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1 ÚVOD 

 

Lysá hora je se svými 1323 metry nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd a 

platí za jeden z nejoblíbenějších turistických cílů v regionu. Z údolí masívu Lysé hory vede 

na vrchol několik značených turistických tras, které jsou spravovány Klubem českých 

turistů. 

Značení turistických tras KČT bylo v Česku započato před více než sto lety, 

postupně se síť turistických tras rozšiřovala a v současnosti bývá označována za jednu 

z nejhustších a nejpropracovanějších sítí turistických tras v Evropě. Nové turistické trasy 

bývají značeny velmi zřídka a nejdůležitější aktivitou KČT je tedy správa stávajícího 

značení. Obnova turistického značení probíhá periodicky za pomoci dobrovolníků a 

současně s ní probíhá mapování turistických rozcestníků, popřípadě informačních tabulí 

pomocí turistických GPS přijímačů. Toto mapování však prozatím nemá žádný 

propracovaný systém a probíhá spíše doplňkově a ne při každé obnově značení. Celá 

agenda realizace a obnovy značení prozatím není postavena na geoinformačních 

technologiích, které by mohly zefektivnit plánování a další práce se značením tras spojené. 

Tato práce vznikla na základě požadavku KČT na zmapování pozice rozcestníků a 

jednotlivých turistických značek, ze kterých má vzniknout geodatabáze nesoucí data, která 

dále budou mapováním v rámci obnovy doplňována a aktualizována. 

Nejefektivnější metodou realizovatelnou při mapování turistických značek je 

mapování pomocí GPS. V terénu byly touto metodou na vybraných turistických trasách 

mapovány v prvé řadě rozcestníky a jednotlivé turistické značky. Doplňkově byly 

mapovány povrchy úseků těchto tras a turisticky zajímavá místa na vybraných trasách. 

Veškerá získaná data jsou obsahem tištěných map a webové aplikace. Součástí této práce 

je také statistické hodnocení stavu značení, pomocí kterého je hodnocena vhodnost 

použitého materiálu pro realizaci pásového značení. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Jak bylo již zmíněno, nejdůležitější částí této práce je zmapování rozcestníků a 

turistických značek tras Lysé hory a sestavení geodatabáze, čemuž předchází několik 

důležitých kroků od studia problematiky až po samotné mapování a tvorbu mapových 

výstupů. 

Prvním nezanedbatelným krokem je vypracování rešerše a studium literatury věnující 

se turistickému značení, které odpoví na otázky, jaké objekty budou v terénu mapovány a 

jaké informace o těchto objektech budou zaznamenávány. Vytipování cílů mapování 

vychází v prvé řadě z požadavků KČT na finální podobu geodatabáze a dále ze zadání 

diplomové práce, které kromě turistického značení definuje další cíle mapování.  

Účelem prací v terénu je zmapovat pozice pásových turistických značek, pozice 

turistických rozcestníků, povrch úseků mapovaných tras a pozice dalších turisticky 

významných míst. Studium problematiky GPS mapování, následný výběr vhodné metody 

mapování a volba GPS přístroje, pomocí kterého bude měření realizováno, jsou krokem, 

který samotnému mapování v terénu předchází. V této části je nutné dbát na výběr takové 

metody a techniky, která umožní určení pozice předem určeným objektům mapování 

s přesností odpovídající potřebám zadavatele. Při tomto výběru musí být také brána 

v úvahu efektivita a časový plán celého mapování. Po vykonání měření v terénu budou 

získaná data začištěna a bude jimi naplněna vzniknuvší geodatabáze sestavená podle 

potřeb KČT. 

Jediným účelem sběru dat není pouze vytvoření geodatabáze, ale také jejich 

vizualizace. Vzniknou tak papírové mapy, v nichž budou zobrazeny jednotlivé turistické 

značky, rozcestníky a také povrchy úseků tras. Dále bude vytvořena webová aplikace, ve 

které bude možno zobrazit veškeré již zmíněné mapované objekty včetně turisticky 

zajímavých míst, jako jsou odpočinková a pietní místa, informační tabule, zdroje pitné 

vody a podobně. 

Další součástí práce je statistické hodnocení stavu turistického značení. Za účelem 

získání objektivního ohodnocení stavu značení bude sestaven dotazník obsahující sadu 

fotografií značek rozdělených do kategorií podle materiálů, které jsou pro realizaci značení 
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použity a jejichž vliv na stav značení bude mezi zvolenými kategoriemi srovnáván. Tato 

sada fotografií bude pořízena během mapování a následně z ní budou vybrány 

reprezentativní vzorky pro každou kategorii a na základě ohodnocení získaného pomocí 

dotazníku s nimi bude počítáno ve statistické analýze. 

3 ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS 

Značení turistických tras a jeho pravidelná údržba je nejdůležitější aktivitou členů 

Klubu českých turistů. Síť turistického značení v našich zemích je KČT budována 

postupně již od roku 1889. Současného rozsahu dosáhla v období před druhou světovou 

válkou a můžeme o ní hovořit jako o jedné z nejhustších a nejdokonalejších sítí značení 

pro pěší turistiku. Koncepce značení je výsledkem dlouholetého vývoje a celkový systém 

obnovy i nového značení je důkladně propracován. Kvalitu značení pomáhají dodržet 

standardizované technické normy.[10]  

V dnešní době se KČT nezabývá pouze značkováním tras určených pěší turistice. 

Turistickým značením se podle normy ČSN 01 8025:1989 Turistické značenie rozumí celý 

komplex značení pro různé druhy přesunů, které je spolehlivě použitelný pouze v obdobích 

bez sněhové pokrývky. S vývojem a rostoucí popularitou dalších aktivit dnes pod záštitou 

KČT vznikají také trasy pro běžecké lyžování, trasy pro cykloturistiku a v poslední době 

také jezdecké trasy.[8] 

3.1 STRUKTURA SÍTĚ 

Základním cílem stavby sítě turistického značení je umožnit účelné putování po 

značených trasách kolem nejdůležitějších objektů a po nejzajímavějších prostorech 

z hlediska turistického, přírodovědného, kulturně poznávacího či historického. Účelem sítě 

turistického značení je také takovéto prostory a objekty spojovat, dále zajistit k nim 

spolehlivý přístup a poskytnout více možností volby cesty. Při stavbě a dnes spíše při 

úpravách sítě turistického značení je potřeba dbát na pečlivý výběr tras, aby nedošlo 

k přehuštění sítě. Neznačí se proto všechny turisticky využitelné cesty.[10] 
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Kromě níže popsaných hlavních, vedlejších a spojovacích tras se rozlišují ještě 

mezinárodní turistické trasy, vycházkové okruhy a neznačkované trasy. Tyto typy 

turistických tras však nejsou pro tuto práci důležité a nebudou tedy podrobněji popisovány. 

Turistické trasy jsou rozlišovány takzvanými vedoucími barvami, při jejichž volbě se 

dbá na to, aby se nekřižovaly nebo na sebe nenavazovaly dvě trasy stejné barvy. Při volbě 

barvy určité turistické trasy se podle její důležitosti ctí zásada hierarchie barev. 

    červená   >    modrá    >    zelená    >     žlutá 

 

3.1.1 Hlavní trasy 

Jedná se o trasy spojující osídlení nebo důležitá východiště u stanic veřejných 

dopravních prostředků s důležitými turistickými prostory. Panuje snaha, aby trasy 

procházely všemi turisticky důležitými místy. Tyto trasy jsou vedeny zpravidla po 

významných horských hřbetech, horskými údolími, údolími řek nebo nejdůležitějšími 

cestami s přístupem do turistických prostorů. Hlavní trasy tvoří základní kostru sítě a jsou 

značeny červenou nebo modrou barvou.[10] 

3.1.2 Vedlejší a spojovací trasy 

Těmito typy tras je doplněna základní kostra sítě. Vedlejší a spojovací trasy mají za 

úkol vytvářet co nejvíce okružních vycházek, výletů a zajišťovat spojení hlavních tras 

s východišti a stanicemi veřejné hromadné dopravy. Pro tyto trasy bývá použita zelená či 

žlutá barva, přičemž žluté barvě se dává přednost u krátkých spojek. [10] 

3.2 TYPY PĚŠÍCH TURISTICKÝCH ZNAČEK 

Účelem značení turistických tras je vést turistu spolehlivě a bezpečně terénem, tak 

aby mu byla orientace v terénu co nejvíce usnadněna a nebyl nucen cestu složitě hledat. 

Podle norem se používané tvary, rozměry a barvy značek liší podle typu trasy a jejich 

Obrázek 1 – Hierarchie vedoucích barev 
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specifikace je poměrně rozsáhlá. Pro účely této práce bude tedy níže popsáno pouze 

značení pro pěší turistiku. 

3.2.1 Pásové značky 

Jednoduchá pásová značka  

Tento typ má čtvercový tvar a skládá se ze tří širokých vodorovných pásů. Prostřední 

vedoucí pás má jednu z pestrých vedoucích barev a oba krajní upozorňovací pásy jsou bílé 

barvy. Výška pásů je 30 mm. Mezi vedoucím a upozorňovacími pásy je mezera se šířkou 5 

mm. Celkové rozměry takovéto značky jsou 100 x 100 mm. Ukázku můžeme vidět na 

obrázku 2.[8] 

 

Vícebarevná značka  

Vícebarevné značky jsou kombinace více jednoduchých pásových značek, které jsou 

spojeny do jedné ve společných úsecích turistických tras různých barev. Takováto značka 

se tvoří tak, že se mezi vedoucí pásy vkládá vždy jen jeden upozorňovací pás. Šířka a 

výška jednotlivých pásů i mezer zůstává zachována. Značky se umisťují pod sebe v podle 

důležitosti vedoucí barvy, viz Obrázek 3. Pokud nelze značku aplikovat tímto způsobem, je 

možné značky jednotlivých barev aplikovat vedle sebe s podmínkou vynechání 30 mm 

mezi nimi.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 3 - Jednoduchá pásová značka       

 

Obrázek 2 - Vícebarevná značka 
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Zvláštní značky  

První variantou zvláštních značek je značka tenkého objektu, která bývá aplikována 

na objektech do průměru 60 mm, kdy se značka namaluje po celém obvodu objektu, 

přičemž jsou všechny pásy značky vyhotoveny širší než obvykle. Většinou jde o značky na 

tenkých stromech.  

Druhou variantou zvláštních značek bývají upozorňovací značky, jež se používají 

v případě, že není situace na rozcestí nebo v průběhu cesty dobře označitelná a vhodný 

objekt je ve větší vzdálenosti. Na tomto objektu se umístí značka výjimečně většího 

formátu s maximálními rozměry 300 x 300 mm.[8] 

3.2.2 Šipky 

Mění-li značená trasa náhle směr, nebo dochází ke změně komunikace a nelze situaci 

přehledně znázornit pásovými značkami, používají se šipky, které upozorní a zároveň určí 

změnu směru. 

Jednoduchá šipka a dvojšipka 

Šipka bývá tvořena pásovou značkou, jejíž vedoucí pás je v příslušném směru 

prodloužen do tvaru šipky. Její hrot svírá úhel 85° a je také orámován upozorňovacím 

pásem odsazeným od vedoucí barvy o 5 mm. Vedoucí barvy a jejich řazení jsou u 

pásových šipek stejné jako u pásových značek. Dvojšipka představuje řešení pro oba 

směry. Vzniká z pásové značky přimalováním šipkového rozšíření na obou koncích.[8] 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Jednoduchá šipka Obrázek 4 - Dvojšipka 
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Vícebarevná šipka 

Jedná se o kombinace šipek, které jsou použity v případě souběžného průběhu více 

tras, přičemž se nikdy nespojují do jediné vícebarevné šipky. Je-li nutno šipky zhotovit ve 

stejném směru pro dvě souběžné trasy různých vedoucích barev, zúží se střední křídla 

šipek do poloviny výšky vnitřního upozorňovacího pásu (Obrázek 6). Tato zkrácená křídla 

se oddělují mezerou o šířce 5 mm. V případě, že u některé z vedoucích barev není nutné 

použit šipku, vzniká kombinace vícebarevné značky a šipky (Obrázek 7). Opět se ctí 

pravidlo o pořadí barev.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není-li to možné jinak, připadá v úvahu varianta značení šipek vedle sebe, přičemž je 

pořadí šipek dáno směrováním. Jako první v příslušném směru má přednost vždy nejvyšší 

barva, například červená odbočující vlevo je zcela vlevo a červená odbočující vpravo je 

zcela vpravo. V tomto případě jsou pásové značky umístěny doprostřed mezi šipky. Mezi 

značkami jsou ponechány mezery 30 mm.[8] Ukázku můžeme vidět na obrázku 8. 

 

 

Obrázek 8 - Náhradní varianta uspořádání značek 

 

Obrázek 6 - Vícebarevná šipka Obrázek 7 - Kombinace vícebarevné značky a šipky 



Jiří Ševčík: Mapování značení turistických tras na Lysou horu 

8 2013 

3.2.3 Tvarové značky 

Tyto značky mají doplňkový charakter a používají se pouze tam, kde by další 

rozšiřování pásového značení činilo síť turistického značení nepřehlednou. 

Ukončení značené trasy 

Koncové značky upozorňují na ukončení pásové, místní značené trasy nebo na konec 

významové odbočky. Nepoužívá se při styku více značených tras stejné vedoucí barvy. 

Koncová značka se umisťuje na konci trasy samostatně na objektu, na kterém jsou 

umístěny směrovky. [8] Tento typ značky můžeme včetně rozměrů vidět na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 - Ukončení značené trasy 

Významové značení 

Značí se jimi odbočky od pásových značených tras o maximální délce 1 km. I toto 

značení je obousměrné. Významové značky jsou opět tvaru čtverce o délce strany 100 mm. 

V základním čtverci je vložen symbol provedený vedoucí barvou. Šipkové provedení je 

realizováno přidáním směrového hrotu.[8] 

Odbočka k vrcholu nebo k vyhlídce - vedoucí barva je tvořena rovnostranným 

trojúhelníkem orientovaným jedním vrcholem vzhůru. (obrázek 10) 

 

Obrázek 10 - Odbočka k vrcholu nebo k vyhlídce 
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Odbočka ke zřícenině hradu nebo jiného objektu – Vedoucí barva je tvořena 

schůdkovitým znakem zříceniny. (obrázek 11) 

 

Obrázek 11 - Odbočka ke zřícenině hradu nebo jiného objektu 

 

Odbočka ke studánce nebo pramenu – Používá se v případě blízkosti zdroje pitné 

vody. Středový symbol tvoří plný půlkruh v barvě vedoucí barvy umístěny v dolní 

polovině čtverce. (obrázek XY) 

 

Obrázek 12 - Odbočka ke studánce nebo pramenu 

 

Odbočka k jinému významnému objektu – Používá se ke značení odboček 

k zajímavým objektům, jako jsou jeskyně, skalní útvary, vodopády, jezera, historicky 

památná místa, kaple, tábořiště a podobně. Středovým symbol je pomníček. (obrázek 13) 

 

Obrázek 13 - Odbočka k jinému významnému objektu 
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Naučné stezky 

Při značení naučných stezek (obrázek 14) je opět použito čtvercového tvaru značky. 

