojů 

 Střední – navíc změny map hlášené velkým počtem lidí 

 Nízká – navíc změny map hlášené pouze několika osobami 

 

TomTom podrobně nezveřejňuje, co znamená „důvěryhodný zdroj“, ani kolik je 

„velký počet lidí“ a kolik „pouze několik osob“, ale všechny úrovně ověření oprav, 

včetně té nejvyšší, jsou dostupné zdarma. Zásadní rozdíl je v ověřenosti reportů mezi 

jednotlivými úrovněmi. 

 

2.4.2   Další možnosti sdílení a oprav geodat 

 

Kromě výše zmíněných aplikací producentů navigačních map existují i další 

možnosti sdílení a oprav map na internetu. 

Mezi nejznámější projekty v současnosti patří Open Street Map, což je svobodná 

editovatelná mapa. Specifickými znaky spolupráce mezi uživateli tohoto projektu jsou 

podle [1]: 

 Místní znalosti prostředí 

 Počet uživatelů (zásada: co udělá jeden člověk za 100 dní, udělá 100 lidí během 

jednoho dne) 

 Svoboda v tématech zanesených do mapy (minimální pravidla, často spíše jen 

doporučení) 

 

Pro uživatelskou komunitu je typická nízká úroveň organizace a jednotnosti, ale 

zato vysoká míra spontánnosti a euforie. Uživatelé mají často rozdílné zájmy 

a představy o metodách mapování. Tento přístup je příčinou mnoha nedorozumění, 

omylů a nedokonalostí. V přístupu společné tvorby map je však očekávána motivace 

pro jakékoliv změny a také pro podchycení chyb jiných uživatelů. 

Problémem je odhad zajištění kvality, kterou tvoří například prostorová a atributová 

úplnost, přesnost nebo míra detailu. Prostorová úplnost v mapování OSM je 
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charakterizována hustotou osídlení. To znamená, že nejlépe jsou zmapována centra 

měst a jejich blízká okolí [1]. 

Co se týče kvantitativního vyhodnocení uživatelů, v projektu OSM bylo (k září 

2010) registrováno 310 tisíc uživatelů z celého světa. Pouze 5% z nich však v tomto 

měsíci aktivně editovalo mapu, a 5% uživatelů vytvořilo více než 10 tisíc nodů. 

Podle dotazníkového šetření vyplývá, že téměř všichni uživatelé jsou muži, bez 

ohledu na věkové skupiny. Tři čtvrtiny uživatelů mají univerzitní vzdělání a tři čtvrtiny 

uživatelů jsou pracující lidé. Z pracujících jsou pak téměř tři čtvrtiny zaměstnány 

v komerční sféře [1]. 

    

Alternativní možností jak hlásit chybu v mapě databáze Multinet je diskuzní 

fórum forum.navigovat.mobilmania.cz. Hlášené chyby v navigačních mapách jsou 

zobrazovány ve veřejné diskuzi v sekci „Chyby v mapách“. Tuto sekci sleduje firma 

CEDA, a.s., která vyrábí mapy České republiky a je mimo jiné dodavatelem mapových 

podkladů pro společnost TomTom. Pracovníci CEDA každé oznámení zhodnotí, 

v případě potřeby zkontrolují stav v terénu. Prověřené změny se poté prostřednictvím 

společnosti TomTom zanesou do databáze Multinet. 

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

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

Chyby na tomto fóru se mohou hlásit různými způsoby: 

 slovním popisem události 

 využitím plánování trasy 

 využitím služby Google My Maps 

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

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

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

  

Samostatnou kategorií v navigačních mapách jsou tzv. body zájmu (angl.: Point of 

Interest – POI), kam patří například hotely, čerpací stanice, restaurace, obchodní 

střediska, atd… Na portálu www.poi.cz pak komunita uživatelů samostatně vytváří 

a spravuje nepřeberné množství kategorií bodů zájmu, a ty jsou pak volně dostupné. 
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K 30.4. 2012 bylo na tomto fóru 559 různých kategorií a podkategorií bodů zájmu, které 

lze volně z této stránky stáhnout. 

Chyby, změny údajů nebo přidání nových bodů zájmu se hlásí správci konkrétní 

kategorie, a ten hlášené změny autorizuje. Při zadávání nového POI jsou požadovány 

souřadnice, ať už z navigačního přístroje nebo z mapových podkladů různých serverů. 

Kromě názvu konkrétního bodu zájmu lze ve formuláři zadat adresu, telefonní číslo, 

internetový odkaz a slovní popis. Na tomto fóru je zároveň možné založit si vlastní 

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

rada fóra. 
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3  Použitá data 
 

Autor je zaměstnancem společnosti CEDA, a.s., která spolupracuje s TomTom na 

aktualizaci databáze MultiNet pro Českou a Slovenskou republiku. Pro účely této práce 

tak byla použitá hlášení (reporty) upozorňující na chyby v mapách TomTom z období 

od září 2009 do září 2011, a to na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského 

kraje. 

Uživatelé mají možnost hlásit různé typy chyb, jak je uvedeno v kapitole 2.4.1. Pro 

tuto práci byly vybrány čtyři typy hlášených chyb, týkající se průjezdnosti silniční sítě, 

a ty následně autorem ověřeny a vyhodnoceny. 

V metodách vyhodnocení jsou použitá interní data společnosti TomTom, proto 

nejsou k této práci přiložena. 

 

 

3.1 Reporty 
 

Pokud uživatel zjistí problém v mapě, může tuto chybu reportovat přímo 

producentům map tak, že označí konkrétní situaci na svém přístroji nebo na webové 

aplikaci a poté odešle. 

 

Základní atributy reportů 
 

 lokalizace problému – vyjádřena bodem se souřadnicemi X,Y. Ten je buď 

centroidem konkrétní (jednoduché) linie anebo v případě hlášení týkajícího se 

více navazujících linií je středem minimálního obdélníka ohraničujícího 

zmíněné linie. Ve druhém případě slouží k lokalizaci pomocný liniový soubor 

(stretches), jehož záznamy jsou s reprezentativním bodem reportu propojeny 

pomocí jedinečného GUID. 

 

 typ reportu – v této práci byly použity čtyři typy chyb, které patří mezi 

nejfrekventovanějším a zároveň k základním z pohledu průjezdnosti silniční sítě 

– kudy se dá jet osobním automobilem po silniční síti. 

 Zablokovaná silnice – upozornění na situaci, kdy je v navigačních datech 

silnice průjezdná, ovšem v realitě průjezdná není. Do tohoto typu oprav patří 
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jak blokovaná silnice fyzickou bariérou, tak neprůjezdná, nebo s omezeným 

průjezdem dle dopravního značení. 

