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Abstrakt: 
 
     Předmětem této práce je propojení dat ze sportesteru a GPS a jejich začlenění do 
informačního systému, jež by se měl stát pomocníkem pro vedení tréninku, či naplánování 
závodu. Výsledný funkční GIS byl vytvořen pomocí software společnosti ESRI. 
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Abstract: 
 
     The theme of my work is the connection of the datas from sportester and GPS and their 
integration into the informational system which should serve as an assistant in training 
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     1 Úvod 
     
    Fenomén dnešní doby jsou informace. Každodenně se setkáváme s nejrůznějšími 
druhy dat, máme mnoho prostředků, jak je získávat, měřit, vyhodnocovat a porovnávat. 
Protože 80% informací je polohově určitelných [TUČEK 1998], přiřazují se dnes k dříve 
polohově neurčovaným datům informace o poloze. Toto je možné rychlím rozvojem 
elektroniky, digitálních technologií a dalších příbuzných oborů. 
     Polohové informace jsou využívány v nejrůznějších odvětvích a oborech lidské 
činnosti a nevystupují často samy o sobě, ale doplňují jiná data daného oboru. Pro svoji 
práci jsem si vybral sportovní odvětví. Vždy mě zajímala správná technika trénování a 
způsob, jakým reaguje náš organismus na zátěž. Jako sportovec jsem podstoupil několik 
vyšetření pro určení výkonnosti a seznámil se se sportestery. U závodních běžců jsem se 
setkal s grafy s jejich tepovými frekvencemi během tréninku či závodu. Došel jsem ke 
zjištění, že pro závodníka není až tak důležité, v jaký čas na dráze měl nejvyšší tepovou 
frekvenci nebo bod zlomu, ale v jakých místech trati k tomuto došlo. Taková informace 
by závodníkovi mohla pomoci v řízení tréninku nebo při přípravě na další závod na stejné 
trati. 
     Rozhodl jsem se tedy spojit data měřená při sportovních výkonech s prostorovými 
daty, která jsou  získávána prostřednictvím globálního polohového systému (GPS). 
Nejdůležitějším měřícím zařízením, pomocí něhož je možné sledovat sportovní výkony 
v terénu je sportester. 
     Práce je rozdělená do třech částí. V prvním oddílu se věnujeme klasickým způsobům 
využívání sportesteru zejména u běžců (podobně ale se sportestery mohou pracovat 
například cyklisté, běžci na lyžích, a další vytrvalostní závodníci). Nejprve jsme 
definovali biologické veličiny, které jsou pro vedení tréninku důležité, popsali jsme 
funkce a způsob práce sportesterů a poté jsme věnovali pozornost úloze těchto zařízeních 
v tréninku. 
     Další částí práce je spojení dat naměřených sportesterem s prostorovým určením těchto 
fyziologických událostí. Provedl jsem vlastní měření, kterým jsem získal nezávislá data 
z GPS a ze sportesteru. Pomocí programu ArcGIS jsme začlenili tato data do 
geografického informačního systému (GIS), řešili problémy týkající se dat z GPS, jako 
například transformace souřadnicového systému WGS84 do národního systému S-JTSK. 
V této fázi jsme se dostali k jádru bakalářské práce, kterým bylo využití technologií 
geografického informačního systému založeném na topografickém podkladě pro přesné 
sledování běžcovy trasy, zejména z hlediska převýšení v jednotlivých fázích běhu a 
začlenění získaných dat ze sportesteru do tohoto systému. 
     V poslední části práce jsme vytvořili výstupy z GIS pro vedení tréninku a zhodnotili 
přínos spojení těchto dat nejen v oblasti vytrvalostního běžectví, ale i v jiných 
vytrvalostních sportovních odvětvích. Povšimli jsme si také vývoje využití GPS 
technologie v mimosportovních odvětvích a progresivního růstu a začleňování tohoto 
fenoménu do zařízení, která dříve polohové informace nevyužívala. 
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2 Klasické využívání sportesterů 
 
     Zabývejme se takzvaným výkonnostním během, to jest závodníky, jejichž cílem je 
udržení a zvýšení výkonnosti a rozvoj kondice. K výbavě těchto sportovců již standardně 
patří pomůcka zvaná sportester. 
     Základní funkcí sportesteru je měření tepové frekvence. Řekněme si tedy nejprve něco 
o tomto nejdůležitějším parametru, podle kterého můžeme posuzovat práci srdečního 
svalu a zároveň řídit vytrvalostní sportovní výkon. 
 