Značka je tvořena zeleným pruhem vedeným úhlopříčně z levého horního do pravého 

dolního rohu značky. Zbývající plochu vyplňuje upozorňovací barva. Uprostřed značky se 

dokresluje v případě označení informačního panelu číslice oranžové barvy. Podobně jako u 

ostatních značek bývá používáno šipky pro odbočení. Pro značení naučných stezek se často 

za účelem ochrany území používají plechové značky umístěné na dřevěné sloupky.[8] 

 

 

 

 

 

 

Místní značky 

Místní značení bývá používáno pro krátké okruhy. Většinou značí vycházkové 

okružní trasy v blízkosti velkých měst, rekreačních a rekreačních středisek a podobně. [1] 

Čtvercová značka je složena ze dvou pravoúhlých trojúhelníků, jejichž dotýkající se 

přepony vedou z levého horního do pravého dolního rohu. Trojúhelník vedoucí barvy je 

vždy umístěn vpravo nahoře a bývá pro něj používáno stejných barev i zásad řazení jako u 

pásových značek. Opět je možno značku doplnit o šipku.[8] 

 

 

 

Obrázek 14 - Naučné stezky 

Obrázek 15 - Místní značky 
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3.3 REALIZACE ZNAČENÍ 

Značení turistických tras a jeho obnovu provádějí zpravidla dvou až tříčlenné 

skupiny skládajících se z dobrovolníků. V prvé řadě probíhá obnova úseků tras s významně 

zhoršenou spolehlivostí značení. Dále probíhá pravidelná obnova celé sítě turistického 

značení, která se provádí rovnoměrně bez ohledu na význam trasy. Aby turista neprocházel 

v rámci jedné trasy úseky různé zachovalosti, dodržuje se zásada obnovy jednotlivých tras 

v celku. Celá síť turistického značení je rozdělena na značkařské obvody, které se dále dělí 

na tři přibližně stejně velké části. U každé z těchto částí je obnova prováděna periodicky 

každé tři roky.[10] 

3.3.1 Objekty pro umístění značení 

Veškeré objekty pro umístění turistických značek jsou voleny tak, aby z hlediska 

spolehlivosti značení byla poloha značky co nejvýhodnější. To znamená, aby byla dobře 

viditelná a jasně určovala průběh trasy. Bývají vybírány objekty trvalého rázu, u kterých 

lze předpokládat, že nebudou odstraněny a jejichž povrch zaručuje co největší životnost 

značky. V kopcovitém terénu a obzvláště pak v partiích tras s klesáním je vhodné 

umisťovat značky výše, než v plochém terénu a je nutné posoudit vhodnost objektu i 

z hlediska zakrytí výhledu na značku.[10] 

Stromy 

Nejčastěji používanými objekty pro umístění značení jsou stromy. Zdaleka ne 

všechny jsou objekty vhodnými. Nejvhodnější jsou lesní stromy, aleje podél cest a osamělé 

stromy na polních a lučních cestách. Vybírají se stromy pokud možno středního věku o 

dostatečném průměru kmene. U mladých stromů bývá značka výrazně porušována 

v důsledku jejich růstu a u starých stromů existuje riziko, že mohou být v brzké době 

pokáceny nebo poškozeny povětrnostními vlivy. Ve smíšených porostech se při volbě 

objektu vybírají spíše listnaté stromy. [10] 
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Betonové a kamenné povrchy 

Sloupy elektrického vedení, ploty, zábradlí mostů jsou pro svou trvanlivost 

vhodnými objekty pro umísťování značek. Těchto objektů bývá často využíváno 

v obydlených částech, kudy turistické trasy procházejí. Na kamenech a skalách se umisťují 

značky v případě, když nejsou k dispozici jiné vhodnější objekty. Podmínkou je, aby byl 

kámen dobře zakotven a nebyl pokryt vegetací. Pokud jsou betonové a kamenné povrchy 

světlé barvy, je nutné značku orámovat kontrastní barvou. [10] 

Kovové předměty 

Nejčastěji se lze setkat s plechovými destičkami opatřenými vedoucí barvou. Tyto 

destičky bývají umísťovány na objektech různých materiálů, nejčastěji však na plotech a 

dřevěných stavbách, kde mrtvé dřevo malovaným značkám nesvědčí a plechová značka 

pak představuje jedinou možnost značení. Dále se jedná o ocelové stožáry elektrického 

vedení, sloupy veřejného osvětlení, sloupky zábradlí a plotů a podobně. U takovýchto 

objektů riziko představuje neošetřený kovový podklad, na kterém bývá značka poměrně 

rychle znehodnocena korozí. U kovových objektů s hladkým povrchem se lze setkat se 

samolepícími značkami. [10] 

Speciální objekty 

Na hřebenech hor je velmi osvědčeným objektem pro umístění značek zimní tyčové 

značení, k jejichž výstavbě jsou velmi vhodné plechové destičky, které bývají využívány 

vždy, když to dovolí průměr použitého objektu. Dále bývají používány kovové nebo 

plastové značkářské kolíky, které slouží ke značení úseků, kde nejsou vhodné přirozené 

objekty. [10] 

 



Jiří Ševčík: Mapování značení turistických tras na Lysou horu 

13 2013 

3.3.2 Materiály používané ke značení 

Nátěrové hmoty 

V současné době trh nabízí široký sortiment komerčně dodávaných nátěrových hmot, 

mezi kterými se však nevyskytuje žádný výrobek použitelný při značkování univerzálně 

pro všechny typy podkladového materiálu. Pro nátěry a údržbu dřevěných nosných prvků a 

lišt se používají fungicidní napouštědla a lazurovací laky. Pro ocelové nosné prvky se 

používají základní alkydové barvy s antikorozním účinkem.[7] 

Plechové značky 

Plechové značky jsou zhotoveny z hliníkového plechu o tloušťce 0,63 mm. Povrch 

plechových značek je bílé barvy a je eloxován, což zvyšuje jeho odolnost vůči 

povětrnostním vlivům. Středový pás je opatřen vedoucí barvou. Jednotlivé pásy jsou 

odděleny prolisy. (obrázek 16) Otvory pro upevnění bývají předvrtány nebo proráženy 

kovovými hřeby při samotném značkování.[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 - Realizace plechové značky 
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4 GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉMY 

Globální navigační satelitní systémy (GNSS) jsou pasivní družicové dálkoměrné 

systémy umožňující určit pomocí navigačního signálu aktuální polohu v trojrozměrném 

prostoru kdekoli na Zemi. Nejvýznamnějšími a v současné době jedinými dvěma systémy, 

které je možné bez omezení využít jsou americký GPS a ruský GLONASS.  

4.1 OBECNÁ STRUKTURA GNSS 

Struktura jednotlivých GNSS je obdobná a liší se v zásadě pouze v technických 

detailech. Rozlišujeme tři základní složky, tedy kosmický, kontrolní a uživatelský segment.  

4.1.1 Kosmický segment 

Kosmický segment je zpravidla tvořen aktivními družicemi obíhajícími Zemi na 

systematicky rozmístěných kruhových oběžných drahách. Celkové rozestavění družic je 

realizováno tak, aby z kteréhokoli místa na zemském povrchu bylo možno zachytit signál 

alespoň čtyř družic. Na obrázku 17 můžeme vidět porovnání oběžných drah s rozestavením 

družic mezi systémy GPS a GLONASS. Detailní údaje jsou popsány v kapitolách 

příslušných těmto GNSS. Každá družice je vybavena přijímačem, vysílačem a atomovými 

hodinami.[13][19] 

 

     Obrázek 17 - Rozestavení družic GPS a GLONASS 
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4.1.2 Řídící segment 

Průběžně monitoruje celý systém, udržuje systémový čas a aktualizuje údaje 

obsažené v navigačních zprávách, které jsou vysílány družicemi. Skládá se z několika 

pozemních monitorovacích stanic, které přijímají signály z družic. Tato data jsou 

zpracovávána a po vypočtení korekce drah a hodin družic jsou vysílány zpět ke 

družicím.[19] 

4.1.3 Uživatelský segment 

Skládá se z pozemních přijímačů, které jsou schopny přijímat a zpracovávat GNSS 

signály. Přijímače provádějí výpočty polohy, rychlosti a času uživatele na základě obsahu 

navigačních zpráv. K určení času a polohy v třírozměrném prostoru je zapotřebí přijímat 

signály alespoň ze čtyř družic.[19] 

4.2 PRINCIPY MĚŘENÍ POLOHY 

Družicové polohové systémy jsou budovány jako pasivní dálkoměrné systémy. 

Přijímač určuje svou vzdálenost k několika družicím navigačního systému, přičemž poloha 

je stanovena protínáním těchto vzdáleností. Ty jsou určeny na základě kódových, fázových 

a dopplerovských měření. V praxi se však k tomuto účelu používají pouze kódová a fázová 

měření. Dopplerovská měření se využívají ke stanovení rychlosti přijímače.[19] 

4.2.1 Kódová měření 

Základním principem kódových měření je určení vzdálenosti za použití 

dálkoměrného kódu vysílaného družicemi. Přijímač identifikuje dálkoměrný kód příslušné 

družice, pomocí časové značky zjistí čas odeslání určité sekvence kódu a porovná ho 

s časem přijetí. Dostáváme časový rozdíl Δti , za který signál překonal vzdálenost mezi 

družicí a přijímačem. Vzdálenost di mezi družicí a přijímačem je vypočítána podle vztahu 

ve vzorci 1, kde c je rychlost šíření radiových vln. V praxi však nelze zajistit naprostou 

synchronnost hodin přijímače se systémovým časem, časový rozdíl Δti je tedy zatížen 

chybou, což znamená, že při výpočtu di neurčíme skutečnou, nýbrž zdánlivou vzdálenost.  

di = Δti · c 

Vzorec 1 - Výpočet zdánlivé vzdálenosti 



Jiří Ševčík: Mapování značení turistických tras na Lysou horu 

16 2013 

Kódová měření jsou primární metodou využívanou systémy GPS a GLONASS. 

Jedná se o velmi rychlou metodu, u které můžeme dosáhnout přesnosti určení polohy 

v řádech metrů.[23] 

4.2.2 Fázová měření 

V případě fázových měření se nepracuje s dálkoměrným kódem, k určení vzdálenosti 

mezi družicí a přijímačem se využívá vlnových délek nosné vlny, respektive jejich počtu. 

Tento počet se skládá z celočíselného násobku nosných vln a desetinné části. Určení 

celočíselného násobku vlnových délek neboli ambiguity, je časově poměrně náročné a 

vykazuje nejednoznačnost. Oproti tomu určení desetinné části je velmi přesné. 

V okamžiku, kdy přijímač určí hodnotu ambiguit, sleduje průběžně změny fázového 

posunu. Dále už jen udržuje hodnotu ambiguit a připočítává k ní celý počet vlnových délek 

a desetinnou část. Fázová měření jsou velmi choulostivá na ztráty signálu, kdy dochází v 

důsledku přerušení nosné vlny k fázovému skoku. Pokud taková situace nastane, musí 

proběhnout nový cyklus měření. Výhodou je, že při použití fázových měření můžeme 

dosáhnout přesnosti určení polohy až v řádech milimetrů.[19][23] 

4.2.3 Dopplerovská měření 

Tato metoda, jak už napovídá název, využívá Dopplerův posun, který je měřen na 

nosné vlně. V důsledku relativního pohybu družice vůči přijímači dochází ke změnám 

frekvence přijímaného signálu. Po určitou dobu je tento frekvenční posun měřen a 

následně je vypočtena změna radiální vzdálenosti mezi družicí a přijímačem. Poté je 

poloha přijímače vypočtena právě z těchto rozdílů vzdáleností. Jak bylo výše zmíněno, 

dopplerovská měření se využívají hlavně k určování rychlosti přijímače.[19] 
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4.3 URČOVÁNÍ POLOHY 

4.3.1 Absolutní určování polohy 

Poloha přijímače je určována v průběhu měření v terénu pomocí zdánlivých 

vzdáleností. Při zanedbání vlivů prostředí na šíření signálu a jiných vlivů, které ovlivňují 

výsledky měření, je určení polohy v trojrozměrném prostoru teoreticky možné výpočtem 

za použití zdánlivých vzdáleností třech družic. Jelikož není synchronizace hodin družic a 

přijímače dokonalá, je tato možnost v praxi nemožná. Do výpočtu kromě souřadnic polohy 

X, Y, Z musí vstoupit ještě časový posun přijímače ΔT. Máme tedy k dispozici zdánlivé 

vzdálenosti třech družic, je však ještě zapotřebí vypočítat zdánlivou vzdálenost ke čtvrté 

družici. Finální výpočet polohy se provádí řešením rovnice o čtyřech neznámých:  

 

 

 

 
 Vzorec 2 - Rovnice o čtyřech neznámých pro výpočet polohy 

 

Na levé straně rovnic jsou zdánlivé vzdálenosti družic k přijímači ri . X, Y a Z jsou 

souřadnice přijímače, které chceme vypočítat, xi, yi, zi jsou souřadnice družic v době 

měření zdánlivých vzdáleností, c je rychlost světla a ΔT je posun hodin přijímače oproti 

systémovému času, který chceme také určit. Poloha je určována v geocentrických 

souřadnicích, bývá však převáděna do geografických souřadnic.[19] 

4.3.2 Relativní určování polohy 

Poloha přijímače je v tomto případě určována vzhledem k pevně známému bodu. 

Tato metoda může být použita jak v reálném čase v terénu, tak při postprocessingu. Bod 

s přesně známými souřadnicemi je zpravidla realizován referenčním přijímačem. Z jeho 

měření se vypočítává odchylka polohy přijímače od jeho skutečné polohy a vypočítávají se 

korekce pro opravy a zpřesnění měření. Při použití fázových měření můžeme dosáhnout 

přesnosti až v řádu milimetrů.[19] 
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4.3.3 Faktory ovlivňující přesnost měření polohy 

Výsledná poloha je vždy do jisté míry ovlivněna řadou rušivých faktorů, které 

mohou být způsobeny přírodními, systematickými i náhodnými vlivy. Některé tyto faktory 

jsou popsány v následujících podkapitolách. 

Počet a geometrické uspořádání viditelných družic  

K určení času a polohy v trojrozměrném prostoru je nutné mít k dispozici signály 

minimálně ze čtyř družic. S rostoucím počtem družic je určení polohy přesnější. Ideální 

rozestavení je s jednou družicí v zenitu a se zbylými třemi s elevací přibližně 20° a 

horizontálním úhlem svíraným mezi nimi 120°. Názorně je vhodné rozestavení ukázáno na 

obrázku 18. Pro ohodnocení kvality geometrického uspořádání se používá základní 

parametr snížení přesnosti DOP, jehož hodnota je výsledkem výpočtu, který bere v úvahu 

relativní polohy družic vůči sobě. Čím je nižší hodnota tohoto parametru, tím je určení 

času a polohy přesnější. Parametrů DOP je několik.[19] 

 HDOP – horizontální měření 

 VDOP – měření výšky 

 PDOP – prostorová měření 

 RDOP – relativní chyba polohy 

 TDOP – posun hodin 

Nejčastěji používaným indikátorem je hodnota PDOP. V praxi je hodnota PDOP 4 a 

menší vhodná pro měření polohy. V rozsahu 5 až 7 je stále ještě akceptovatelná. Pokud 

hodnota PDOP překročí hranici 7, znamená to nevyhovující uspořádání a lze v takovéto 

situaci očekávat nepřesný výsledek měření.[19] 

 

Obrázek 18 - Vliv uspořádání družic na hodnotu PDOP 
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Poměr signál / šum 

Tento poměr udává míru obsahu užitečných informací a šumu obsaženého v signálu. 

Čím menší hodnoty dosahuje, tím je menší obsah užitečných informací v signálu. [19] 

Takovéto oslabení signálu bývá způsobeno například při měření pod korunami stromů, 

nebo nízkou polohou družice nad horizontem.  

Multipath 

Vícecestné šíření signálu neboli multipath znamená, že přijímač GPS zpracovává 

kromě přímo přijatého signálu družic také signál odražený od okolních objektů. Dochází 

tak k interferenci těchto signálů a chybnému určení zdánlivé vzdálenosti. Mírný multipath 

způsobuje chyby okolo jednoho metru, zatímco silný multipath může způsobovat chyby až 

v desítkách metrů. Ideální sběr dat je v prostředí bez velkých reflexních povrchů v okolí, 

jako jsou například budovy či auta. Vliv odrazu signálu lze eliminovat vynecháním 

z výpočtů družice, které jsou níže než 15° nad obzorem. [13][22] 

Stav družic 

Zjišťování stavu družic je prováděno jak automaticky pomocí samokontrolních 

mechanismů, tak ze strany řídícího segmentu. Informace o stavu družice je obsažena 

v navigační zprávě. V případě nutnosti může být kterákoli družice označena jako nezdravá. 