 Odblokovaná silnice – v datech je silnice uzavřena, nebo je pro osobní 

automobily průjezd omezen, ovšem v realitě lze po tomto silničním úseku 

bez omezení projet.  

 Směr provozu – silnice je v mapě buď oboustranně průjezdná, ale v realitě 

jednosměrná, anebo v mapě jednosměrná, přitom ve skutečnosti průjezdná 

oboustranně, nebo opačným směrem. Do této kategorie patří i opravy situací, 

kdy je silniční úsek oboustranně neprůjezdný, ale ve skutečnosti jím lze 

jedním směrem projet. 

 Omezení otáčení – tento typ opravy se týká průjezdnosti z jednoho úseku na 

jiný, přes křížení alespoň tří linií. Patří sem přikázaný směr jízdy, zákaz 

odbočení nebo zákaz otáčení přes křižovatku do opačného směru. 

 

 

 
 

        Obr. 3 Frekvence výskytu typů reportu.

    Tab. 1   Počty jednotlivých typů reportu. 

 

 datum a čas odeslání reportu – důležitý údaj, který vystihuje aktuálnost hlášení. 

Při reportování stejné situace jedním, ale i více uživateli, může posloužit jako 

rozhodující kritérium pro vyhodnocení reportu. Například pokud je konkrétní 

úsek reportovaný jako zablokovaný, ale od jistého data jej uživatelé hlásí jako 

odblokovaný. 

 identifikace uživatele – každý uživatel reportující chyby v mapě je jednoznačně 

identifikován podle svého účtu, kterým se k aplikaci přihlašuje. Zároveň je 

známa i jeho emailová adresa, na kterou obdrží potvrzení, že byla jeho oprava 

přijata a bude vyhodnocena. Touto cestou pak lze uživatele kontaktovat pro 

vysvětlení nebo upřesnění jeho hlášení. 

Typ reportu počet 

Zablokovaná silnice 624 

Odblokovaná silnice 365 

Směr provozu 277 

Omezení otáčení 59 

celkem 1325 
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 komentář – slouží pro doplňující a upřesňující informace. Mnohdy jsou v tomto 

atributu obsaženy nejdůležitější informace, které nelze pouze s využitím ze 

stávající nabídky typů oprav jednoznačně a přesně reportovat. Navíc lze 

z komentáře při vyhodnocování zjistit chybu uživatele, která se týká špatně 

zvoleného typu hlášení. Např.: Je hlášena chybějící silnice, ovšem v komentáři 

je pak uvedeno, že se jedná o chybějící název ulice. Nebo je hlášená 

jednosměrná ulice, ovšem v komentáři je popsáno, že je uprostřed úseku fyzická 

překážka. 

 

3.2 Silniční síť 

 
Základem pro vytvoření referenční silniční sítě byla databáze MultiNet 

společnosti TomTom. Pro rozdělení silničních úseků do kategorií byla vybrána jedna 

z klasifikací této databáze, která se dnes již nepoužívá. Vybraná klasifikace je velmi 

podobná klasifikaci úseků v databázi ŘSD (G-úseky) a na místních a účelových 

komunikací vyhovuje vyhodnocování vybraných reportů, které se týkají průjezdnosti 

v silniční síti. 

Každý úsek je v této klasifikaci označen kódem, který se skládá z písmen „Cat“ 

a čísla silniční kategorie (1 až 6). Dálnice, rychlostní silnice a silnice I., II. a III. třídy, 

tvoří první čtyři kategorie. Uliční síť je pak rozdělena do dvou kategorií – na silnice 

průjezdné bez omezení, včetně jednosměrných úseků, a na silnice s omezeným nebo 

zakázaným průjezdem či vjezdem. 

 

   Použitá 
klasifikace 

ŘSD 
G-úseky 

popis 
Délka úseků ve 
vybraném 
vzorku (v km) 

Délka úseků 
celkem v ČR 
(v km) 

Cat1 1 dálnice 215 1486 

Cat2 2-3 Silnice I. třídy 2309 10286 

Cat3 2-3 Silnice II. třídy 2139 12992 

Cat4 4 Silnice III. třídy 5269 34579 

Cat5  Místní komunikace bez 
omezení 

11770 56257 

Cat6  Místní a účelové komunikace 
s omezením 

7677 35017 

Celkem 29379 150617 

Tab.2 Přehled použité klasifikace silniční sítě. 
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3.3 Administrativní jednotky 

 
Území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, které bylo vybráno 

pro tuto práci, k 31. 12. 2011 tvořilo 1000 obcí. Byly použity vrstvy krajů (NUTS 3) 

a obcí (NUTS 5, nebo též LAU 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tab. 3   Přehled obcí s nejvyšším počtem                  Tab. 4   Přehled obcí s nejvyšším počtem reportů 

                    všech reportů.                     na místních a  účelových komunikacích. 

  

 

Celkem se reporty vyskytovaly ve 203 obcích, z toho ve 115 obcích byl hlášený 

více než jeden report.  Mezi lokality s největší frekvencí reportů se dostaly i menší obce, 

jako například Bílov, Mankovice, Bravantice či Hulín, což ve zmíněném časovém 

období souvisí s výstavbou dálnice D1 (tab. 3). Naopak jsou zde zastoupena pouze dvě 

okresní města. V porovnání s četností chyb hlášených pouze na místních komunikacích 

se již tyto menší obce mezi nejfrekventovanější lokality nedostaly (tab. 4). 

Z tohoto lze usuzovat, že hlášení reportů týkající se průjezdnosti sítě není až tak 

závislé na velikosti města či obce, ale především na kategoriích silnic, které jeho 

územím procházejí. 

 

 

 

 

 

 

Obec Počet 

Ostrava 183 

Hulín 74 

Olomouc 64 

Bílov 50 

Prostějov 46 

Studénka 43 

Opava 40 

Příbor 40 

Mankovice 38 

Bravantice 34 

Obec Počet 

Ostrava 129 

Prostějov 38 

Olomouc 34 

Třinec 27 

Havířov 17 

Uherský Brod 15 

Studénka 14 

Zlín 14 

Němčice nad Hanou 13 

Štramberk 13 
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4 Použité metody a aplikace 
 

Všechny hlášené opravy v mapách byly autorem práce v rámci jeho zaměstnání 

ověřeny buď z dostupných zdrojů z kanceláře, anebo při kontrole v terénním průzkumu, 

a poté vyhodnoceny. Ověřování hlášení probíhalo postupně, vždy s aktuální verzí map, 

která je na trhu dostupná jednou za tři měsíce. 