Přijímače pak takto označené družice nezahrnují do výpočtu polohy.[19] 

Vliv atmosféry 

Rádiové signály jsou ovlivňovány ionosférou a troposférou. Ionosféra obsahuje 

vysoký počet ionizovaných částic, které ovlivňují procházející radiové signály a způsobují 

tak tzv. ionosférickou refrakci. Ta se pro kódová a fázová měření různí, vliv ionosféry je 

totiž závislý na frekvenci procházejících vln. Vliv ionosféry lze eliminovat vytvořením 

vhodné lineární kombinace frekvencí signálu L1 a L2, zaváděním ionosférických korekcí 

z navigační zprávy, nebo použitím modelů ionosféry.[19] 

Vliv troposféry je označován jako troposférická refrakce, která není závislá na 

frekvenci nosné vlny, ale na hustotě prostředí. Závisí tedy na vzdálenosti, kterou signál od 
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družice k přijímači urazí. Vliv troposféry řeší standardní modely atmosféry nebo při 

znalosti místních podmínek výpočty parametrů troposféry.[13] 

Platnost a přesnost efemerid 

Navigační zpráva obsahuje aktuální efemeridy, které se při převodu dat z přijímače 

ukládají a používají dále pro další zpracování. Přibližné efemeridy družic jsou platné 

zhruba tři měsíce od data přijetí. To však platí pouze v případě, že nedojde k žádnému 

zásahu do konstelace družic. Například změna oběžné dráhy nebo vyřazení některé 

z družic z provozu může ovlivnit kvalitu výsledků měření. Přesnost efemerid nemůže 

uživatel ničím ovlivnit, je plně závislá na řídícím segmentu.[19] 

4.3.4 Metody zpřesňování měření polohy 

Průměrování 

Výhodou tohoto postupu je, že není nutné provádět měření na více přijímačích 

současně. Průměrování dokáže provádět samostatně jediný přijímač. Tento princip je velmi 

jednoduchý. Při výpočtu polohy bodu je prováděno opakované měření a výsledná poloha 

se vypočítá zprůměrováním naměřených hodnot. Nevýhodou této metody je potřeba 

delšího měření na jediném bodě, čímž se snižuje produktivita mapování.[19]  

DGPS měření 

Diferenční měření jsou založena na principu relativního určování polohy. Pro DGPS 

měření je zapotřebí minimálně dvou přijímačů, kde je první z nich použit v terénu a druhý 

má funkci referenční stanice o známé poloze. Referenční stanice sleduje všechny viditelné 

družice, zpravidla všech 12, a vypočítává pro ně korekční údaje. Zpracování korekčních 

údajů a kýžené zpřesnění polohy je realizováno buď v reálném čase, nebo 

postprocessingem.[19] 
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4.4 NAVSTAR GPS 

Systém GPS, provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických, byl 

původně vyvinut pro vojenské použití. V dnešní době je nejrozšířenějším nástrojem 

k určování polohy a lze o něm hovořit jako o nepostradatelné součásti mnoha odvětví 

lidské činnosti. 

Kosmický segment systému GPS je projektován na plnou operační způsobilost při 

použití 24 družic, avšak současný počet družic použitelných na oběžné dráze je 32. Tyto 

družice jsou rozmístěny na 6 kruhových oběžných drahách nakloněných o 55° k rovině 

rovníku. Družice jsou na oběžných drahách umístěny ve výšce 20180 km a doba jednoho 

oběhu Země je 11 hodin 58 minut.  

Řídící segment je složen z 5 pozemních monitorovacích stanic, z čehož jedna plní 

zároveň funkci hlavní řídící stanice, která je zodpovědná za veškerý obsah v navigačních 

zprávách vysílaných družicemi.  

Uživatelský segment má po celém světě veliký počet uživatelů a i přesto, že systém 

GPS není žádnou závratnou novinkou a je využíván již řadu let, má uživatelský segment 

díky vývoji technologií a čím dál tím jednodušší implementaci GPS přijímače do zařízení 

jako jsou mobilní telefony stále stoupající počet uživatelů.[13][19] 

4.4.1 Souřadnicový systém WGS-84 

Jde o jednotný vojenský souřadnicový systém používaný státy NATO. Referenční 

plochou WGS-84 je elipsoid. Jedná se o geocentrický systém, který má počátek 

v hmotném středu Země.  

Přijímač GPS umožňuje zobrazit naměřené souřadnice souřadnicového systému 

WGS-84 buď v kartézských souřadnicích x, y, z nebo v geografických souřadnicích φ, λ, a 

výškou h. Některé přijímače také umí provádět převod souřadnic do jiných souřadnicových 

systému. Do v České republice běžně používaného souřadnicového systému S-JTSK však 

přijímače souřadnice převádět nedokážou.[19] 
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4.4.2 Signály vysílané družicemi GPS 

Signál vysílaný družicemi GPS se skládá ze tří složek, jimiž jsou nosná vlna, 

dálkoměrný kód a navigační zpráva. Družice GPS odvozují frekvence svých signálů od 

tzv. základní frekvence, která má hodnotu f0 = 10.23 MHz. Tato hodnota je odvozena 

z frekvence atomových hodin a její přesná hodnota je nastavena tak, aby byly eliminovány 

relativistické efekty, způsobené pohybem družic.[19] 

Rozlišujeme signály na dvou nosných frekvencích. Frekvence L1 je modulována 

dvěma dálkoměrnými kódy, které jsou reprezentovány pseudonáhodnými šumy. Prvním 

z nich je přesný P-kód, který může být pro vojenské účely zašifrován a pak o něm mluvíme 

jako o Y-kódu. Druhým kódem je tzv. hrubý C/A kód, který šifrován nebývá. Druhá 

frekvence L2 využívá pouze P-kód, respektive Y-kód. Signály modulující frekvenci L1 

bývají označovány jako signály standardní polohové služby (SPS), kterou využívá většina 

civilních přijímačů. Frekvence L2 bývá používána pro přesnou polohovou službu (PPS), 

používanou pouze speciálně vybavenými přijímači.[19] 

4.4.3 Navigační zpráva 

Aby přijímač GPS mohl určit polohu, je nezbytné mít k dispozici přesnou polohu 

v době odesílání dálkoměrného kódu. Tato poloha je vypočítávána na základě parametrů 

dráhy družice, které jsou družicí vysílány v podobě navigační zprávy, která obsahuje ještě 

řadu dalších údajů, jimiž jsou: 

 Čas vyslání počátku navigační zprávy 

 Efemeridy družice 

 Údaje pro korigování času vysílání družice 

 Almanach 

 Koeficienty ionosférického modelu 

 Informace o stavu družice 

Na základě těchto údajů tedy můžeme spočítat přesnou polohu družice a přesný čas 

odeslání přijaté sekvence dálkoměrného kódu. V případě dvoufrekvenčního měření je také 

možné vypočítat přibližné korekce na ionosférické refrakce.[19] 
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4.5 GLONASS 

Systém GLONASS je spravován ruskými kosmickými silami pro potřeby vlády 

Ruska. Není však omezen pouze pro vojenské účely, je k dispozici i civilním 

uživatelům.[19] Pro tento navigační systém je charakteristická nízká životnost družic a 

pověst problémového systému.  

4.5.1 Struktura systému GLONASS 

GLONASS je až na detaily založen prakticky na stejných principech, jako systém 

GPS. V rámci struktury systému se v kosmický, řídící a uživatelský segment liší pouze 

v názvech, kde jsou tyto tři složky systému popsány následovně. 

Konstelace družic GLONASS 

Systém GLONASS je projektován na plnou konstelaci čítající 24 družic, které 

obíhají ve výšce 19100 km se sklonem 64,8° na třech kruhových oběžných drahách 

vzájemně posunutých o 120°. V rámci jedné oběžné dráhy jsou družice rozmístěny 

rovnoměrně co 45°. V jednotlivých rovinách jsou posunuty o 15° nebo 30°. Oběžná doba 

činí 11 hodin 15 minut. Je tak zajištěna viditelnost minimálně šesti družic kdekoli na 

povrchu Země.[19] 

Pozemní řídící komplex 

Všechny stanice pozemního řídícího komplexu, kromě jedné nacházející se 

v Kazachstánu, leží na území Ruské federace. Tyto stanice plní funkci monitorovací i řídící 

zároveň, přičemž jedna navíc plní funkci hlavní řídící stanice. Úkolem stanic je nepřetržitě 

monitorovat signál všech viditelných družic, provádět laserové měření vzdálenosti družic a 

přenášet získaná data do hlavního řídícího centra, kde jsou použita pro korekce oběžných 

drah družic, korekce hodin družic a aktualizace navigačních zpráv.[19] 

Vzhledem k tomu, že nejsou pozemní řídící stanice rozmístěny tak, že každá družice 

je téměř 16 hodin denně mimo jejich dosah, je veškeré monitorování stavu ztíženo a trpí 

tím i přesnost určování efemerid.[19] 
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Navigační vybavení uživatelů 

Uživatelský segment tohoto systému je stejně jako v případě GPS tvořen přijímači, 

uživateli a postupy měření. Není však ani zdaleka tak rozšířen. V poslední době se vyrábějí 

přijímače schopné pracovat současně s družicemi GLONASS i GPS. Produktů 

využívajících výhradně navigačního systému GLONASS na trhu není mnoho.[19] 

4.5.2 Signály vysílané družicemi GLONASS 

Družicové signály tohoto systému jsou vysílány na dvou nosných frekvencích, které 

mají ekvivalentní označení se frekvencemi systému GPS, tedy frekvence L1 a L2. 

Frekvence nejsou jednotné, ale je použito více kmitočtových kanálů, které se od sebe 

mírně liší. U systému GLONASS bývá podle přesnosti rozlišováno mezi dvěma typy 

navigačních signálů.[19] 

   Navigační signál standardní přesnosti – přenášen pouze na nosné frekvenci L1 

   Navigační signál vysoké přesnosti – přenášen na nosných frekvencích L1 a L2  

Společně s navigačním signálem standardní přesnosti družice vysílají také navigační 

zprávu obsahující efemeridy, údaje pro korekce času, číslo družice v systému, příznak 

stavu družice, almanach GLONASS, kalendářní číslo dne v rámci čtyřleté periody a údaje 

o posunu hodin družice vzhledem k systémovému času. S navigačním signálem vysoké 

přesnosti se rovněž přenáší navigační zpráva. Nejsou však o ní z bezpečnostních důvodů 

publikovány prakticky žádné informace.[19] 
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5 MAPOVÁNÍ 

5.1 CHARAKTERISTIKA MAPOVANÉHO ÚZEMÍ 

Lysá hora je nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd. Masiv Lysé hory je oddělen 

od dalších částí pohoří hlubokými údolími řek Ostravice, Řečice a Mohelnice. Členitostí a 

rozložitostí tvoří samostatnou horskou skupinu. Z vrcholu Gigula vybíhají čtyři rozsochy 

Lukšinec, Malchor, Zimní Polanka a Velký Kobylík doplněné několika dalšími bočními 

hřebeny a hřebínky. Celý masiv je budován flyšovými souvrstvími až kilometrových 

mocností. Převážnou část masivu zaujímají čtyři vegetační stupně - jedlobukový, 

smrkobukový, bukosmrkobukový a smrkový. Nachází se zde populace původního 

horského ekotypu beskydského smrku ztepilého, jedle bělokoré, javoru klenu, buku lesního 

a jilmu horského.  Vrcholová holina, která leží už nad horní hranicí lesa, je uměle vysázena 

kosodřevinou. Lysá hora je jak v zimních, tak v letních měsících jedním z nejoblíbenějších 

turistických cílů v regionu.[17] 

5.2 VOLBA METODY MAPOVÁNÍ 

Na zvolené metodě sběru dat pomocí GPS přímo závisí výsledná přesnost měření. 

Obecně při určování polohy panuje snaha dosáhnout co nejvyšší přesnosti, avšak je 

zapotřebí zohlednit řadu kritérií, ze kterých se odvíjí metoda mapování a tím pádem i 

finální přesnost. 

Je nezbytné znát mapované území a být obeznámen s členitostí terénu. Pokud 

například mapování probíhá v hlubokém údolí a okolní kopce zastiňují část výhledu na 

oblohu, lze předpokládat, že bude počet viditelných družic nižší než v případě mapování 

s plným výhledem na oblohu. Dále je nutné zohlednit také zalesněnost území. Měření 

polohy pomocí GPS v zalesněném území je dalším rizikem snížení počtu viditelných 

družic. Při měření v zalesněných prostorech navíc dochází k snižování kvality signálu, 

respektive ke snížení poměru signál/šum. V takovýchto případech je nevhodné používat 

fázových měření, u kterých přítomnost objektů zastiňujících výhled na oblohu představuje 

veliké riziko.[23] 
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Dalším kritériem, na které je třeba brát ohled je rozsah mapování, na kterém je přímo 

závislá časová náročnost měření v terénu. Pokud se jedná o časově náročné měření na 

několikakilometrových trasách, je nutné zvolit metodu, která umožní provést měření 

v požadované přesnosti co nejefektivněji. 

Při volbě přesnosti je také nutné vědět, jak budou data používána a zda je nutné za 

účelem co nejpřesnějšího určení polohy aplikovat složitější metody a postupy. Tento krok 

se totiž může ukázat jako zbytečný, neboť uživatel nemusí vždy potřebovat data s takovou 

přesností, s jakou jsou naměřena, nebo dokonce nemusí být schopen svou polohu v terénu 

s touto přesností určit. Veškerý čas a práce vynaložená ke zpřesnění polohy v takových 

situacích přichází v niveč a ve výsledku je zbytečná. 

 

Jelikož sběr dat pro účely této práce probíhal převážně v zalesněném území a 

mapované turistické trasy se nachází v hornatém terénu s omezeným výhledem na oblohu, 

bylo vyloučeno použití fázových měření. V tomto případě je vhodné použít kódová měření, 

která jsou rychlá, což umožňuje zvýšit produktivitu mapování. Požadavky zadavatele, tedy 

KČT, nejsou z hlediska přesnosti určení polohy náročné. Předpokládá se, že nasbíraná data 

budou použita jako pomůcka k obnově turistických tras, kdy jednotlivé značky budou 

lokalizovány a inventarizovány pomocí mobilních mapovacích technologií. Jelikož jsou 

značky v terénu dobře viditelné, není jejich lokalizace nijak obtížná a k tomuto účelu stačí 

GPS přístroj nižší třídy. Za účelem sběru dat s takovouto přesností není nutné použít 

diferenční metodu mapování a lze si vystačit s autonomní metodou, která také byla v rámci 

této práce zvolena.  

Při autonomní metodě měření lze dosáhnout určitého zpřesnění průměrováním. 

Dlouhodobé průměrování může výrazně zvýšit přesnost měření, ale u rychlé metody 

mapování není několikahodinové průměrování použitelné. Přesto má průměrování význam 

i pro autonomní metodu, kdy může pomoci při eliminaci náhodných chyb měření. [23] Při 

mapování geoprvků pro tuto práci bylo zvoleno průměrování z 20 měření po jedné 

sekundě.  
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5.3 VÝBĚR PŘIJÍMAČE GPS 

Institut geoinformatiky umožňuje studentům zapůjčení a výběr z několika typů 

přijímačů GPS. Autonomní mapování neklade na vybavení přijímače nijak veliké nároky a 

lze tedy použít přístroj jakékoli třídy. 

V začátcích mapování byly přímo v terénu testovány dva přístroje výrobce 

Topcon®. Prvním z nich byl Topcon® FC-100 vybavený softwarem ArcPad a doplněný o 

externí Bluetooth GPS modul. Druhým přístrojem byl Topcon® GMS-2 Pro vybavený 

softwarem TopSURV.  

Jelikož mapování v terénu bývá často časově velmi náročné, hraje rychlost obsluhy 

a spolehlivost přístroje velikou roli. FC-100 disponuje slabším procesorem, což 

v kombinaci s použitím náročného ArcPad zapříčiňuje pomalejší obsluhu, než je tomu u 

přístroje GMS-2 Pro, který disponuje výkonnějším procesorem a méně náročným 

TopSURV. Dalším příčinou pomalejší obsluhy FC-100 bylo také stáří, respektive 

opotřebovanost displeje, která zapříčinila stížené ovládání přístroje. Největším problémem 

však byly časté výpadky Bluetooth spojení mezi sběračem dat a modulem GPS. Jelikož 

druhý z přístrojů disponuje integrovaným GPS modulem, byl zde tento problém vyloučen. 

Při srovnání přesnosti určení polohy nebyly zaznamenány významné rozdíly a byl tedy 

díky praktičnosti a rychlosti obsluhy vybrán přístroj GMS-2 Pro, se kterým byla provedena 

asi čtvrtina mapování. Při zbývajícím mapování byl použit přístroj Trimble Juno 3D, u 

kterého je má uživatelská zkušenost nejpozitivnější. Obsluha tohoto přístroje je velmi 

pohodlná a rychlá, nevznikaly tak při mapování žádné zbytečné prodlevy. Navíc je tento 

přístroj vybaven poměrně kvalitním fotoaparátem, pomocí kterého byla pořízena část 

fotografií pro vypracování části práce věnující se hodnocení stavu značení. 

Trimble Juno 3D 

Jedná se o profesionální GPS přijímač určený pro sběr dat do GIS. Tento přístroj 

kombinuje výhody GPS přijímače, kamery a PDA. Díky přítomnosti GSM modulu jej lze 

také použít jako mobilní telefon. Vyznačuje se vysokou odolností a špičkovými 

hardwarovými parametry. Trimble Juno 3D je vybaven operačním systémem pro mobilní 

zařízení Windows® Embedded Handheld 6.5 Professional na němž je pro mapování 

instalován software ArcPad.[22] 
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Zkrácený výčet specifikace přístroje: 

 Rozměry   138 x 79 x 31 mm 

 Váha    0,31 kg 

 Displej    3.5 palce, 240 x 320 pixel, LED 

 Fotoaparát   5 megapixel, autofocus, blesk 

 Procesor    800 Mhz Samsung 

 RAM    256 MB 

 Paměť   2 GB flash 

 Počet kanálů   12 (pouze L1 kód) 

 Měření   L1 kódová, C/A 

 Korekce   SBAS 

 Protokoly   SiRF, NMEA 0183 

 

5.4 URČENÍ OBJEKTŮ MAPOVÁNÍ 

Základním krokem při přípravě mapování je jednoznačné určení objektů, které jsou 

cílem mapování. Je také zapotřebí vědět, za jakým účelem jsou data pořizována a k čemu 

budou v budoucnu sloužit. Tyto aspekty jsou předpokladem pro vytvoření geodatabáze, 

která bude odpovídat požadavkům zadavatele. 

Prvotním cílem mapování pro tuto práci je vytvořit geodatabázi pěšího turistického 

značení obsahující polohu jednotlivých turistických značek a rozcestníků spravovaných 

KČT a další doplňující informace o těchto geoprvcích. Jelikož je Lysá hora velmi 

oblíbeným turistickým cílem, nabízí se i spousta jiných geoprvků, jejichž mapování má 

význam a mohou být zobrazeny v mapách. Mimo turistické značení tedy byly pro účely 

této práce mapovány také povrchy tras v jednotlivých úsecích a poloha dalších 

významných objektů nacházejících se přímo na turistických trasách. 

5.4.1 Turistické značení a rozcestníky 

Veškeré mapované pěší turistické značky jsou rozlišovány podle kategorií, které 

definují materiály a učební dokumenty pro značkaře. V této textové části práce jsou 

podrobně popsány v kapitole 3.2 Typy pěších turistických značek.  U rozcestníku byl 

kromě polohy zaznamenáván pouze název, uvedená výška a doplňující informace. 

Obrázek 19 - Trimble Juno 3D 
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5.4.2 Povrch tras 

V průběhu mapovaných tras byla po celou dobu mapování editována také vrstva 

určená povrchům tras. Byla tedy získána data umožňující na mapovaných trasách určit 

úseky s různým typem povrchu. Na základě rekognoskace terénu a znalosti nejen 

mapovaných, ale i spousty dalších turistických tras, byly určeny typy povrchů, které jsou 

podrobněji popsány v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Typy povrchu tras 

Typy povrchu tras 

Název Charakteristika 

Asfalt Úsek cesty se zpevněným asfaltovým povrchem. 

Kámen 
Nezpevněný úsek cesty pokrytý velikým množstvím ukotvených či volných 

kamenů různých velikostí. 

Lesní půda Nezpevněný úsek cesty bez kamení vedoucí zalesněným územím. 

Štěrk Zpevněný úsek cesty pokrytý štěrkem. 

Jiný typ - 

 

5.4.3 Významné objekty 

Po celé délce mapovaných turistických tras je možno narazit na mnoho objektů, které 

mají určitý význam. Jedná se o objekty, jako jsou pietní místa, odpočívadla, studánky, 

informační tabule a podobně. Tyto geoprvky byly doplňkově mapovány po celou dobu 

sběru dat v terénu. Ty nejčetněji opakující se objekty lze rozdělit podle charakteru do 

kategorií, které jsou blíže popsány v tabulce 2. 

Tabulka 2 - Typy významných objektů 

Typy významných objektů 

Název Charakteristika 

Cedule Cedule označující hranice NPR, CHKO a Přírodní rezervace. 

Informační tabule Informační tabule, mapa, tabule naučné stezky. 

Pietní místo Kříž, pamětní deska či jiné místo věnované vzpomínce. 

Vodní zdroj Studánka, pramen nebo jiný přírodní vodní zdroj. 

Posezení Lavičky, pergoly a jiná místa určená odpočinku. 

Jiný typ - 



Jiří Ševčík: Mapování značení turistických tras na Lysou horu 

30 2013 

5.5 DATOVÝ SLOVNÍK 

Jsou nám známy všechny objekty mapování a typ použitého přijímače. Dalším cílem 

je vytvořit datovou sadu, která následně bude tvořena třídami geoprvků, pro něž je 

zapotřebí sestavit datový slovník, který definuje strukturu a obsahuje metadata potřebná 

pro správu dat. Datový slovník je sestaven tak, aby byl použitelný pro libovolnou metodu a 

technické prostředky mapování.  

Datový slovník je reprezentován tabulkami jednotlivých tříd geoprvků, které budou 

součástmi databáze. V těchto tabulkách jsou obsaženy informace o názvu třídy geoprvku, o 

zkráceném systémovém názvu třídy, o typu geoprvku a výchozím souřadnicovém a 

výškovém systému. Dále je zde uveden slovní popis určující, co má být v dané třídě 

mapováno, popřípadě co do třídy nepatří. 

Datový slovník dále pro každou třídu určuje, jaké atributy u ní budou zapisovány. 

Jsou zde uvedeny informace o názvech atributů, systémový název atributu, popisu jeho 

obsahu a definovány datové typy včetně rozsahu. Dále je v něm informace, zda má být 

atribut vyplněn v terénu při mapování, dodatečně při zpracování dat nebo není povinný. 

Definována jsou také případná integritní omezení. 

Je velmi praktické využívat číselníky, které pro dané atributy tříd jasně definují 

omezený počet a přesné znění možností zápisu a jsou tak samy o sobě integritním 

omezením. Tento způsob přednastavení voleb obsahů atributů není pomocníkem pouze 

v terénu, kde usnadňuje práci a šetří čas při editaci, ale také při další manipulaci 

s pořízenými daty, kdy databáze neobsahuje chybné záznamy a není tak zapotřebí provádět 

pracné úpravy. 

Číselníky byly sestavovány na základě rekognoskace a předchozí znalosti terénu, 

četnosti vyskytujících se objektů a pomocí dokumentace KČT pojednávající o typech 

pěšího turistického značení, materiálech a technikách používaných při značkářské praxi.  

Rolovací seznamy pro editaci atributů v mapovacích aplikacích instalovaných na 

mobilních mapovací zařízení nejsou stavěny na delší hodnoty atributů a v případě 

nezobrazení celé hodnoty může dojít k chybnému vyplnění. Proto jsou ve všech číselnících 

použity zkrácené názvy. Hodnoty atributů jsou pro přehlednost v rámci jednotlivých 

číselníků seřazeny podle abecedy, popřípadě podle důležitosti hodnoty. 
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Datový slovník pro jednotlivé třídy geoprvků včetně použitých číselníků můžeme 

vidět v následujících tabulkách: 

 

Tabulka 3 -  Datový slovník třídy Značka 
Pěší turistické značení 

Název třídy Znacka 

Typ geoprvku 

Point 3D 

Souřadnicový systém 

WGS-84 

Výškový systém 

Bpv 

Turistické pěší značení signalizované na stromech a jiných objektech. 

Název Slovní popis Syst. Název 
Doména  

Datový typ 

Integritní 

omezení 

Povinnost 

zápisu 

Identifikační 
číslo 

Unikátní identifikační číslo prvku v rámci 
celé databáze 

ID 
výčtová 

celé číslo (6)  
T 

Typ značky Typ pěší turistické značky TypZn 
výčtová 

text (10) 
typ znacky T 

Směr značení 
Směr pochodu, pro který je značka 
určena 

Smer 
výčtová 
text (10) 

smer znaceni T 

Umístění značky Objekt, na němž je značka umístěna Umisteni 
výčtová 

text (10) 
smisteni T 

Materiál značky Typ značky z hlediska materiálu Material 
výčtová 

text (5) 
material T 

Barva značky Vedoucí barva pěší turistické značky Barva 
výčtová 
text (7) 

barva D 

Název trasy Název trasy, na které se značka nachází Trasa 
výčtová 

text (25)  
nepovinné 

Poznámka 
 

Pozn 
výčtová 
text (30)  

nepovinné 

Autor mapování Jméno osoby, která prováděla mapování Autor 
výčtová 

text (20)  
nepovinné 

Datum mapování 
Den, měsíc a rok, ve kterém bylo 

mapování prováděno 
Datum 

intervalová 

datum  
D 

 

 

Tabulka 4 - Datová slovník třídy Rozcestník 
Rozcestníky 

Název třídy Rozcestnik 

Typ geoprvku 

Point 3D 

Souřadnicový systém 

WGS-84 

Výškový systém 

Bpv 

Turistické rozcestníky spravované KČT. 

Název Slovní popis Syst. Název 
Doména  

Datový typ 

Integritní 

omezení 

Povinnost 

zápisu 

Identifikační 

číslo 

Unikátní identifikační číslo prvku v rámci 

celé databáze 
ID 

Poměrová 

celé číslo (6)  
T 

Název 

rozcestníku 
Oficiální název rozcestníku NazRozc 

výčtová 

text (40) 
  T 

Výška 
rozcestníku 

Nadmořská výška uvedená na rozcestníku VyskaR 
Poměrová 

celé číslo (4) 
  T 

Poznámka   Pozn 
výčtová 

text (30) 
  nepovinné 

Autor mapování Jméno osoby, která prováděla mapování Autor 
výčtová 
text (20) 

  nepovinné 

Datum mapování 
Den, měsíc a rok, ve kterém bylo 

mapování prováděno 
Datum 

intervalová 

datum 
  D 
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Tabulka 5 - Datový slovník třídy Povrch 
Povrchy tras 

Název třídy Povrch 

Typ geoprvku 

Point 3D 

Souřadnicový systém 

WGS-84 

Výškový systém 

Bpv 

Typy povrchu turistických tras. 

Název Slovní popis Syst. Název 
Doména  

Datový typ 

Integritní 

omezení 

Povinnost 

zápisu 

Identifikační 

číslo 

Unikátní identifikační číslo prvku v rámci 

celé databáze 
ID 

Poměrová 

celé číslo (6)  
T 

Typ povrchu Typ povrchu turistické trasy TypPovrch 
výčtová 

text (9) 
Povrch T 

Název trasy Název trasy na které se značka nachází Trasa 
výčtová 
text (25) 

  nepovinné 

Poznámka   Pozn 
výčtová 

text (30) 
  nepovinné 

Autor mapování Jméno osoby, která prováděla mapování Autor 
výčtová 
text (20) 

  nepovinné 

Datum 

mapování 

Den, měsíc a rok, ve kterém bylo 

mapování prováděno 
Datum 

intervalová 

datum 
  D 

 

 

Tabulka 6 - datový slovník třídy Objekty 
Významné objekty 

Název třídy Objekt 

Typ geoprvku 

Point 3D 

Souřadnicový systém 

WGS-84 

Výškový systém 

Bpv 

Objekty informačního významu nebo sloužící k praktickým účelům turistů. 

Název Slovní popis Syst. Název 
Doména  

Datový typ 

Integritní 

omezení 

Povinnost 

zápisu 

Identifikační 

číslo 

Unikátní identifikační číslo prvku v rámci 

celé databáze 
ID 

Poměrová 

celé číslo (6) 
primární klíč automaticky 

Typ objektu Typ mapovaného objektu typObj 
výčtová 
text (6) 

Typ objektu T 

Název 

objektu 

Přesný název mapovaného objektu nebo 

jméno osoby, které je objekt věnován. 
nazObj 

výčtová 

text (40) 
  nepovinné 

Poznámka   Pozn 
výčtová 

text (30) 
  nepovinné 

Autor 
mapování 

Jméno osoby, která prováděla mapování Autor 
výčtová 
text (20) 

  nepovinné 

Datum 

mapování 

Den, měsíc a rok, ve kterém bylo mapování 

prováděno 
Datum 

intervalová 

datum 
  D 
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Číselník Barva 

Název Hodnota 

Červená cer 

Modrá mod 

Zelená zel 

Žlutá zlu 

Vícebarevná viceB 

 

      

Číselník Material 

Název Hodnota 

Barva barva 

Plech plech 

Samolepka slep 

 

     

Číselník Smer znaceni 

Název Hodnota 

Nahoru nahoru 

Dolů dolu 

Obousměrná obousm 

 

Číselník Umisteni 

Název Hodnota 

Budova budova 

Dopravní značka doprZn 

Jiné jine 

Kámen kamen 

Plot plot 

Sloup sloup 

Strom strom 

Zídka zidka 

Číselník Typ znacky 

Název Hodnota 

Dvojšipka dvojsip 

Ukončení trasy konecTr 

Místní značení mistZn 

Naučná stezka naucSt 

Odbočka k jinému významnému objektu odbJiny 

Odbočka ke studánce nebo pramenu odbStud 

 Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce odbVrch 

Odbočka ke zřícenině hradu nebo jiného objektu odbZric 

Jednoduchá pásová značka pasZn 

Jednoduchá šipka sip 

Vícebarevná šipka sipViceb 

Vícebarevná značka znViceb 

Číselník Typ objektu 

Název Hodnota 

Cedule cedule 

Informační tabule infoTab 

Pietní místo pietni 

Vodní zdroj vodZdr 

Posezení posezeni 

Jiný typ jiny 

Číselník Povrch 

Název Hodnota 

Kámen kamen 

Štěrk sterk 

Lesní lesni 

Asfalt asfalt 

Jiný typ jiny 

  Tabulka 10 - Číselník Typ objektu 

 

Tabulka 13 - Číselník Povrch 

 

Tabulka 8 - Číselník Typ znacky Tabulka 7 - Číselník Umístění 

Tabulka 9 - Číselník Barva 

  Tabulka 11 - Číselník Material 

 

Tabulka 12 - Číselník Smer znaceni 
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5.6 VYTVOŘENÍ PROJEKTU V ArcPad 

Tato fáze přípravy je posledním krokem před samotným mapováním. Datovým 

slovníkem máme podrobně popsány třídy geoprvků a máme tedy k dispozici veškeré 

informace potřebné k založení projektu. Jak bylo výše zmíněno, při sběru dat pro tuto práci 

bylo použito více přístrojů, u nichž je software pro mapování odlišný. Jelikož většina 

mapování byla provedena pomocí přístroje Trimble Juno 3D, bude dále popsána tvorba 

projektu pouze pro ArcPad, který je na tomto přístroji instalován. 

 Celý proces vytvoření projektu lze provádět buď přímo v přístroji GPS, nebo projekt 

předpřipravit v desktopové verzi programu ArcPad, což je mnohem rychlejší a pohodlnější 

varianta. 