S vyhodnocením byla reportu přiřazena hodnota silniční kategorie, které se 

konkrétní oprava týkala, a dále byly analyzovány statistické a prostorové vztahy mezi 

hlášeními uživatelů. 

 

4.1 Ověření reportů 
 

V první fázi byly hlášené reporty ověřovány v kanceláři z dostupných zdrojů dat. 

Pokud nebylo možné na základě těchto informací některé reporty vyhodnotit, byly 

zařazeny pro následnou kontrolu v rámci terénního průzkumu. 

V současné době rozmachu informačních technologií je na internetu volně 

dostupné množství veřejných informačních zdrojů: 

 

 Ředitelství silnic a dálnic [14] – Na tomto portálu jsou evidovány 

a zveřejňovány informace o dálniční a silniční síti v České republice, včetně 

plánovaných, probíhajících i čerstvě zprovozněných staveb na dálnicích 

a silnicích I. třídy 

 Jednotný systém dopravních informací [10] – tento systém sbírá, zpracovává 

a publikuje dopravní informace a dopravní data o omezujících jevech 

a událostech z celé sítě pozemních komunikací na území České republiky. Zdroj 

byl využíván především pro zjištění dočasných uzavírek, které byly reportovány 

ve více než čtvrtině případů. 

 Stránky místní samosprávy – pro zjištění informací o silnicích II. a III. třídy, 

které již ŘSD ve svých zdrojích neuvádí, a také o místních komunikacích. 

 Geoportál CENIA – pro ověření reportů nad leteckými snímky, katastrální 

mapou a vrstvou silniční a dálniční sítě. 
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 Mapové portály mapy.cz a amapy.centrum.cz – pro porovnání informací na 

jiných zdrojích dat. 

 Aplikace Google Street View – panoramatické snímky z uliční sítě, na nichž lze 

oproti leteckým snímkům ověřovat i svislé dopravní značení, či názvy ulic nebo 

čísla domů. K dubnu 2012 však bylo pokryto pouze území Prahy, Brna, dálnice 

D1 a částečně města Ostrava a Olomouc. 

 Portál NORC [13] – další zdroj informací ve formě panoramatických snímků, 

který oproti Google ke stejnému datu pokrýval mimo Prahu a Brno také 

kompletně Ostravu, Olomouc a Plzeň. 

 

Kromě veřejně dostupných zdrojů byla k ověřování použita i data společnosti 

TomTom, týkající se průjezdnosti silniční sítě. Jak uvádí společnost na svých 

stránkách, tracklogy uživatelů jsou analyzovány, a poté jsou k dispozici samotným 

uživatelům v produktech pro navigaci v reálném čase. Na základě těchto dat je pak 

vybrána optimální trasa. Z důvodů ochrany soukromí jsou tracklogy sbírány 

anonymně, navíc je prvních a posledních 15 minut tracklogu smazáno. 

 

 

Obr. 4 Snímek obrazovky interní aplikace TomTom, na kterém je znázorněna hustota 

provozu na křižovatce v Martinicích v okrese Kroměříž. Na základě těchto dat byla 

komunikace směřující na východ odblokována. 
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Při ověřování jsou tato data využívána například pro zjištění, zda je dočasně 

uzavřený úsek již průjezdný, lze také detekovat novou geometrii, včetně 

pravděpodobnosti směru provozu na stávajících úsecích. 

 

Pokud však ani jeden z těchto zdrojů není dostačující pro korektní vyhodnocení 

reportu, jsou tyto situace kontrolovány přímo v terénu a zároveň s nimi jsou 

případně znovu ověřována hlášení, která již byla vyhodnocena z dostupných zdrojů. 

Účelem ověřování hlášení není vyřešit všechna hlášení z kanceláře. Podle 

vlastních zkušeností autora může i chybný report, který není možno zapracovat do 

databáze, přivést ověřovatele do míst jiných potenciálních změn. Například pokud je 

na konkrétním úseku hlášená jednosměrnost, nelze vyloučit, že směr provozu se 

změnil i na okolních silnicích. 

 

Obr. 5 Dopravní značka na silnici III. třídy nedaleko 

Mostů u Jablunkova (červen, 2010). 

 

Jak již bylo zmíněno, ne všechny situace se v současné nabídce typů oprav dají 

jednoznačně reportovat, aby přesně vystihly situaci v realitě (viz obr. 5). K tomu 
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ještě zapracování do databáze musí odpovídat jejím komplexním pravidlům, která 

běžnému uživateli nejsou známa. 

V reálném světě existují také specifické situace, kdy ani oficiální dopravní 

značení neodpovídá svému účelu. Může jít o předčasnou implementaci dopravního 

značení na místa, kde plánovaná výstavba nepokračuje (viz obr. 6).  

   

 

Obr. 6 Snímek v jižní části Olomouce, kde byla pozastavena výstavba, přesto už bylo 

implementováno jak svislé, tak podélné dopravní značení (červenec, 2009). 

 

V těchto speciálních případech by se pak uživatel, který reportuje opravy map, 

a stejně tak ověřovatel hlášení, měl řídit logickou úvahou, přestože oficiální značení 

ukazuje něco jiného. 
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4.2 Vyhodnocení reportů 
 

Po ověření výše uvedenými metodami byly reporty ohodnoceny. Buď byly 

v souladu s realitou a do atributu status jim byla přidělena hodnota „přijato“, v opačném 

případě pak hodnota „zamítnuto“. V atributu substatus je pak uvedeno, z jakých důvodů 

byl report přijat či nikoliv.  

 

Status Substatus 

Přijato 
Zapracováno do databáze 

Již v databázi 

Zamítnuto 
Dočasná uzavírka 

Chybný report 

  Tab. 5   Možné výsledky vyhodnocení reportu. 

 

 Zapracováno do databáze – Hlášení bylo vyhodnoceno jako relevantní, tzn. 

situace v mapě se lišila od skutečnosti, a na jeho základě byla databáze 

opravena. 

 Již v databázi – V tomto vzorku nejčastější varianta vyhodnocení. Jde 

o případy, kdy jsou navrhovány opravy v mapách, přitom v aktuální verzi map 

dostupné na trhu již tyto situace odpovídají realitě. Tento problém se dá přičíst 

skutečnosti, že každý uživatel si z finančních důvodů nepořizuje aktuální verzi 

map čtyřikrát ročně. Na webové aplikaci pro hlášení oprav rovněž producent ze 

zřejmých obchodních důvodů nevystavuje aktuální verzi. Takto vyhodnocené 

případy by databázi nepoškodily, neboť nesou stejné informace, jaké jsou již 

v aktuální mapě. Nebyly tedy zapracovány, ale zároveň odpovídají reálné 

situaci. 