Po otevření programu ArcPad se objeví dialogové okno s možnostmi pro zahájení 

práce. Vybereme možnost Zahájit ArcPad s novou prázdnou mapou a můžeme začít s 

vytvořením vrstev jednotlivých tříd geoprvků podle datového slovníku.  

Nový shapefile 

Cesta pro přidání nové shapefile vrstvy: Otevřít mapu  Nový   Shapefile  

Po otevření dialogového okna začneme volbou typu geoprvku. U všech tříd je cílem 

získat trojrozměrnou polohu bodů, tudíž zvolíme „PointZ“. Dále přistoupíme k přidávání 

atributů třídy. Kliknutím na tlačítko + přidáme postupně všechny atributy, u kterých 

definujeme název, datový typ a rozsah. Popřípadě můžeme zvolit jiný způsob nastavení 

atributů, kterým je načtení struktury již existující vrstvy a provádí se volbou tlačítka 

Importovat. Jestliže vše koresponduje s datovým slovníkem, potvrdíme stisknutím tlačítka 

OK. Otevře se dialogové okno pro uložení, kde vrstvu pojmenujeme a zvolíme úložiště.  

 

 

 

 Obrázek 20 – Vytvoření nové shapefile vrstvy v ArcPad 
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Rychlý formulář 

Po potvrzení uložení shapefile vrstvy se objeví dotaz, zda chceme vytvořit rychlý 

formulář. Pokud to neuděláme ihned po vytvoření vrstvy, můžeme tak učinit i dodatečně. 

Cesta pro vytvoření rychlého formuláře: Otevřít mapu  Nový   Rychlý formulář 

V dialogovém okně Rychlý formulář v záložce Výkres nadefinujeme velikost displeje 

přístroje. V záložce Pole se určuje, které atributy budou při editaci zobrazovány. 

Ponecháme defaultně zaškrtnuty všechny atributy. Záložka Ovládací prvky je velmi 

důležitá, neboť se zde definuje nutnost zápisu v terénu a integritní omezení. Ve sloupci 

Požadováno zaškrtneme atributy, které mají být editovány přímo v terénu, a ve sloupci 

Vypsat hodnoty vypíšeme příslušné hodnoty, tak jak jsme je nadefinovali v číselníku. 

Potvrdíme kliknutím na zelené tlačítko OK. Nyní je vrstva připravena pro mapování.  

 

Obrázek 21 - Rychlý formulář v ArcPad 

 

Pro přichystání vrstev pro mapování lze použít i jiný způsob. Jestliže máme před 

tímto krokem přichystanou databázi, která obsahuje přesně nastavené vrstvy pro třídy 

geoprvků včetně přiřazených číselníků, nebo provádíme aktualizaci mapování, můžeme 

využít program ArcMap, ve kterém si zobrazíme toolbar ArcPad. Pomocí nástroje Get 

Data For ArcPad zvolíme požadované shapefile vrstvy a vytvoříme mapový soubor .arp, 

který uložíme a zkopírujeme do adresáře přístroje, či otevřeme v desktopové verzi ArcPad. 
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Přednastavení GPS 

Cesta pro přednastavení GPS: Pozice GPS   Přednastavení GPS  

Otevře se dialogové okno Přednastavení GPS, kde se v záložce GPS definuje 

komunikační protokol, port a další doplňkové parametry. Zde ponecháme defaultní 

nastavení a přesuneme se na záložku Sejmout. Jelikož chceme pro zpřesnění měření použít 

průměrování, zaškrtneme volbu Umožnit průměrování. Počet pozic pro body a lomové 

body linie byl zvolen na 20. 

 

Obrázek 22 - Přednastavení GPS v ArcPad - průměrování 

 

Jelikož mapování probíhá v podmínkách, které nejsou vždy ideální a měření tak 

může být zatíženo velikou chybou, je vhodné přednastavit kritéria, které přístroj hlídá a při 

jejich porušení při měření tyto nedostatky hlásí a zabraňuje ukončení měření bodu. 

Zvolíme možnost Povinná varování, kde zvolíme Maximální PDOP o hodnotě 7 a také 

provedeme volbu Pouze 3D mód, abychom docílili u všech měření výpočtu 3D polohy. 

 

Obrázek 23 - Přednastavení GPS v ArcPad – povinná varování 
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Záložkou na obrázku 24 je GPS výška, kde zvolíme výšku antény a výškové 

jednotky. Při měření autonomní metodou, kde se přesnost určení výšek pohybuje v řádech 

několika metrů, stačí výšku antény odhadnout přibližně. V případě mého měření byla 

zvolena výška antény 1,5 metru. Jelikož chceme jako výškové jednotky používat metry, ve 

volbě Jednotky výšky zdáme „Meter : m“. 

 

Obrázek 24 - Přednastavení GPS v ArcPad - výška antény 

 

Záložkám Geod.datum a Umístění se nevěnujeme a ponecháváme je defaultně 

vyplněny. Zajímá nás už pouze záložka Upozornění, kde definujeme metody, kterými 

přístroj bude hlásit nedostatky při měření. Jedná se o zvuková upozornění a vizuální 

upozornění na displeji. Tyto dvě možnosti mohou být kombinovány a voleny dle libosti 

uživatele. Při mém mapování jsem ponechal oba typy varování zapnuty při překročení 

maximální PDOP a v případě neurčení pozice ve 3D souřadnicích. Při neobdržení dat a 

neustálenosti pozice byl volen pouze zvukový signál. 

 

Obrázek 25 - Přednastavení GPS v ArcPad - upozornění 
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5.7 PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE MAPOVÁNÍ 

5.7.1 Mapované trasy 

Pro mapování jednotlivých značek pěšího turistického značení a rozcestníků byly 

vybrány veškeré turistické trasy vedoucí až na samotný vrchol Lysé hory. Jedná se o 

nejdůležitější a nejfrekventovanější turistické trasy, které jsou využívány celosezónně. 

Dále byly doplňkově zmapovány dvě spojující trasy, které sice na vrchol nevedou, ale 

z hlediska frekventovanosti jsou důležité. Tyto trasy jsou definovány názvy počátečních a 

koncových rozcestníků. 

Tabulka 14 - Mapované trasy 

Mapované trasy 

Trasa 
Barva 

Přibližná délka 

trasy (km) Začátek Konec 

Krásná 

Lysá hora 

 

6 

Malenovice (Borová, host.) 
 

8 

Ostravice ž.st. 
 

8 

Šance 
 

7 

Visalaje 
 

9 

Malenovice (Borová, host.) Lukšinec 
 

4,5 

Satina (U korýtka) Hradová (nad salašem) 
 

2,5 

    

Obrázek 26 - Mapované trasy 
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5.7.2 Průběh mapování 

Sběr dat, která budou obsahem geodatabáze pro potřeby KČT je podstatou a 

nejdůležitější částí této práce. Aby mapování proběhlo co nejefektivněji a bylo předejito 

problémům, byly kromě plně nabitého GPS přístroje s nahranými vrstvami a mapovým 

souborem pro ArcPad připraveny také listy papíru s předtisknutými sloupci atributů, do 

kterých byly během mapování zapisovány poznámky. Kromě databáze vzniknuvší při 

editaci v přístroji tak vznikala paralelně její dokumentace v analogové podobě. Správné 

přiřazení geoprvku k poznámkám na papírech bylo zajištěno použitím identifikačních čísel. 

Před každým mapovacím dnem byl přibližně stanoven časový plán, který se odvíjel 

od délky naměřené trasy. Celková doba mapování se kromě délky trasy odvíjí také od 

počtu měření, které je nutno absolvovat. Logicky platí, že čím delší je trasa, tím více 

geoprvků k mapování se na ní nachází. U delších tras bylo zaznamenáváno okolo čtyř set 

bodů, což při průměrné délce měření jednoho bodu včetně dokumentace a zapisování 

atributů asi tři čtvrtě minuty činí přibližně pět hodin strávených pouze editací bodů. 

K tomuto přibližnému časovému údaji bylo zapotřebí také odhadnout dobu chůze, 

odpočinku, dopravy do a z místa mapování a počítat s jistou časovou rezervou. S výjimkou 

kratších tras mapovací dny začínaly v ranních a končily většinou v pozdních odpoledních 

hodinách. 

Prakticky mapování probíhalo tak, že při cestě z nástupního místa na vrchol byly 

mapovány rozcestníky a turistické značky v obou směrech. Sledovat turistické značky 

určené pro směr „nahoru“ je snadné. Menší problém nastává u značek pro směr „dolů“, u 

kterých bylo nutné neustále se ohlížet, aby žádná nebyla vynechána. To se zdá být 

nepraktické, nicméně tento postup vychází z metodiky značkování tras [10], která 

značkařům přímo přikazuje při novém značení nebo obnově stávajícího za účelem ušetření 

času postupovat tímto způsobem. Navíc jsou tímto způsobem rozcestníky a veškeré značky 

na dané trasy zmapovány při jedné cestě a nemusíme se jimi zabývat cestou zpět, kdy 

přichází na řadu mapování povrchu a významných objektů. Takto je tedy mapování 

různých geoprvků rozděleno do dvou částí a nemusíme v aplikaci ArcPad přepínat 

editované vrstvy, což při vysokém počtu editovaných bodů šetří spoustu času.  
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5.7.3 Editace v ArcPad 

Máme přichystán mapový soubor s příslušnými vrstvami a můžeme začít 

s mapováním. Prvním krokem při měření polohy bodu a zaznamenáním atributu je zapnutí 

GPS modulu, což opět provedeme v hlavní liště. 

Cesta k zapnutí GPS: Pozice GPS   Aktivovat GPS 

Nyní v liště nástrojů Prohlížení dat klikneme na ikonku funkce Zahájit/ukončit 

editaci, čímž se nám zobrazí výběr vrstvy, u které chceme editaci provádět. 

Předpokládejme, že stejně jako při vytvoření projektu, provádíme editaci pro třídu 

geoprvků „Povrch“. Tuto vrstvu označíme a v liště nástrojů Editace zvolíme jako typ 

geoprvku „Bod“. Je to také jediná možnost, která se nabízí, neboť tato vrstva byla 

editována jako bodová již při jejím vytvoření. Dále přistoupíme k mapovanému objektu a 

volbou „Sejmout bod“ zahájíme měření polohy. Zatímco je zaznamenávána poloha 

měřeného bodu, otevře se menu pro editaci atributů, ve kterém vyplníme příslušné atributy. 

Zde lze ocenit význam číselníků, které jsme si dříve nadefinovali. Při editaci atributů 

s číselníky jednoduše zvolíme jednu z nabízených možností. (Obrázek 27) Pokud jsme 

s editací hotovi, stiskneme zelené tlačítko „OK“, čímž se editovaný bod uloží. Tímto 

způsobem probíhala editace všech mapovaných geoprvků.  

Projekt po ukončení prací v terénu uložíme a ve stavu v jakém jsme ho opustili, 

můžeme pokračovat při dalších mapovacích dnech, popřípadě mapování můžeme 

považovat za ukončené. 

 

Obrázek 27 - Editace v ArcPad 
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6 ZPRACOVÁNÍ DAT A TVORBA GEODATABÁZE 

Po ukončení každého mapovacího dne byla naměřená data, respektive vzniklé 

shapefile vrstvy včetně mapového souboru, zkopírovány z paměťové karty přístroje do 

připraveného adresáře v počítači a také dalšího přenosného paměťového média. Byla tak 

zajištěna záloha dat. Tyto data však bylo také zapotřebí zkontrolovat, provést případné 

úpravy a poté nakopírovat do geodatabáze. 

6.1 ÚPRAVA DAT 

Veškeré zpracování dat naměřených v terénu probíhalo v programu ArcMap 9.3. 

Nutné úpravy dat se týkaly hlavně atributové složky. Při zdlouhavém mapování a 

vysokému počtu měřených bodů se nepodařilo vyvarovat drobným chybám způsobených 

překlepy a nepozorností u editace atributů, které nebyly ošetřeny číselníky. U těch 

s číselníky se vyskytovaly pouze faktické chyby. Jelikož po celou dobu mapování vznikala 

dokumentace v analogové podobě, byly tyto chyby snadno vyhledány, ověřeny a opraveny. 

Atributy, v kterých jsou vypsány vlastní názvy tříd Objekt a Rozcetník byly v terénu 

vyplňovány bez diakritiky. Při úpravě dat byl tento nedostatek napraven. 

Při mapování jednotlivých tras byla zaznamenávána poloha veškerých turistických 

značek, tedy i těch, které jsou v kategorii „vícebarevná“ a objevují se v úsecích, na kterých 

mají některé trasy společný průběh. Značky existující reálně pouze jednou tak v databázi 

vznikaly opakovaně s různou polohou. Rozdíly v měřeních však nebyly nijak výrazné a 

pohybovaly se ve vzdálenostech prvních metrů. Bylo nutné tyto polohy sjednotit a pro 

„vícebarevné“ značky mít pouze jediný záznam společný pro všechny trasy. Za tímto 

účelem tyto body byly zobrazeny nad ortofotem a vizuálně porovnány s reálnou situací. 

Pokud například bod ležel uprostřed cesty a v atributech bylo vypsáno, že je umístěn na 

stromě, byl vybrán ten bod, jehož správnost polohy byla vzhledem k situaci v terénu 

nejpravděpodobnější. Zbývající přebytečné body byly z vrstvy smazány. U ponechaného 

bodu byl v atributové tabulce vepsán ve sloupci pro název trasy záznam o ostatních 

trasách, kterých je tato značka součástí. 

Typ geoprvku pro třídu Povrch je v datovém slovníku definován jako bodový. 

Jelikož tato vrstva vznikala za účelem vytvoření mapy povrchů tras, kde budou trasy 
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reprezentovány liniemi, byl nejprve tento typ v datovém slovníku zvolen jako liniový. 

V praxi se tedy nejprve mapovaly lomové body vznikajících liniových prvků, což se však 

velmi rychle ukázalo jako problematické při mapování více tříd geoprvků současně. 

Jakmile totiž bylo nutné editaci přepnout na jinou vrstvu, musela se editace linie, která 

měla představovat celistvý úsek ukončit a navázat na její mapování další linií. Tento proces 

byl nepraktický a zmatečný. Byl proto zvolen experimentální přehlednější postup, který se 

osvědčil. Pro mapování byl datový typ třídy změněn a dále byly povrchy tras 

zaznamenávány v bodové vrstvě. Při editaci jsem neustále sledoval průběh trasy a body pro 

povrch mapoval jako lomové body pomyslné linie. Tyto body byly využity při vektorizaci 

výsledné liniové vrstvy povrchů, z níž byla pro potřeby webové aplikace i vytvoření 

tištěných map vytvořena liniová vrstva určená pro rozdělení tras podle barev. 

U některých tras se vyskytují rozcestníky, které jsou společné. Trasy neprocházejí 

společným rozcestníkem jen na vrcholu Lysé hory, ale také v některých výchozích místech 

či v průběhu trasy. V těchto situacích byly rozcestníky mapovány pokaždé a při úpravě dat 

třídy Rozcestník, byl jako u třídy Značka vybrán bod s nejpřesnější polohou. 

6.2 GEODATABÁZE 

Za použití ArcCatalog 9.3 byla vytvořena souborová geodatabáze 

„Sevcik_mapovaniLH.gdb“ se skupinou tříd „Lysá_hora“ obahujícím třídy bodového typu 

Znacka, Rozcestnik, Objekty, Povrch. Tyto čtyři třídy geoprvků korespondují s datovým 

slovníkem vytvořeným pro mapování. Třída Povrch_line byla vytvořena dodatečně 

vektorizací a do databáze umístěna jen doplňkově. Od datového slovníku pro bodovou 

třídu Povrch se liší pouze tím, že je liniová a neobsahuje atribut ID, který byl využit pouze 

při editaci dat s využitím zápisek z mapování. Po vektorizaci již ztratil svůj význam a byl 

tedy vynechán. Strukturu geodatabáze znázorňuje následující schéma. 