 Dočasná uzavírka – Speciální kategorie vyhodnocení reportů, kdy je hlášena 

uzavírka silnice, ovšem ta je pouze dočasná. V navigačních přístrojích při 

zablokování silnice uživatel potvrzuje, zda jde o trvalou nebo dočasnou 

uzavírku. Pokud zvolí trvale uzavřenou silnici, jeho hlášení je pak sdíleno mezi 

ostatní uživatele, v případě volby dočasné uzavírky zůstane tato oprava pouze 

v jeho přístroji. Tento problém je specifický a souvisí s časovou složkou, a tudíž 

i s procesem výroby konkrétní verze map. Při hlášení takového problému je pak 

také potřeba hlídat znovuotevření takového úseku. 



Martin Javorský: Eliminace vlivu chybných hlášení na kvalitu navigační databáze 

2012  23 

 Chybný report – Nepřesná, neúplná a v některých případech i zavádějící 

informace. Příkladem může být nepřesné zvolení kategorie, kdy je hlášen 

jednosměrný provoz, přitom silnice je oboustranně neprůjezdná. Uživatel se 

navíc může mýlit a provést opravu znovu, ale svůj dříve odeslaný report již 

nemá možnost do určité doby stornovat. V praxi však byly detekovány i situace, 

kdy uživatel testuje, co snese systém, a snaží se změnit směr provozu na dálnici. 

 

 

       Obr. 7   Graf vyhodnocení reportů.    Tab. 6 Počet reportů podle vyhodnocení. 

 

Z celkového počtu 1325 sledovaných reportů jich bylo nejvíce vyhodnoceno 

jako již zapracovaných v databázi. Více než třetina reportů byla zamítnuta a jako 

relevantní a zapracovatelný do databáze byl vyhodnocen každý pátý návrh opravy. 

 

4.3 Ohodnocení reportů silniční kategorií 
 

Hlášení oprav v mapách se týká různých typů silnic, od dálnic až po místní 

a účelové komunikace. Proto bylo potřeba přiřadit každému reportu kategorii silnice, 

které se navrhovaná změna týká. K tomuto účelu byla využita liniová vrstva (stretches), 

která je s vrstvou reportů ve formě bodů propojena jedinečným identifikátorem GUID.  

 

 

 

Tab. 7 a 8    Vrstvy s datovými typy atributů, které byly použity pro přiřazení kategorie. 

 

 

Substatus Počet 

Zapracováno 

do databáze 
279 

Již v databázi 560 

Dočasná uzavírka 367 

Chybný report 119 

Celkem 1325 

Stretches.shp 

GUID VARCHAR2 (254 BYTE) 

GEOMETRY SDO_GEOMETRY 

Silnice.shp 

Road_ID NUMBER (38,0) 

CAT NUMBER (38,0) 

GEOMETRY SDO_GEOMETRY 
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V aplikaci Oracle SQL Developer byl pomocí prostorového operátoru 

sdo_touch vytvořen prostorový dotaz, jehož cílem bylo zjištění topologické vazby, při 

které se liniové prvky z dvou různých vzorků dotýkají.  

Následující dotaz vybere prvky z vrstvy stretches, které se dotýkají prvků 

z vrstvy silnice. Výsledkem je tabulka s identifikátorem GUID a s přiřazenou hodnotou 

kategorie z vrstvy silniční sítě (tab. 9). 

 

select g.guid, s.cat 
from stretches g, silnice s 
where sdo_touch(g.geometry, s.geometry) = 'TRUE'; 

 

GUID Cat 

15ff9a15-7c2e-102f-8665-e83f81ca73e1 1 

24eba059-2bb7-102f-b44c-a191f4138252 2 

250cc8e8-2bb7-102f-b44c-a191f4138252 2 

4411f107-66a4-102f-8665-e83f81ca73e1 2 

4d931b6a-59f9-102f-8665-e83f81ca73e1 3 

Tab. 9 Ukázka výsledku prostorového dotazu. 

 

Po přiřazení silniční kategorie lze jednotlivé reporty analyzovat právě na základě 

důležitosti v silniční síti. Z níže uvedených přehledů vyplývá, že téměř polovina všech 

vyhodnocených reportů se týká kategorií Cat5 a Cat6, tedy obecních a místních 

komunikací. 

 
   Obr. 7    Počet reportů na jednotlivých kategoriích silniční sítě. 

 

Silniční 
kategorie 

Počet reportů 
v % 

Cat1 92 6,9 

Cat2 240 18,1 

Cat3 181 13,7 

Cat4 168 12,7 

Cat5 377 28,4 

Cat6 267 20,2 

celkem 1325 100 

        Tab. 10    Zastoupení reportů na kategoriích silniční sítě. 
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4.4 Analýza závislosti mezi atributy reportu 
 

V softwaru Statgraphics byla testována existence statistické závislosti mezi 

jednotlivými atributy reportů, a to silniční kategorií, typem reportu a vyhodnocením 

reportů. 

Nejprve byla zjišťována možná existence závislosti mezi typem hlášeného 

reportu a silniční kategorií. Byla testována nulová hypotéza, že kategorie silnice a typ 

reportu jsou statisticky nezávislé znaky, a to vůči alternativě – že oba znaky jsou 

statisticky závislé. 

Typ reportu Zablokovaná 
silnice 

Směr provozu Odblokovaná 
silnice 

Omezení 
otáčení 

Marginální 
četnost Kategorie 

Cat1 
32 41 18 1 92 

43,33 25,34 19,23 4,10 

Cat2 
122 34 67 17 240 

113,03 66,11 50,17 10,69 

Cat3 
108 11 48 14 181 

85,24 49,86 37,84 8,06 

Cat4 
92 22 40 14 168 

79,12 46,28 35,12 7,48 

Cat5 
131 182 51 13 377 

177,55 103,85 78,81 16,79 

Cat6 
139 75 53 0 267 

125,74 73,55 55,82 11,89 

Marginální 
četnost 

624 365 277 59 1325 

Tab. 11 Kontingenční tabulka pro testování závislosti mezi silniční kategorií a typem hlášeného reportu. 

Kurzívou jsou uvedeny očekávané četnosti. 

 

Pro ověření nezávislosti byl použit χ
2
 test nezávislosti v kontingenční tabulce, 

který je založen na porovnávání empirických (pozorovaných) četností s četnostmi 

teoretickými, tj. takovými, které bychom očekávali v případě nezávislosti obou znaků 

(tab. 11). 