Při tvrobě skupiny tříd, byl nadefinován souřadnicový systém 

WGS_1984_UTM_Zone_34N a výškový systém Baltic_Sea. 
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V možnostech souborové geodatabáze lze nastavit domény neboli číselníky 

definované datovým slovníkem. Na obrázku 29 můžeme vidět ukázku z dialogového okna 

Database Properties. V záložce Domains vypisují názvy číselníků, definují datové typy a 

jiná pravidla. Dále se definují příslušné hodnoty číselníků. Tyto domény se projeví do celé 

geodatabáze a lze je v Feature Class Properties jednoduše přiřadit k příslušným 

atributům.[18]  

 

Souborová  geodatabáze 

Sevcik_mapovaniLH 

 

 

   Skupina tříd 

Lysá_hora 

                                                         Třídy geoprvků 

     Povrch_line 

TypPovrch 

Trasa 

Pozn 
Autor 

Datum 

     Povrch 

 ID 

 TypPovrch 

 Trasa 
 Pozn 

 Autor 

 Datum 

     Objekt 

 ID 

 TypObj 

 NazObj 
 Pozn 

 Autor 

 Datum 

   Rozcestnik 

  ID 

  NazRozc 

  VyskaR 
  Pozn 

  Autor 

  Datum 

     Znacka 

 ID 

 TypZn 

 Směr 
 Umisteni 

 Material 

 Barva 
 Trasa 

 Pozn 

 Autor 

 Datum 

     Domény 

 Barva 
 Material 

 Povrch 

 Smer znaceni 
 Typ objektu 

 Typ znacky 

 Umisteni 

Obrázek 28 - Schéma geodatabáze 
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Obrázek 29 - Definování číselníků v databázi 

 

Jak je popsáno v předchozí podkapitole, data byla patřičně upravena a nyní nic 

nebrání tomu naplnit jimi přichystanou geodatabázi. Celý postup začíná kliknutím pravého 

tlačítka myši na třídu geoprvků, do které chceme data načíst a zvolit možnost Load  

Load Data. Otevře se dialogové okno Simple data Loader, ve kterén zvolíme cestu k 

datům, která chceme do třídy geoprvků načíst. V tomto případě se jedná o shapefile vrstvy, 

které jsou po úpravě dat připraveny. Zvolíme cestu k příslušné shapefile vrstvě a přidáme 

ji. Dále se nastavují atributy, tak jak mají být mezi shapefile vrstvou a třídou geoprvků 

provázány a nahrány do geodatabáze. Je důležité, aby datové typy a rozsah atributů, které 

chceme provázat, byly totožné, což je zajištěno dodržením podmínek popsaných datovým 

slovníkem. Celý proces potvrdíme, čímž se data do geodatabáze zkopírují. 
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7 MAPY 

 Pro reprezentaci geografických dat získaných mapováním byly vytvořeny tematické 

mapy, které jsou určeny k tisku. Každé mapované trase je věnována jedna mapa ve formátu 

A0 nebo A1. Mapy jsou vyhotoveny v měřítcích 1: 3000, 1:4000, 1:5000 a 1:6000. 

Měřítko bylo voleno u každé mapy dle možnosti zobrazení, která je závislá na délce a 

průběhu trasy. Většina tras je v rámci příslušné mapy dělena do více mapových oken. 

Veškeré práce na přípravě map byly provedeny v programu ArcMap a mapy byly 

exportovány do formátu PDF. 

Mapy jsou tvořeny běžnými kompozičními prvky a zpracovány podle 

kartografických zásad. [24] V hlavním mapovém okně jsou vždy vyobrazeny rozcestníky, 

jednotlivé značky rozlišené vedoucí barvou a typy povrchu turistických tras. V přehledové 

mapce je vyobrazen náhled na všechny mapované trasy, které jsou rozlišeny podle 

příslušné vedoucí barvy. Jako topografický podklad byla zvolena mapa 

„World_Topo_Map“ dostupná z ArcGIS Serveru service.arcgisonline.com. Tato mapa 

vychází z dat ZABAGED a v rámci této práce byla použita také jako topografický podklad 

pro webovou aplikaci. 

Jako příloha k práci byla vytištěna mapa č. 4 pro trasu Ostravice ž.st. – Lysá hora. 

Tato mapa byla pro tisk exportována v rozlišení 800 dpi. Mapy v příloze na paměťovém 

médiu byly pro snadnější manipulaci exportovány v rozlišení 300 dpi a jsou přiloženy na 

přenosném médiu. 

Tabulka 15 - Přehled map 

Číslo mapy Trasa Měřítko 

1 Krásná – Lysá hora 1 : 4 000 

2 Malenovice (Borová, host.)  - Lukšinec 1 : 5 000 

3 Malenovice (Borová, host.) - Lysá hora 1 : 5 000 

4 Ostravice ž.st. – Lysá hora 1 : 4 000 

5 Satina (U korýtka) – Hradová (nad salašem) 1 : 3 000 

6 Šance – Lysá hora 1 : 6 000 

7 Visalaje – Lysá hora 1 : 5 000 
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8 WEBOVÁ APLIKACE 

Zadání této diplomové práce původně ukládá využít k tvorbě webové aplikace 

Google Maps API. Po dohodě s vedoucím práce jsem se rozhodl jít jinou cestou a aplikaci 

vytvořit pomocí ArcGIS Online. Využití této služby je pro potřeby této diplomové práce 

vhodnější z hlediska své propracovanosti a jednoduchosti. Je zde možno využít předem 

naprogramovaných šablon mapových aplikací a vybírat z nástrojů, které lze do aplikací 

implementovat. Programování některých nástrojů při psaní vlastního skriptu, kterému se 

nelze v případě Google Maps API vyhnout, vyžaduje pokročilou znalost zápisu kódu v 

JavaScript. V případě použití Google Maps API by byla aplikace ochuzena o hned několik 

nástrojů a neposkytovala by možnosti, které lze pomocí ArcGIS Online v aplikaci 

implementovat snadně a efektivně. Dalším důvodem zvolení ArcGIS Online je možnost 

použití velmi detailní podkladové topografické mapy, se kterou se kvalitou zpracování 

mapové podklady využitelné v Google Maps API nemohou rovnat. 

ArcGIS Online je jedním z produktů širokého portfolia společnosti ESRI. Jedná se o 

GIS cloud řešení umožňující tvorbu interaktivních map, aplikací a dalších služeb. Jelikož 

je ArcGIS Online pro nekomerční využití zdarma, k získání přístupu k službám ArcGIS 

Online je nutné pouze vytvořit osobní účet. Mapové aplikace využívají mimo jiné ArcGIS 

API pro JavaScript, jsou dále uživatelsky modifikovatelné a publikovatelné na vlastním 

webu. [2][3] 

Předdefinované šablony webových aplikací nabízí široký výběr podle tématu a 

funkcí, které má výsledná aplikace obsahovat. Před volbou podoby aplikace je nutné 

připravit data, která mají být obsahem aplikace. K přípravám bylo použito webové 

prostředí ArcGIS.com map viewer. Dalšími možnostmi je práce v ArcGIS Explorer Online 

nebo v ArcGIS 10 For Desktop. 

V prohlížeči byla nejprve zvolena výchozí podkladová mapa aplikace, kterou je 

mapa „Topographic“. Tato topografická mapa byla pro území ČR odvozena z dat 

ZABAGED. Při práci s daty je prvním krokem jejich načtení ze souboru v počítači. Jelikož 

jsou shapefile vrstvy fyzicky rozděleny na více součástí, je nutné vrstvy nejprve jednotlivě 
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zabalit do ZIP souborů. Importovány byly postupně bodové vrstvy značek, rozcestníků, 

významných míst a liniové vrstvy povrchů úseků tras a průběhu tras v celku.  

U všech vrstev byly mapové symboly upraveny tak, aby výsledná mapa vypadala 

esteticky a přehledně. V rámci vrstvy značení byly značky rozlišeny podle vedoucích 

barev, upravena velikost značek, tloušťka ohraničující linie a částečná průhlednost. Vrstva 

rozcestníků má jednotný symbol, u něhož byla měněna pouze velikost. Symboly vrstvy 

významných objektů byly rozlišeny podle typu objektu a byla u nich zvolena jednotná 

velikost. U liniové vrstvy tras byl pro jejich rozlišení, stejně jako u vrstvy značek, použito 

příslušných vedoucích barev a upravena tloušťka linií. V případě liniové vrstvy povrchů 

úseků tras byl rozlišovacím atributem typ povrchu. U každého typu byla zvolena jiná barva 

a společná šířka linie. 

Aby byla mapa v různých úrovních přiblížení přehledná, bylo u některých vrstev 

nastaveno omezení měřítek, v nichž jsou viditelné. Významné objekty jsou viditelné při 

měřítku 1:40 000 a nižším a značky až při zobrazení v měřítku 1:10 000 a nižším. 

Zobrazení těchto dvou vrstev by ve vyšších měřítcích bylo nevhodné. 

Další funkcí jsou takzvaná Pop-up okna zobrazující v aplikaci po kliknutí na 

příslušný geoprvek atributové informace tak, jak jsou nakonfigurovány uživatelem. 

Atributy, které nechceme zobrazovat lze vypnout. U jednotlivých vrstev jsem atributy 

nastavil následovně. Při kliknutí na kteroukoli ze značek se zobrazí informace o jejím typu, 

směru, umístění, materiálu a vedoucí barvě. U rozcestníků se zobrazí název rozcestníku a 

jeho výška. Okno významných objektů poukazuje na jejich typ a název. Při kliknutí na 

vybranou trasu se zobrazí informace o jejím názvu, vedoucí barvě a délce v metrech. Pro 

úseky tras jsou Pop-up okna vypnuta úplně. Jakmile jsou výše zmíněné úpravy provedeny, 

vrstvy uspořádány v pořadí a přiblíženy v rozsahu okna v jakém je chceme vidět ve 

výchozím stavu, nezbývá než celou mapu uložit a po kliknutí na funkci share vytvořit 

webovou aplikaci.  

Jak bylo již zmíněno, v nabídce je několik šablon aplikací. Po výběru jedné z nich se 

aplikace pojmenuje a je k ní také možno přidat abstrakt a klíčová slova. Po uložení 

aplikace lze ještě dále konfigurovat a přidat, či odebrat vybrané funkce. Pro tuto práci 

zvolená aplikace pojmenovaná „Turistické trasy Lysé hory“, umožňuje funkce zoomování 

v různých úrovních měřítek, přepínání viditelnosti jednotlivých vrstev, přepínání mezi 
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různými typy mapového podkladu, zobrazení Pop-up oken po kliknutí na geoprvek a 

vyhledávání míst a adres. Další možností je využít nástrojů pro měření. K dispozici je 

měření délky linií, plochy polygonů a zobrazení souřadnic při kliknutí na bod v mapě. 

Legenda zobrazuje symboly jen pro vrstvy, které jsou zrovna aktivní v mapovém okně, a 

v případě libosti ji lze skrýt, čímž se mapové okno zvětší. Dále je možno vypínat a zapínat 

viditelnost přehledového okna znázorňujícího pozorovaný výřez v oblasti. Některé tyto 

funkce můžeme vidět na obrázku 30. 

 

 

Součástí přílohy na přenosném médiu je textový soubor “Turistické trasy Lysé hory - 

webová aplikace“ obsahující URL adresu, na které je možno webovou aplikaci naleznout. 

Obrázek 30 - Ukázka webové aplikace 
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9 HODNOCENÍ STAVU TURISTICKÉHO ZNAČENÍ 

Statistická část této diplomové práce je zaměřena na testování závislosti fyzického 

stavu turistického značení na materiálu, který je pro značení použit, respektive na 

podkladovém materiálu, na kterém jsou značky naneseny barvou. Zkoumány jsou tři 

kategorie. První a zároveň nejhojněji zastoupenou kategorií jsou značky na kůře stromů a 

jiných dřevěných materiálech. Druhou zkoumanou kategorií jsou značky aplikované na 

kovových materiálech, jako jsou nejčastěji plechové destičky. Třetí kategorií jsou značky 

na kamenných materiálech. 

Do statistického zkoumání této závislosti bylo zapotřebí získat data o stavu značek. 

Jak bylo výše zmíněno, byla za tímto účelem při mapování nafocena sada fotografií, ze 

které byly vybrány vzorky reprezentující všechny kategorie a následně z nich vytvořen 

dotazník. 

9.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Data získaná pomocí dotazníkového šetření reprezentují subjektivní názor 

respondentů na fyzický stav značek, na kterém bude statistické zkoumání založeno. Pro 

získání co nejrobustnějších výsledků a objektivního hodnocení bylo zapotřebí získat 

dostatečný počet respondentů, což se s konečným počtem 84 vyplněných dotazníků 

podařilo. 

9.1.1 Charakteristika kategorií 

Fotografie jednotlivých značek byly rozděleny do kategorií Dřevo, Kámen a Kov. 

Tyto kategorie jsou charakterizovány následovně. 

Dřevo značky na kůře stromů, dřevěných sloupech veřejného osvětlení a elektrického 

vedení, plotech a jiných dřevěných materiálech. 

Kámen  značky na kamenech, betonových zídkách, betonových sloupech, fasádách domů 

a jiných kamenných materiálech. 

Kov  nejčastěji značky na plechových destičkách. Dále na dopravním značení, 

kovových sloupech veřejného osvětlení a elektrického vedení, kovových 

sloupcích a jiných kovových materiálech. 
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9.1.2 Tvorba dotazníku 

Dotazník byl vytvořen pomocí webového rozhraní. Samotnému sestavení předcházel 

výběr nejvhodnější ze zdarma poskytovaných webových aplikací pro tvorbu dotazníků. 

Nejdůležitějšími kritérii pro výběr byla možnost vkládání fotografií k jednotlivým 

otázkám, neomezený počet respondentů a možnost exportu dat ve formátu Microsoft 

Excel. Vybrána byla aplikace poskytovaná serverem oursurvey.biz .  

Aby dotazník nebyl příliš dlouhý a zároveň umožnil zastoupit jednotlivé kategorie 

v počtech dostačujících ke statistickému zkoumání, byl zvolen celkový počet 35 fotografií. 

Kategorie dřevo byla zastoupena 13, kategorie kámen 12 a kategorie kov 10 fotografiemi. 

Aby výběr fotografií a následně i výsledky statistického zkoumání nebyly ovlivněny 

závislým výběrem, byly fotografie v rámci kategorií očíslovány a vybrány pomocí funkce  

RANDBETWEEN v aplikaci Microfost Excel. Vybrané fotografie jsou součástí přílohy na 

přenosném médiu. 

Uživatelské rozhraní pro tvorbu dotazníků na tomto serveru je řešeno velmi 

jednoduše. Ukázku prostředí pro sestavení jednotlivých otázek můžeme vidět na obrázku 

31. Tělo otázky vždy tvořily fotografie hodnocené značky, které byly předem upraveny na 

jednotné rozlišení 640x480 pixel. 

 Následně bylo nutné zvolit typ otázky, tedy formu jakou respondenti na otázky 

odpovídají. V případě tohoto dotazníku byla zvolena možnost volby jediné z nabízených 

odpovědí. U každé z 35 otázek byl hodnocen fyzický stav značky na škále od 1 (nejlepší) 

do 5 (nejhorší). Pro lepší představu o problematice byla škála doplněna slovním popisem: 

1 – značka ve vynikajícím stavu, výborně rozpoznatelná 

2 – lehce poškozená značka, velmi dobře rozpoznatelná 

3 – poškozená značka, dobře rozpoznatelná 

4 – značně poškozená značka, obtížně rozpoznatelná 

5 – zničená značka, téměř nerozpoznatelná 
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Jako defaultní možnost byla před tyto možnosti hodnocení přidána varianta 

„neohodnoceno“.  Bylo tak předejito zkresleným výsledkům dotazníkového šetření 

způsobených případným opomenutím nebo záměrným vynecháním otázky respondentem. 