Očekávané četnosti  se určují jako četnosti odpovídající součinu příslušných 

marginálních relativních četností [3]. 

 

 
 

kde  je součet všech četností v i-té řádce,  je součet všech četností v j-tém sloupci 

(tzv. marginální četnosti). 
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Jako testové kritérium je použita náhodná veličina: 

 

 
 

která má v případě platnosti nulové hypotézy a za předpokladu splnění podmínek dobré 

aproximace přibližně χ
2
 rozdělení s (r-1)(s-1) stupni volnosti, přičemž r a s jsou počty 

variant jednotlivých znaků. 

Pozorované četnosti jsou zde značeny jako . Obě podmínky dobré 

aproximace – žádná z očekávaných četností  nesmí být menší než 2 a alespoň 80% 

očekávaných četností  musí být větších než 5 – jsou v tomto případě splněny a tedy 

platí: 

 

kde F0(x) je distribuční funkce χ
2
 rozdělení s (r-1)(s-1) stupni volnosti a  je 

pozorovaná hodnota testového kritéria. 

 

= 200,54 

počet stupňů volnosti = 15  

 0,001 

 

Jelikož je p-hodnota menší než 0,05, zamítáme nulovou hypotézu, a můžeme 

konstatovat, že na hladině významnosti 5% byla zjištěna statisticky významná 

souvislost mezi silniční kategorií a typem reportu. 

 

 

   Obr. 8   Hlášené typy reportu na jednotlivých silničních kategoriích. 
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Výšky jednotlivých řad obdélníků v mozaikovém grafu odpovídají příslušným 

marginálním relativním četnostem, šířky obdélníků v jednotlivých řadách odpovídají 

příslušným řádkovým relativním četnostem. Vypočtenou statistickou závislost potvrzuje 

výrazná členitost grafu (obr. 8). 

 

Možná existence závislosti byla testována také mezi vyhodnocením reportu 

a silniční kategorií a vyhodnocení reportu a hlášeným typem. 

 

Závislost vyhodnocení reportu na kategorii silnice: 

= 584,19 

počet stupňů volnosti = 15  

 0,001 

 

Závislost vyhodnocení reportu na jeho typu: 

= 660,36 

počet stupňů volnosti = 9  

 0,001 

 

Stejně jako v předešlém testování je i v těchto dvou případech p-hodnota menší 

než 0,005, tudíž můžeme konstatovat, že na hladině významnosti 5% byla zjištěna 

statisticky významná souvislost mezi vyhodnocením reportu a silniční kategorií, resp. 

typem hlášení. 
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4.5 Intenzita hlášených chyb 
 

K vyjádření rozmístění reportů v prostoru byla vytvořena mapa hustoty. K tomu byl 

použit nástroj Kernel Density v aplikaci ArcToolbox. Ten počítá hustotu prvků na 

základě sousedství s ostatními prvky. Výsledkem této operace je rastrový výstup. 

Využití této mapy jako podpůrné informace je možné při efektivním plánování 

terénního průzkumu, nebo při rozhodování, které oblasti budou v kanceláři 

zpracovávány přednostně. 

 

 

 Obr. 9 Intenzita reportů ve třech moravských krajích (jádrový odhad s šířkou pásma 10 km). 

 

Do jádrových odhadů byly vybrány všechny sledované reporty (obr. 9) a jako 

poloměr jádra byla zvolena vzdálenost 10 kilometrů. 
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Z mapy hustoty lze vyčíst, že největší intenzita hlášených oprav je především na 

dálnici D1 v okolí Hulína a Bravantic. Tento fakt souvisí s tím, že v době hlášení 

reportů byla dálnice rozestavěná a ne každý uživatel používá aktuální verzi map. 

A rovněž také s délkou procesu zapracování změn do databáze, a to od zveřejnění 

oficiálního termínu otevření nové stavby do doby, kdy se aktualizovaná verze map 

dostane na trh.  

 

 

               Obr. 10   Intenzita reportů na území Ostravy (jádrový odhad s šířkou pásma 2000 m). 

 

Při jádrovém odhadu hustoty reportů na území Ostravy byl zvolen menší poloměr 

jádra, jelikož i zájmové území je menší. Zvolena byla vzdálenost 2000 metrů (obr. 10). 

Největší hustota je pozorovatelná na ulici Opavská, kde šlo především o dočasné 

uzavírky, nebo na úseku silnice I/56, který byl v době hlášení rovněž v rekonstrukci. 
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4.6 Statistika uživatelů 
 

Jelikož jsou ve vzorku k dispozici i anonymní identifikátory uživatele, byla 

provedena analýza podle hlášení jednotlivými uživateli. V použitém vzorku dat 

reportovalo chyby 429 uživatelů, z toho více než polovina hlásila pouze jednu situaci, 

na druhé straně více než 10% uživatelů reportovalo více než pět situací. 

 

Počet reportů hlášených 
jediným uživatelem 

Počet uživatelů 
v těchto intervalech 

Více než 20 reportů 7 

11-20 reportů 14 

6-10 reportů 28 

2-5 reportů 133 

Jedno hlášení 247 

celkem 429 

Tab. 12  Srovnání počtu hlášení jednotlivými uživateli. 

 

Zároveň byla hodnocena i důvěryhodnost uživatelů, a to na základě počtu hlášení 

a poměru zapracovatelných hlášení. Byla navržena dvě kritéria: 

 

 více než 5 hlášených reportů a poměr zapracovatelných reportů k počtu 

všech hlášení uživatele větší nebo roven 0,7 

 

a/nebo 

 

 více než 3 hlášené reporty a poměr větší nebo roven 0,8 

 

Z celkového počtu 429 uživatelů splnilo podmínky pro označení důvěryhodným 

uživatelem 34 reportérů. 

 

4.7 Hlášení stejné situace více uživateli 
 

Dalším krokem byla analýza hlášení stejné situace minimálně dvěma různými 

uživateli.  K tomu byla využita metoda vyhledání nejbližšího souseda, konkrétně funkce 

Near v aplikaci ArcToolbox. Principem tohoto postupu byla identifikace hlášení stejné 



Martin Javorský: Eliminace vlivu chybných hlášení na kvalitu navigační databáze 

2012  31 

situace více uživateli. Do shluků byl zařazen každý report, jehož bodová reprezentace 

ležela na stejných souřadnicích jako report od jiného uživatele. 

Jinou možností by bylo vytvoření shluků z nejbližších sousedů při nastaveném 

limitu vzdálenosti. V databázi MultiNet je minimální vzdálenost mezi křížením 

komunikací 5 metrů. Aby tedy nedošlo k vytvoření shluků z reportování dvou blízkých, 

ale různých situací, musela by být tato hodnota nastavena jako limitní pro shlukování. 

V uvedeném vzorku byly v této toleranci čtyři reporty. 

 

Počet reportů 
ve shlucích 

Počet shluků 

Více než 10 6 

6-10 reportů 23 

3-5 reportů 68 

2 reporty 94 

Celkem 191 

Tab. 13  Výskyt reportů ve shlucích, tedy na stejné pozici. 

 

Reporty, které patřily do shluků, pak byly analyzovány na základě předešlého 

vyhodnocení. Z tabulky je vidět, že ve shlucích je nižší podíl chybných reportů 

a reportů zapracovaných do databáze, než v celkovém vzorku. Naopak je ve shlucích 

vyšší zastoupení reportů, vyhodnocených jako dočasná uzavírka. 

 

Vyhodnocení Ve shlucích Všechny reporty 
Zapracováno 94 13,8% 279 21,0% 

Již v databázi 294 43,2% 560 42,3% 

Dočasná uzavírka 271 39,8% 367 27,7% 

Chybný report 22 3,2% 119 9% 

Celkem 681 100% 1325 100% 

                           Tab. 14 Srovnání vyhodnocení reportů, které patřily do shluků. 
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4.8 Použité aplikace 
 

Při zpracování této práce byly nejvíce používány aplikace ArcMap a ArcToolbox 

společnosti ESRI, se kterými autor pracuje i v zaměstnání. Pro ověřování hlášení 

v terénu byl použit interní mapový software společnosti TomTom. 

 

 ArcGIS desktop – Software firmy ESRI, konkrétně jeho centrální aplikace 

ArcMap. Využitý byl při dotazování nad geometrickou i atributovou složkou, 

i při zobrazování dat. Další použitou aplikací byl ArcToolbox, především funkce 

nejbližšího souseda Near a funkce Kernel  Density, pomocí které byla vytvořena 

mapa hustoty reportů. 

 

 Oracle SQL Developer – Aplikace společnosti Oracle byla využitá pro 

prostorové operace, konkrétně pak pro přiřazení hodnoty kategorie silniční sítě 

konkrétnímu reportu. 

 

 Statgraphics – statistický software byl použitý pro zjišťování závislosti mezi 

atributy reportů, dále pak pro popis a vizualizaci vybraného vzorku dat, a také 

pro vizualizaci výsledků statistických analýz. 
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5 Posouzení vlivu chybných reportů na kvalitu 

databáze 

 

Pro tuto analýzu byla nejprve vybrána reprezentativní lokalita. Nejvíce hlášení 

ze sledovaného vzorku dat se vyskytovalo na území Ostravy, stejně tak zde byly 

identifikovány i největší počty zamítnutých hlášení, proto byla vybrána právě tato 

lokalita. 

Jako chybné reporty jsou zde posuzovány všechny, které nemohly být 

zapracovány do databáze, tudíž samotné chybné reporty a zároveň hlášení vyhodnocená 

jako dočasná uzavírka. 

Na území Ostravy bylo identifikováno 39 hlášení, která nemohla být 

zapracována, což z celkového počtu reportů v tomto území znamená každá pátá 

navržená oprava. Tři čtvrtiny z těchto zamítnutých hlášení se týkají dočasných uzavírek. 

 

Vyhodnocení Celkem Cat1 – Cat4 Cat5 – Cat6 

Dočasná uzavírka 32 20 12 

Chybný report 7 0 7 

           Tab. 15 Zamítnuté reporty dle kategorií silnic. 

 

Navržený parametr pro posouzení negativního vlivu na kvalitu navigační 

databáze vychází z hierarchie silniční sítě. Tedy čím vyšší kategorie silnice, tím větší 

dopad na kvalitu navigace v případě automatického zapracování všech obdržených 

reportů. V testované lokalitě se polovina odmítnutých reportů týká vyšších kategorií 

silnic. Většina z těchto reportů (12) se týkala situace kolem zprovoznění úseku stavby 

„Prodloužená Místecká“, kdy se termíny otevření měnily a posouvaly nesrovnatelně 

rychleji, než je frekvence vydávání aktuálních verzí map. 

Na základě předešlé analýzy shluků byly zamítnuté reporty porovnány. Buď byl 

jejich výskyt na konkrétní poloze ojedinělý, nebo stejnou situaci reportovalo více 

uživatelů. 

Vyhodnocení Celkem Cat1 – Cat4 Cat5 – Cat6 

Dočasná uzavírka 22 13 9 

Chybný report 1 0 1 

          Tab. 16 Zamítnuté reporty, které byly součástí shluků.  
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Hodnocení reportů podle jeho příslušnosti k nějakému shluku hlášení, může 

pomoci odhalit chybný report. A to na základě konfliktu s ostatními hlášeními této 

situace. Níže je uveden příklad hlášení konkrétní situace, ovšem s rozdílnými typy 

navrhovaných oprav. Uživatel, který hlásil na tomto místě jako první, označil úsek jako 

jednosměrný, ovšem jiní uživatelé později označili cestu jako zablokovanou z obou 

směrů. Na základě aktuálnějších hlášení od více uživatelů se nabízí tento úsek v mapě 

zablokovat. 

 

Typ reportu Datum hlášení ID uživatele Vyhodnocení 

Zablokovaná silnice 25.11.2010 1001569 Zapracováno 

Zablokovaná silnice 8.7.2010 3950047 Zapracováno 

Zablokovaná silnice 9.5.2010 7218513 Zapracováno 

Směr provozu 4.12.2009 5119455 Chybný report 

 Tab. 17    Ukázka konfliktu v reportování stejné situace různými uživateli. 
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6  Návrh postupu eliminace vlivu chybných 

hlášení 

 

Na základě předešlých statistických a prostorových analýz byl navržen postup 

pro eliminaci negativního vlivu chybných reportů na kvalitu databáze. Smyslem je 

navržení pravidel pro jednotlivá hlášení v závislosti na typu silniční kategorie, které se 

týká a typu reportu. Jako rozhodující faktory jsou zde použity také shluky reportů na 

stejných situacích a věrohodnost uživatelů, zmíněná v kapitole 4.6. 

Reporty byly rozděleny do tří skupin podle silničních kategorií. První úroveň 

tvoří reporty na dálnicích, druhou úrovní jsou hlášení na silnicích I., II. a III. třídy a třetí 

úroveň obsahuje reporty na místních komunikacích. 