 

Obrázek 31 - Editace dotazníku 

 

Server oursurvey.biz bohužel neumožňuje uložení defaultní šablony pro tvorbu 

otázky. Bylo tedy nutné každou z 35 otázek editovat jednotlivě a vždy vyplnit formulář pro 

její sestavení od začátku. Tvorba dotazníku tedy byla navzdory jednoduchosti jeho 

struktury poměrně zdlouhavá. Na obrázku 32 můžeme vidět ukázku jedné z otázek 

dotazníku ve finální podobě. 



Jiří Ševčík: Mapování značení turistických tras na Lysou horu 

53 2013 

 

Obrázek 32 - Finální podoba dotazníku 

9.1.3 Vyhodnocení dotazníku 

Jak bylo výše zmíněno, dotazník vyplnilo celkem 84 respondentů, což je dostatečný 

počet k jeho objektivnímu vyhodnocení. Dotazník byl distribuován elektronickou poštou a 

pomocí sociálních sítí. Byl kladen důraz na to, aby se dostal zejména lidem, kterým není 

turistika cizí. Data byla dále zpracována pomocí aplikace Microsoft Excel a statistického 

software Statgraphisc Centurion XVI. 

9.1.4 Zpracování dat z dotazníku 

Aby mohla být data získaná dotazníkovým šetřením statisticky analyzována, bylo 

zapotřebí je pomocí aplikace Microsoft Excel připravit. Pro každou ze značek byla získaná 

hodnocení rozložena do více hodnot z použité škály 1 až 5. Aby bylo co nejpřesněji 
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vystihnuto mínění respondentů o stavu jednotlivých značek, bylo zapotřebí u každé z nich 

z odpovědí vypočítat vážený průměr.  

 

Vzorec pro výpočet váženého průměru:   

 

Pro názornou ukázku výpočtu váženého průměru je z tabulky 16 vybrán sloupec 

příslušný značce číslo 1: 

 

Takto vypočtené hodnoty reprezentují a počítají se všemi odpověďmi. Vážený 

průměr postihuje četnosti odpovědí všech možností ze škály 1 až 5. Kdybychom dále u 

každé značky počítali například jen s nejčetněji hodnocenou možností, nebyla by 

postihnuta variabilita hodnocení a výpovědní hodnota dotazníku by byla značně zkreslená. 

Po vypočtení váženého průměru byly hodnoty zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

V níže vložených tabulkách 16, 17 a 18 můžeme vidět data, která vzešla z dotazníku. 

Pod číslem značky jsou ve sloupcích vypsány četnosti odpovědí pro jednotlivé kategorie 

stavu značky. Jelikož ne všichni respondenti zodpověděli všechny otázky, celkové počty 

odpovědí se u jednotlivých značek neshodují. Tyto součty, které můžeme vidět v řádku 

suma, vstupují do výpočtu váženého průměru a musely tedy být sečteny pro každou značku 

zvlášť. V posledním řádku tabulky jsou vypočteny výsledné hodnoty váženého průměru, 

které dále budou reprezentovat každou ze značek dotazníku, a bude s nimi počítáno ve 

statistických analýzách. 

Tabulka 16 - Výsledky dotazníku - Dřevo 

Značení Dřevo 

stav/číslo zn. 1 2 5 9 12 13 15 18 19 20 29 30 34 

1 6 0 0 4 1 0 0 0 75 7 0 63 67 

2 38 8 13 54 22 3 10 3 5 36 0 15 12 

3 36 45 39 19 37 26 29 18 1 29 4 4 2 

4 2 29 23 3 20 35 33 36 0 9 16 0 0 

5 1 2 8 0 0 17 9 24 0 0 61 0 0 

suma 83 84 83 80 80 81 81 81 81 81 81 82 81 

vážený průměr 2,45 3,30 3,31 2,26 2,95 3,81 3,51 4,00 1,09 2,49 4,70 1,28 1,20 

Vzorec 3 - Vážený průměr 
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Tabulka 17 - Výsledky dotazníku - Kámen 

Značení Kámen 

stav/číslo zn. 3 6 7 14 16 22 25 26 27 31 32 33 

1 38 0 14 68 76 6 2 57 5 0 0 0 

2 31 0 57 10 2 52 32 22 32 2 0 0 

3 14 10 9 3 2 21 43 1 6 24 10 4 

4 0 39 0 0 0 3 4 0 7 3 42 25 

5 0 34 0 0 0 0 0 0 0 2 7 52 

suma 83 83 80 81 80 82 81 80 80 81 79 81 

vážený průměr 1,71 4,29 1,94 1,20 1,08 2,26 2,60 1,30 2,56 3,80 4,22 4,59 

 

Tabulka 18 - Výsledky dotazníku - Kov 

Značení Kov 

stav/číslo zn. 4 8 10 11 17 21 23 24 28 35 

1 71 70 56 41 76 77 62 73 6 74 

2 11 8 24 33 4 4 18 8 41 6 

3 0 1 1 6 1 0 1 0 22 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 

suma 82 79 81 81 81 81 81 81 80 81 

vážený průměr 1,13 1,13 1,32 1,60 1,07 1,05 1,25 1,10 2,54 1,10 

9.2 EXPLORAČNÍ ANALÝZA DAT 

Explorační analýza je prvním krokem k odhalení informací skrytých ve velkém 

množství proměnných a jejich variant. Tato oblast statistiky nám umožní provést jakousi 

základní analýzu výběru, a dostat tak základní poznatky o datech.[15] 

Mimo jiné je v následujících třech podkapitolách, které jsou věnovány jednotlivým 

kategoriím, zajímavé pozorovat rozdílnost rozptýlenosti dat mezi výběry. Při srovnání 

hodnot variačního koeficientu můžeme pozorovat, s jak velkou nejistotou respondenti 

hodnotili stav značek, respektive jak vysoká je variabilita hodnocení v rámci jednotlivých 

kategorií. Čím nižší hodnoty variační koeficient nabývá, tím větší je „nejistota“ 

respondentů v hodnocení. Nejvyšší variabilitu má s necelými 49 procenty kategorie Kámen 

a o něco méně, 40 procent, kategorie Dřevo. Nejnižší hodnoty, necelých 35 procent, 

nabývá variační koeficient kategorie Kov. Nejméně rozptýlené hodnocení, a tím tedy i 

nejmenší míru nejistoty respondentů tedy vykazuje právě tato kategorie.  

Explorační analýza dat, potažmo všechny další statistické metody byly provedeny 

pomocí statistického software Statgraphisc Centurion XVI. 
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Box-and-Whisker Plot

1 2 3 4 5

DREVO

9.2.1 Kategorie Dřevo 

O datech získaných pomocí dotazníku si můžeme udělat dobrou představu pomocí 

vizuálního hodnocení krabicového grafu (graf 1). U kategorie Dřevo je hodnota mediánu 

vyšší než hodnota průměru. Soubor je tedy negativně zešikmen. Krabicový graf 

neidentifikuje žádná odlehlá pozorování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle hodnot průměru, mediánu, čili středu [16] a záporné hodnoty standardizované 

šikmosti v tabulce 19 můžeme potvrdit, že se jedná o lehce pravostranné zešikmení a lehce 

převažují hodnoty vyšší než průměr. O odpovědích respondentů pro tuto kategorii tedy lze 

říci, že značky byly hodnoceny nejčastěji kolem hodnoty 3 a pokud jinak, tak spíše jako 

horší než lepší kvality, tento rozdíl a odchylka od střední cesty hodnocení však není nijak 

markantní. Hodnota standardizované špičatosti je záporná, avšak velmi blízká nule. 

Variační koeficient vyjadřující relativní míru variability je pod hranicí 50%, hodnoty 

průměru y mediánu jsou tedy pro tento soubor dostatečně reprezentativní. Hodnocení jsou 

rozmístěna na celé škále a jejich koncentrace kolem průměru potvrzuje, že značky tohoto 

typu nejspíše tuto kvalitu mají a jejich ohodnocení respondenty nebylo náhodné. V grafu 2 

můžeme vidět křivku hustoty pravděpodobnosti. Předběžně lze předpokládat, že kategorie 

Dřevo má normální rozdělení.  

Graf 1 - Krabicový graf Dřevo 
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Tabulka 19 - Souhrnná statistika Dřevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 Kategorie Kámen 

V případě tohoto výběru dat je medián nižší než průměr. Opět se však nejedná o 

výrazný rozdíl. Soubor je tedy kladně zešikmen. Krabicový graf poukazuje na větší 

rozptýlenost dat na sledované škále, než je tomu u ostatních kategorií. Nejsou zde patrná 

žádná odlehlá pozorování.  

 

 

 

 

 

 

 

U kategorie Kámen jsou hodnoty středu a standardizované šikmosti z tabulky 20 

důkazem levostranného zešikmení, respondenti tedy ve většině případů hodnotili turistické 

značky této kategorie spíše jako zachovalé, než jako poškozené. V tomto souboru dat 

převažují hodnoty nižší než průměr. Standardizovaná špičatost je záporná, avšak nijak 

extrémně. Můžeme zde hovořit o lehkém zploštění, což lze pozorovat i v grafu 4. Hodnota 

Souhrnná statistika Dřevo 

Počet 13 

Průměr 2,8 

Medián 2,95 

Rozptyl 1,28 

Směrodatná odchylka 1,13 

Variační koeficient 40,53% 

Minimum 1,09 

Maximum 4,7 

Rozsah 3,61 

Dolní kvartil 2,26 

Horní kvartil 3,51 

Standard. šikmost -0,24 

Standard. špičatost -0,61 

Graf 2 – Křivka hustoty pravděpodobnosti Dřevo 

Graf 3 - Krabicová graf Kámen 
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variačního koeficientu je poměrně vysoká. Nepřekračuje však hranici velké rozptýlenosti 

souboru, hodnoty středu tedy můžeme považovat za dostačující pro reprezentaci proměnné. 

Hodnocení respondentů na celé škále bylo více rozptýleno do všech možností pro 

odpovědi, z čehož lze usuzovat, že se v kategorii kámen vyskytují značky v různých 

stavech a také tuto rozmanitost hodnocení můžeme přičítat nerozhodnosti respondentů. 

 

Tabulka 20 - Souhrnná statistika Kámen 

 

9.2.3 Kategorie Kov 

Krabicový graf 5 příslušný této kategorii poukazuje na výraznou nesymetrii 

v rozložení hodnot na pozorované škále. Většina hodnot je nahuštěna v levé části grafu pod 

průměrem, který leží dokonce až za hranicí horního kvartilu. Tento soubor vykazuje silné 

levostranné zešikmení. Je nutno upozornit, že tento fakt je ovlivněn přítomností odlehlé 

hodnoty, kterou však nemůžeme ze souboru vyloučit. 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná statistika Kámen 

Počet 12 

Průměr 2,63 

Medián 2,41 

Rozptyl 1,65 

Směrodatná odchylka 1,29 

Variační koeficient 48,89% 

Minimum 1,08 

Maximum 4,59 

Rozsah 3,51 

Dolní kvartil 1,51 

Horní kvartil 4,01 

Standard. šikmost 0,55 

Standard. špičatost -1,03 
Graf 4 - Křivka hustoty pravděpodobnosti Kámen 

Graf 5 - Krabicový graf Kov 
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 Tabulka 21, respektive středové hodnoty a zejména standardizovaná šikmost 

potvrzují, že se jedná o pozitivně zešikmené rozdělení. Rozptýlenost hodnot na škále 1 až 5 

není výrazná v porovnání s ostatními kategoriemi velmi nízká. Respondenti totiž hodnotili 

značky u této kategorie v drtivé většině případů jako značky ve vynikajícím stavu, 

popřípadě jako lehce poničené značky. Jiná hodnocení se objevují pouze ojediněle. 

Standardizovaná špičatost má kladnou a vysokou hodnotu, rozdělení proměnné je tedy 

poměrně výrazně špičaté (graf 6), což je následek jednoznačné shody názorů respondentů 

na vynikající stav kovových značek. Variační koeficient je pod hranicí 50%. 

Tabulka 21 - Souhrnná statistika Kov 

 

 

9.3 TESTOVÁNÍ NORMALITY DAT 

V kapitole Explorační analýza dat byly u všech sledovaných kategorií zhodnoceny 

výběrové statistiky, které společně s grafickými metodami vypovídají mimo jiné také o 

tom, jaké rozdělení datům přísluší. V případě kategorií Dřevo a Kámen lze normalitu dat 

předpokládat. V případě kategorie Kov však s velikou pravděpodobností budeme muset 

normalitu vyloučit. Pro ověření těchto tvrzení je však zapotřebí použít statistické testy pro 

ověření normality. Testování normality je důležité, neboť nám pomůže určit, jaké 

statistické metody můžeme pro ohodnocení stavu turistického značení použít. Podmínka 

normality dat je totiž pro některé statistické testy zásadní a nemůžeme v nich porovnávat 

Souhrnná statistika Kov 
Počet 10 

Průměr 1,33 

Medián 1,13 

Rozptyl 0,21 

Směrodatná odchylka 0,46 

Variační koeficient 34,35% 

Minimum 1,05 

Maximum 2,54 

Rozsah 1,49 

Dolní kvartil 1,1 

Horní kvartil 1,32 

Standard. šikmost 3,24 

Standard. špičatost 4,26 Graf 6 – Křivka hustoty pravděpodobnosti Kov 
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kategorie mezi sebou na základě určitého znaku, pokud se rozdělení dat jednotlivých 

kategorií neshoduje. Pokud bychom zvolili statistickou metodu, která vyžaduje normalitu 

dat, a nesplnili tuto podmínku, mohli bychom se dopídit k závěrům, které by sice mohly, 

ale také nemusely být pravdivé. Aby k těmto chybným závěrům nedošlo, bude 

v následujících třech podkapitolách pro jednotlivé kategorie normalita dat potvrzena, nebo 

vyvrácena. 

V programu Statgraphics byla data testována pomocí Chi-Square a Shapiro-Wilk 

testu. Pro testování souborů dat s malou četností hodnot je vhodnější použít Shapiro-Wilk 

test. [14] Jelikož jsou četnosti všech pozorovaných kategorií značení malé, vybral jsem pro 

rozhodnutí Shapiro-Wilk test a řídil se jeho výslednou P-hodnotou. Ač u dat z dotazníku na 

základě Chi-Square testu můžeme vyvodit stejné závěry jako v případě Shapiro-Wilk testu, 

je uveden jen pro doplnění. 

 

Formulace hypotéz: 

H0:  Hodnoty proměnné Dřevo / Kámen / Kov lze považovat za náhodný výběr 

s normálním rozdělením. 

HA:  Hodnoty proměnné Dřevo / Kámen / Kov nelze považovat za náhodný výběr 

s normálním rozdělením. 

 

Hladina významnosti:  α = 0,05 

9.3.1 Ověření normality kategorie Dřevo 

V následující tabulce 22 vidíme výslednou p-hodnotu vyšší než je hladina 

významnosti 0,05. Můžeme tedy přijmout nulovou hypotézu a s jistotou konstatovat, že 

hodnoty kategorie Dřevo jsou náhodným výběrem s normálním rozdělením. 

 

   Tabulka 22 - Test normality Dřevo 

Test normality Dřevo 

Test Statistic P-Hodnota 

Chi-Square 8,15385 0,41859 

Shapiro-Wilk W 0,95286 0,60083 
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Velmi vhodnou grafickou metodou k posouzení daného rozdělení s měřenými 

hodnotami vizuálně je Q-Q graf. Na grafu 7 vidíme přímku znázorňující ideální průběh 

shody měřených a teoretických hodnot. Body v grafu symbolizují měřené hodnoty, tak jak 

je určili respondenti v dotazníku. Tyto body leží v těsné blízkosti přímky symbolizující 

v tomto případě ideální průběh normálního rozdělení. Některé body jsou lehce vzdáleny, 

jejich odchylka je však nepatrná. 

 

 

 

 

 

 

V grafu 8 vidíme četnosti pozorování pravidelně rozmístěny a téměř kopírující křivku 

symbolizující průběh normálního rozdělení. Tento výběrový soubor je až na malou 

odchylku okolo hodnoty 2 poměrně homogenní. 

 

Graf 7 - Q-Q graf Dřevo 

Graf 8 - Histogram Dřevo 
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9.3.2 Ověření normality kategorie Kámen 

V tabulce 23 opět p-hodnota překračuje zvolenou hladinu významnosti 0,05. 

Nulovou hodnotu tedy přijímáme. Náhodný výběr kategorie Kámen má normální 

rozdělení. 

  Tabulka 23 - Test normality Kámen 

Test normality Kámen 

Test Statistic P-Hodnota 

Chi-Square 9,66667 0,20826 

Shapiro-Wilk W 0,90120 0,15704 

Ač jsou hodnoty v grafu 9 více vzdáleny od přímky ideálního průběhu, lze říci, že 

tyto vzdálenosti nejsou extrémní. Jejich poloha stále poukazuje na příslušnost normálního 

rozdělení ke kategorii Kámen. 

 

 

 

 

 

 

U této kategorie v grafu 10 můžeme při pozorování četností potvrdit předchozí 

tvrzení o větší rozptýlenosti hodnot. Ač četnosti v histogramu nekopírují průběh křivky 

normálního rozdělení úplně ideálně, stále lze říci, že jsou k němu velmi blízké. 
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Graf 9 - Q-Q graf Kámen 

Graf 10 - Histogram Kámen 
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9.3.3 Ověření normality kategorie Kov 

V tabulce 24 vidíme, že p-hodnota mnohem nižší, než zvolená hladina významnosti 

0,05. Musíme tedy zamítnout nulovou hypotézu, přijmout alternativní hypotézu a 

konstatovat, že náhodný výběr kategorie Kov nemá normální rozdělení. 

     Tabulka 24 - Test normality Kov 

Test normality KOV 

Test Statistic P-Hodnota 

Chi-Square 16,00000 0,02512 

Shapiro-Wilk W 0,63547 0,00022 

Graf 11, respektive rozložení hodnot okolo přímky ideálního průběhu normálního 

rozdělení jasně potvrzuje, že se jedná o velmi silně pozitivně zešikmený soubor hodnot. O 

tomto faktu svědčí v tomto uspořádání os kolébkovitě prohnutý tvar posloupnosti bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

O levostranném zešikmení se lze přesvědčit také v grafu 12, kde vidíme vysokou 

koncentraci pozorování kolem hodnoty 1 silně převyšující koncentraci okolo jiných 

hodnot. Křivka průběhu normálního rozdělení v žádném případě neodpovídá skutečnému 

rozdělení dat. 

 

Graf 11 - Q-Q graf Kov 

Graf 12 - Histogram Kov 
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9.4 IDENTIFIKACE ODLEHLÝCH POZOROVÁNÍ 

Před samotnou analýzou dat je vhodné u všech pozorovaných kategorií identifikovat 

odlehlé hodnoty a pokusit se zjistit z jakých důvodů se v souboru vyskytují. Pokud 

nalezneme odlehlé hodnoty, je zapotřebí zjistit jejich původ. Pokud by se jednalo o 

hodnoty vzniklé chybou měření či zápisu, je zapotřebí odstranit je a provést novou 

identifikaci odlehlých hodnot zbylého souboru. Pokud se jedná o hodnoty, u kterých jsme 

si jistí, že nejsou zatíženy chybou, není vhodné je ze souboru vypouštět, jelikož mohou mít 

vysokou vypovídací hodnotu. [14] 

Odlehlá pozorování umožňuje Statgraphics rozpoznat pomocí hodnoty z-souřadnice. 

Podle [14] za odlehlé pozorování lze považovat takovou hodnotu xi , jejíž absolutní 

hodnota z-souřadnice je větší než 3, to znamená hodnota, která překračuje trojnásobek 

směrodatné odchylky daného výběru.  

 Z-souřadnice se počítá za použití výběrového průměru a směrodatné odchylky: 

 

9.4.1 Odlehlá pozorování kategorie Dřevo 

Směrodatná odchylka pro tuto kategorii má hodnotu 1,13. Hodnoty z-souřadnice, 

které nás budou dále zajímat, můžeme pozorovat v tabulce 24 ve sloupci Without Deletion. 

Žádné z pozorování v této kategorii nemá hodnotu z-souřadnice vyšší než 3.  

Tabulka 25 - Odlehlá pozorování Dřevo 

Odelhlá pozorování Dřevo 
  Studentized Values Studentized Values Modified 

Row Value Without Deletion With Deletion MAD Z-Score 

9 1,09 -1,50553 -1,75094 -1,81822 

13 1,2 -1,40846 -1,61237 -1,71069 

12 1,28 -1,33787 -1,51549 -1,63249 

4 2,26 -0,473108 -0,495748 -0,6745 

1 2,45 -0,30545 -0,318159 -0,488768 

...     

3 3,31 0,453423 0,474723 0,351913 

7 3,51 0,629906 0,665372 0,54742 

6 3,81 0,894629 0,963377 0,840681 

8 4,0 1,06229 1,16263 1,02641 

11 4,7 1,67997 2,01851 1,71069 

Vzorec 4 - Výpočet z-souřadnice 
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Ke grafickému znázornění je vhodné použít Outlier plot. V grafu 13, je modrou 

čarou znázorněna poloha výběrového průměru, od kterého jsou odvozeny polohy 

jednotlivých pozorování podle hodnoty z-souřadnice, kterou můžeme odečíst na škále 

znázorněné na ose v pravé části grafu.  Pokud má některé z pozorování hodnotu vyšší než 

trojnásobek směrodatné odchylky, leží v grafu za fialově zvýrazněnými čarami, jež 

znázorňuje právě tuto hranici. Takovéto body lze označit za odlehlá pozorování.  

Po posouzení hodnot z tabulky i z grafu identifikace odlehlých pozorování můžeme 

konstatovat, že v kategorii Dřevo se nevyskytují žádná odlehlá pozorování 

9.4.2 Odlehlá pozorování kategorie Kámen 

Směrodatná odchylka pro kategorii Kámen má hodnotu 1,28. Tak jako u předešlé 

kategorie můžeme v tabulce 26 ve sloupci Without Deletion vidět, že žádné z pozorování 

nepřekračuje pro z-souřadnici hodnotu 3.  

Tabulka 26 - Odlehlá pozorování Kámen 

Odlehlá pozorování Kámen 
  Studentized Values Studentized Values Modified 

Row Value Without Deletion With Deletion MAD Z-Score 

5 1,08 -1,20517 -1,35493 -0,773349 

4 1,2 -1,11182 -1,2346 -0,703573 

8 1,3 -1,03402 -1,13753 -0,645427 

1 1,71 -0,715064 -0,763375 -0,407026 

3 1,94 -0,536136 -0,56578 -0,273289 

...     

7 2,6 -0,0226902 -0,0236016 0,110478 

10 3,8 0,910848 0,988969 0,808237 

11 4,22 1,23759 1,39779 1,05245 

2 4,29 1,29204 1,4712 1,09316 

12 4,59 1,52543 1,80907 1,26759 

Graf 13 – Outlier plot Dřevo 
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V grafu 14 opět žádná z hodnot neleží za fialovou čarou, představující hranici pro 

trojnásobku směrodatné odchylky. Na základě posouzení hodnot z tabulky i grafu můžeme 

opět konstatovat, že v kategorii Kámen se nenachází žádná odlehlá pozorování. 

 

9.4.3 Odlehlá pozorování kategorie Kov 

 

Pro kategorii Kov počítáme se směrodatnou odchylkou 0,45. Tentokrát můžeme 

v tabulce 27 ve sloupci Without Deletion odlehlé hodnoty pozorovat. V tomto výběru se 

nachází jedna hodnota z-souřadnice překračující trojnásobek směrodatné odchylky. Jedná 

se o pozorování v posledním řádku této tabulky. 

Tabulka 27 - Odlehlá pozorování Kov 

Odlehlá pozorování KOV 

  Studentized Values Studentized Values Modified 

Row Value Without Deletion With Deletion MAD Z-Score 

10 1,05 -0,611211 -0,65558 -0,770857 

5 1,07 -0,567397 -0,606562 -0,578143 

9 1,1 -0,501675 -0,533897 -0,289071 

8 1,1 -0,501675 -0,533897 -0,289071 

2 1,13 -0,435953 -0,462144 0,0 

1 1,13 -0,435953 -0,462144 0,0 

7 1,25 -0,173067 -0,181635 1,15629 

3 1,32 -0,0197165 -0,0206548 1,83079 

4 1,6 0,593685 0,635914 4,52879 

6 2,54 2,65296 7,67602 13,5864 

 

Graf 14 - Outlier plot Kámen 
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Graf 15 přítomnost odlehlé hodnoty potvrzuje. Jedná se o pozorování v řádku 6, 

které leží za hranicí trojnásobku směrodatné odchylky znázorněné fialovými čarami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byla tedy identifikována jediná odlehlá hodnota a nyní je třeba rozhodnout se, zda ji 

ze souboru vypustit. U této hodnoty nedošlo k žádné chybě v průběhu získávání odpovědí 

pomocí dotazníku, výpočtu váženého průměru, ani při jakékoli jiné manipulaci s daty. 

Správnost této hodnoty byla několikrát ověřována a dle mého názoru vystihuje stav 

turistické značky, které přísluší. Proto nebude ze souboru vyloučena a bude s ní dále 

počítáno i za vědomí, že právě její přítomnost může způsobit potíže při dalších 

statistických analýzách. 

Graf 15 - Outlier plot Kov 
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9.5 KRUSKAL-WALLISŮV TEST 

Tento test je neparametrickou obdobou jednofaktorové analýzy rozptylu. Bývá 

používán tehdy, chceme-li srovnávat střední hodnoty více než dvou nezávislých souborů 

na základě výběru nesplňujících předpoklady pro použití parametrické analýzy rozptylu. 

[14] V případě kategorie Kov nebyla splněna podmínka normality. Nebudeme tedy testovat 

shodu středních hodnot, jak je tomu v případě ANOVA, ale použijeme Kruskal-Wallisův 

test pro srovnání shody mediánů u více výběrů. [20] 

 

Formulace hypotéz: 

H0:  Mezi mediány proměnných Dřevo, Kámen a Kov existuje statisticky významný 

rozdíl. 

HA:  Mezi mediány proměnných Dřevo, Kámen a Kov neexistuje statisticky významný 

rozdíl. 

 

Hladina významnosti:  α = 0,05 

V tabulce 28 můžeme vidět výsledky testu. Výsledná p-hodnota nedosahuje hranice 

0,05. Musíme tedy zamítnout nulovou hypotézu a přijmout hypotézu alternativní. Mezi 

mediány proměnných Dřevo, Kámen a Kov existuje statisticky významný rozdíl. 

       Tabulka 28 - Kruskal-Wallis test 

Kruskal-Wallis test 
  Sample Size Average Rank 

DREVO 13 22,0769 

KAMEN 12 21 

KOV 10 9,1 

Test statistic = 10,6362     P-Value = 0,00490202 

 

Rozdíly rozložení hodnot jednotlivých kategorií a mezi nimi tedy i polohu mediánů, 

můžeme sledovat v krabicovém grafu 16. Vidíme, že hodnoty kategorie Kov jsou 

v porovnání s dalšími kategoriemi mnohem více nahuštěny v levé části na pozorované 
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škále 1 až 5. Medián kategorie Kov má významně rozdílnou hodnotu než mediány 

kategorií Dřevo a Kámen. Abychom to mohli tvrdit s jistotou, provedeme Post hoc 

analýzu. 

 

9.6 POST-HOC ANALÝZA 

Jelikož jsme zamítli nulovou hypotézu, je zapotřebí zjistit, které dvojice výběrů se od 

sebe statisticky významně liší. V Post hoc analýze byl využit Multiple Range test, jehož 

výsledky jsou v tabulce 29. Pro mnohonásobné porovnání významnosti rozdílů středních 

hodnot byla použita testovací metoda LSD. 

Kategorie Kámen a Dřevo můžeme považovat za homogenní skupinu, u které není 

pozorován statisticky významný rozdíl ve střední hodnotě. Z tabulky 28 je toto tvrzení 

patrné při srovnání křížků ve sloupci Homogenní skupiny. Těmto dvěma výběrům se 

vymyká výběr příslušný kategorii Kov a můžeme u něj tedy odlišnost středu označit jako 

statisticky významnou. Kategorie Kov nepatří do stejné homogenní skupiny jako kategorie 

Dřevo a Kámen. [21] 

     Tabulka 29 - Multiple Range test 

Multiple Range test - LSD 
Kategorie Počet Střed Homogenní skupiny 

KOV 10 1,329 X 

KÁMEN 12 2,629    X 

DŘEVO 13 2,796    X 

Graf 16 - Krabicový graf - srovnání kategorií 
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9.7 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY DAT 

Cílem statistického šetření bylo získat odpověď na otázku, zda závisí stav značení na 

podkladovém materiálu, který je pro umístění značky na turistických trasách použit. 

Pomocí statistického testování bylo zjištěno, že se výrazně liší stav značek signalizovaných 

na kovovém podkladu od stavu značek na kamenných a dřevěných materiálech. U 

kovových značek lze pozorovat podstatně lepší stav, než u dalších dvou kategorií. Tento 

fakt může být dán například vyšší odolností kovu vůči povětrnostním vlivům. V případě 

značek na stromech můžeme mluvit o zhoršené kvalitě také v důsledku rozpínavosti kůry 

stromů způsobené růstem.  

10 ZÁVĚR 

Mapování více než čtyřiceti kilometrů tras, při kterém byly pomocí GPS zaměřeny 

necelé dvě tisícovky bodů tříd turistického značení, rozcestníků, významných objektů a 

povrchů tras, proběhlo bez komplikací a v terénu naměřená data tak nyní představují náplň 

geodatabáze, která bude sloužit potřebám KČT.  

V současné době KČT nevlastní programové vybavení pro práci s geografickými 

daty a jejich vizualizaci. Správu dat a tvorbu mapových výstupů vykonává pro KČT jiný 

subjekt. Od nedávna KČT za pomoci značkařů realizuje mapování rozcestníků a 

informačních tabulí, které prozatím nepodléhá propracovanému systému a je řízeno na 

základě analogové dokumentace. Nevzniká tedy žádná elektronická databáze 

zmapovaných geoprvků a výsledkem mapování jsou pouze záznamy v podobě protokolů 

vyplňovaných po odečtení pozice při měření přístrojem. Tento systém je chaotický a 

prozatím postrádá sofistikované řešení. Pokud KČT chce myšlenku mapování objektů v 

celé síti turistických tras dále realizovat, bylo by vhodné správu dat řídit pomocí 

licencovaného, či opensource GIS programového vybavení. Touto cestou lze docílit 

získávání dat jak přímo členy značkařských čet, tak mapování za pomoci dobrovolníků, či 

nadšenců mimo KČT. Řešením může být také centralizovaná správa dat na vlastním 

serveru za využití pro potřeby KCŤ na míru vyvinuté aplikace. 

Z části práce věnující se statistickému hodnocení turistického značení vyplývá, že 

použitý materiál k realizaci značky má vliv na fyzický stav značení. Respektive značky 
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aplikované na dřevěném a kamenném podkladu jsou oproti značkám na kovovém podkladu 

méně odolné vůči vnějším vlivům. Z hlediska odolnosti lze tak kovové značky označit jako 

vhodnější pro realizaci značení. Statistické hodnocení se opírá o odpovědi 84 respondentů, 

čímž je zajištěna dostatečně silná vypovídající hodnota. 

Vizualizace dat je realizována pomocí tištěných map a interaktivní webovou aplikací. 

Těmito prostředky lze veškerá data získaná mapováním detailně studovat a spolehlivě se 

řídit informacemi v nich obsažených. Jelikož oficiální internetové stránky KČT postrádají 

mapový portál, či jakoukoli podobnou formu prezentace geografických dat, které jsou 

s turistikou neodmyslitelně spojeny, může být podobná webová aplikace, jaká byla 

vytvořena v rámci této diplomové práce další službou, kterou by KČT mohl bez vynaložení 

vysokých nákladů turistům nabídnout. 
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