 

Navržený postup: 

1) Reporty z dálnic – zamítnout 

2) Reporty ze státních silnic 

a) typy reportu - blokované, zablokované silnice a směr provozu – zamítnout 

b) typ reportu omezení otáčení – zamítnout osamocené reporty 

3) Reporty z místních komunikací – zamítnout osamocené reporty 

  

6.1 Návrh postupu na dálnicích a státních 

silnicích 

 

Na nejvyšší silniční kategorii nebylo žádné hlášení vyhodnocené jako 

zapracovatelné do databáze.  Více než 90% reportů bylo zaznamenáno ve shlucích, tedy 

kde jednu situaci hlásili minimálně dva uživatelé. 

 

Reporty 

na Cat1 

Zablokovaná 

silnice 

Odblokovaná 

silnice 

Směr 

provozu 

Omezení 

otáčení 
Celkem 

Ve shluku 31 14 39 0 84 

Osamocené 1 4 2 1 8 

Celkem 32 18 41 1 92 

Tab. 18   Reporty týkající se dálnic, a jejich výskyt ve shlucích. 
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 Na státních komunikacích se již objevují i hlášení, která byla vyhodnocena jako 

relevantní, a stejně jako na dálnicích jsou zde reporty, s výjimkou hlášení typu omezení 

otáčení, ze dvou třetin soustředěny ve shlucích (tab. 19). V této tabulce jsou pro 

přehlednost podtrženy počty reportů, které budou při navrhovaném postupu 

automaticky zamítnuty. Některé z nich však byly při ověřování vyhodnoceny jako 

relevantní. Počty takových reportů, o které bychom přišli, jsou označeny červeně. 

 

Reporty 

na Cat2 – Cat4 

Zablokovaná 

silnice 

Odblokovaná 

silnice 

Směr 

provozu 

Omezení 

otáčení 
Celkem 

Ve shluku 227 106 52 14 399 

Osamocené 95 49 15 31 190 

Celkem 322 155 67 45 589 

Zapracované 10 5 0 16 31 

Zapracované 

z osamocených 
5 1 0 4 10 

Tab. 19    Přehled reportů týkající se státních komunikací.  

 

Z navrženého postupu vyplývá, že pokud by byl uplatněn pouze na dálnice 

a státní silnice, bude automaticky zamítnuto přes 97% hlášení, při ztrátě 19 relevantních 

reportů, což je méně než 3% z celkového počtu automaticky zamítnutých hlášení. 

 

6.2 Návrh postupu na místních komunikacích 
 

Na nejnižších kategoriích již nejsou patrné závislosti atributů, jako u dálnic 

a státních komunikací. Na rozdíl od vyšších kategorií silnic je zde také téměř 70% 

reportů osamocených a více než třetina hlášení byla vyhodnocena jako relevantní. 

Při tomto postupu bylo zamítnutím automaticky vyřešeno 70% hlášení, ovšem 

tuto část ze 40% tvořily reporty, které byly relevantní pro změnu v databázi. 

Z celkového počtu reportů hlášených na nejnižších silničních kategoriích bychom přišli 

o 27% hlášení, která měla být zapracována. 

Z důvodu eliminace ztráty relevantních reportů při automatickém vyhodnocení, 

byl tento bod postupu upraven. Mezi rozhodovací faktory byla zařazena důvěryhodnost 

uživatelů (viz. kapitola 4.6). Na nejnižších kategoriích budou automaticky zamítnuty 

osamocené reporty, ovšem pouze ty, které nebyly hlášeny důvěryhodným uživatelem. 



Martin Javorský: Eliminace vlivu chybných hlášení na kvalitu navigační databáze 

2012  37 

Podle tohoto postupu pak bude automaticky zamítnuto pouze 40% hlášení, z nichž 

třetina je relevantních. V celkovém součtu bychom tak přišli pouze o 13% relevantních 

hlášení, oproti ztrátě 27% těchto reportů při původním postupu. 

Přehled vyhodnocení reportů na nejnižších kategoriích byl v následující tabulce 

rozšířen o přehled osamocených reportů, které hlásili důvěryhodní uživatelé, či nikoliv. 

Zároveň je zde také přehled zapracovaných reportů, které byly osamocené, v závislosti 

na tom, zda byly hlášeny důvěryhodným uživatelem. Stejně jako v předešlé tabulce jsou 

podtrženy počty automaticky zamítnutých reportů, červeně jsou označeny počty reportů, 

které byly zamítnuty, ovšem vyhodnoceny byly jako relevantní. 

 

Reporty 

na Cat5 – Cat6 

Zablokovaná 

silnice 

Odblokovaná 

silnice 

Směr 

provozu 

Omezení 

otáčení 
Celkem 

Ve shluku 68 17 112 1 198 

Osamocené - 

důvěryhodní uživatelé 
75 35 72 5 187 

Osamocené -  

ostatní uživatelé 
127 52 73 7 259 

Celkem 270 104 257 13 644 

Zapracované 131 18 93 6 248 

Zapracované  

z osamocených –  

důvěryhodní uživatelé 

35 15 34 3 87 

Zapracované 

z osamocených – 

ostatní uživatelé 

61 3 22 2 88 

 Tab. 20    Vyhodnocení reportů na místních a obecních komunikacích. 

 

Celkově na všech kategoriích při navrženém postupu zpracování tohoto vzorku dat 

(1325 reportů) bylo automaticky vyřešeno zamítnutím 926 reportů, což je 70% všech 

reportů. V této skupině by se také objevilo 107 relevantních hlášení, což je necelých 

12% z vyřazených hlášení. 
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6.3 Testování navržených postupů 
 

Pro testování navrženého postupu vyhodnocování, jehož cílem je eliminovat vliv 

chybných hlášení, bylo vybráno území Prahy, a to ze dvou důvodů. Je zde největší 

množství hlášených reportů z celé republiky, a navíc jde o reporty vyhodnocené 

v kanceláři nebo z terénu podle stejných pravidel, jako v případě původního vzorku. 

Testovaný vzorek z území Prahy neobsahuje hlášení z dálnic, jelikož se žádný 

takový report ve sledovaném období neobjevil. 

 Tab. 21    Počet reportů v testovaném vzorku na území Prahy. 

 

1) Reporty z kategorií státních silnic 

Z celkového počtu 1048 reportů bylo automaticky vyřazeno 1010 reportů (96,4%), 

na řešení zůstalo jen 38 reportů, které náleží do shluků a týkající se omezení otáčení. 

Podle předešlého vyhodnocení reportů tímto postupem unikne 40 relevantních hlášení 

(4%). 

 

2) Reporty z místních komunikací 

Na nižších silničních kategoriích bylo hlášeno 811 oprav. Automaticky bylo 

vyřazeno 157 reportů (20%), které nenáležely žádnému shluku a nebyly hlášeny 

důvěryhodným uživatelem. V tomto postupu tak bylo vyřazeno 36 hlášení, která byla 

vyhodnocená jako relevantní, což je necelých 5% všech hlášení na nejnižších 

kategoriích silnic. 

 

Při zpracování celého vzorku z území Prahy, který obsahoval 1859 reportů, bylo 

automaticky vyřešeno 1167 hlášení, což jsou téměř dvě třetiny celkového počtu. 

V automatickém postupu bylo vyřazeno celkem 76 relevantních reportů, které měly být 

zapracovány, což jsou 4% z celkového počtu hlášení ve vyhodnocovaném vzorku. 

 

Kategorie silnice/ 

typ reportu 

Zablokovaná 

silnice 

Odblokovaná 

silnice 

Směr 

provozu 

Omezení 

otáčení 
Celkem 

Cat2 – Cat4 455 109 369 115 1048 

Cat5 – Cat6 210 180 367 54 811 

Celkem 665 289 736 169 1859 
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6.4 Zhodnocení omezení navržených postupů 
 

Tento postup byl založen na automatickém zamítnutí části reportů, na základě 

vzájemných kombinací jejich atributů. Cílem bylo eliminovat vliv chybných hlášení na 

kvalitu databáze v případě automatického zapracování. Prvním kritériem byla důležitost 

silnice, dalšími pak hlášení stejné situace minimálně dvěma uživateli a také věrohodnost 

uživatelů. 

Na dálnicích a silnicích I. – III. třídy tento postup automaticky vyhodnotí výraznou 

část reportů při minimální ztrátě relevantních hlášení. V případě původního vzorku je 

zamítnuta polovina všech hlášení při ztrátě 2,8% reportů, které měly být zapracovány 

do databáze. Na testovaném vzorku z území Prahy bylo zamítnuto dokonce 96,4% 

reportů při relativně nízké ztrátě 3,9% relevantních hlášení. 

Tyto výsledky jsou důsledkem jistých pravidel hierarchie silniční sítě, navíc 

případné změny na úsecích vyšších tříd jsou většinou oficiálně zjistitelné. 

V automatickém zpracování by unikla část relevantních hlášení, které se však z větší 

části týkají nových staveb, a ty jsou při aktualizaci map přednostně kontrolovány 

v terénu. 

Použití tohoto postupu při reportování chyb na místních komunikacích, které tvoří 

v obou vzorcích zhruba polovinu všech hlášení, však vykazuje odlišné výsledky. 

Automaticky je zapracována výrazně menší část reportů, a zároveň ztráta relevantních 

hlášení je vyšší. Pro tyto reporty tudíž není navržený postup tak efektivní, jako na 

vyšších silničních kategoriích. 

Souvisí to s vyšší frekvencí změn v provozu na uliční síti, a oproti vyšším třídám 

komunikací nejsou změny na silnicích nejnižších kategorií často ověřitelné 

z dostupných zdrojů. 
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7  Závěr 
 

V úvodní části práce byla přiblížena problematika aktualizace navigační databáze 

s přispěním samotných uživatelů. Popsány byly současné možnosti hlášení chyb 

v navigačních mapách dvou největších producentů na českém trhu. 

 

Praktickou část tvořilo vyhodnocení přijatého vzorku hlášení uživatelů navigací 

TomTom. Ověření jejich relevantnosti, tedy souladu navrhovaných oprav se situací 

v realitě, prováděl autor v rámci svého zaměstnání. Větší část reportů byla vyhodnocena 

z kanceláře, z dostupných informačních zdrojů. Pokud nebylo možno hlášení 

jednoznačně na základě těchto zdrojů vyhodnotit, byla ověřena v terénním průzkumu. 

 

Takto vyhodnocená hlášení pak byla podrobena statistické analýze, při které byla 

zjištěna významná statistická závislost mezi vybranými atributy těchto hlášení. Dále 

byla provedena prostorová analýza, jejímž výsledkem byla mapa hustoty reportů, která 

může být v praxi využitelná pro efektivní plánování terénního průzkumu, nebo pro 

přednostní zpracování hlášení v oblastech s největším výskytem potencionálních oprav. 

Analyzována byla rovněž důvěryhodnost uživatelů, a to podle počtu reportovaných 

chyb a poměru relevantnosti jejich hlášení. 

 

Stěžejní částí práce byl návrh postupů pro eliminaci vlivu chybných hlášení na 

kvalitu databáze. Při návrhu byly využity výsledky předešlých analýz, především 

zjištěná statistická závislost atributů, hlášení stejné situace více uživateli nebo samotná 

důvěryhodnost uživatelů.  

 

  Navržený postup byl testován na novém vzorku. Jeho účelem bylo automaticky 

zamítnout část reportů, při minimální ztrátě relevantních reportů, tedy těch, které měly 

být zapracovány do databáze. Z testování vyplynulo, že postup má vysokou účinnost na 

silnicích vyšších kategorií. U hlášení na místních a účelových komunikacích ovšem 

nedosahoval takových výsledků, a to ani po úpravě kritérií navrženého postupu. 
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Jako největší problém při automatickém zpracování reportů vidí autor skutečnost, 

že uživatelé nemají stanovená jasná pravidla, jak konkrétní situaci přesně reportovat. 

Zejména blokování silnic vyšších kategorií při dočasné uzavírce. Uživatelé rovněž 

nemají možnost odeslané hlášení, v němž udělali chybu, do určité doby stornovat. 

V neposlední řadě je při reportování oprav problémem aktuálnost dat v navigačních 

přístrojích uživatelů. Více než 40% navrhovaných změn bylo v době hlášení již 

zapracováno v aktuálních verzích map. Těžko lze ovšem očekávat, že producent vystaví 

ve své aplikaci nejaktuálnější mapu, byť jen k nahlížení.  

 

Nedostatky by částečně mohla vyřešit úprava stávající mapové aplikace pro 

reportování chyb. Uživatel dnes totiž může sledovat pouze své vlastní opravy. Řešením 

by mohlo být zveřejnění hlášení všech uživatelů, s tím, že každý uživatel by mohl 

ohodnotit jakýkoliv report jiného uživatele. Princip hlasování v komunitě uživatelů 

o správnosti jednotlivých reportů by mohl pomoci k rozhodnutí, zda je konkrétní hlášení 

relevantní a zároveň by mohl také eliminovat chybné reporty. 
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