2.1 Tepová frekvence 
 
Poznámka: Zdrojem informací pro tuto kapitolu bakalářské práce byl [NEUMANN 2005], 
[TVRZNÍK 2004]. 
 
     V současnosti je známo velké množství biologických veličin, které charakterizují 
fyziologické stavy při zatížení lépe než jeho délka a rychlost pohybu. Nejkomplexnější by 
při řízení tréninku bylo měřit výkon sportovce. Toto ale žádný z přístrojů neumožňuje, 
protože práce těla se sestává z mnoha pohybů a úkonů. V laboratorních podmínkách se 
výkon měří pomocí ergometru, avšak v terénu nejčastěji vyhodnocovanou biologickou 
veličinou, která charakterizuje stav zátěže našeho těla, je tepová frekvence (TF). 
     Tepová (srdeční) frekvence reaguje velmi rychle na změny při zatížení organismu, 
zejména svalstva, přičemž nejcitlivěji reaguje na zvýšení intenzity a zvýšení odporu. Proto 
je vcelku spolehlivou veličinou pro posuzování intenzity zatížení. 
     Obecně můžeme říci, že při zvýšení intenzity a rychlosti běhu tepová frekvence vzrůstá 
a naopak. Nejvíce nás bude zajímat, jakých hodnot tepové frekvence dosahujeme 
v různých místech běhu. Pro vymezení rozsahu tepové frekvence si musíme zavést pojmy 
klidová tepová frekvence a maximální tepová frekvence. 
     Klidovou tepovou frekvenci je třeba měřit ráno ihned po klidném probuzení, nejlépe 
ještě v leže. Tato veličina se u lidí liší a příčinou toho je mnoho faktorů. Obecně platí, že 
zdravý  netrénovaný člověk má klidovou srdeční frekvenci v rozmezí 70-80 tepů za 
minutu. Tréninkem se hodnota klidové tepové frekvence snižuje až na 40-50 tepů za 
minutu. Vrcholoví sportovci jsou schopni se dostat až na hodnotu 30 tepů za minutu. Nižší 
tepová frekvence u sportovců je zapříčiněna růstem srdce, a tím zvětšováním jeho objemu. 
Objemnější srdce je schopno dodat do oběhu větší množství krve, a proto není zapotřebí 
taková vysoká TF jako u netrénovaného člověka. Nižší frekvence je znatelná nejen u 
klidové tepové frekvence, ale i při zatížení.  
     Děti mají klidovou tepovou frekvenci vždy přibližně o 10 tepů vyšší. To je způsobeno 
tím, že jejich srdce je stále ve vývoji, a je tedy menší. Proto musí být jeho frekvence vyšší, 
aby se do oběhu dostalo stejné množství okysličené krve jako u člověka se srdcem plně 
vyvinutým. Také platí, že ženy mají srdeční frekvenci o 3-5 pulsů za minutu vyšší než 
muži, což je také způsobeno menší velikostí srdce.     
     Klidová tepová frekvence je důležitým ukazatelem při onemocnění nebo přetrénování 
organismu. Pokud při pravidelném měření klidové frekvence stoupne tato hodnota u 
sportovce o 6-8 pulsů, je třeba hledat příčinu v jedné z těchto dvou možností. 
     Maximální tepová frekvence je definována jako individuální hodnota TF, při níž již 
organismus není schopen pracovat. Maximální tepová frekvence se pohybuje zhruba 
kolem 190-210 tepů za minutu a záleží na věku, typologii jedince, na vlivu nervového 
řízení, na trénovanosti a také na celkové únavě. 
     Maximální tepová frekvence se snižuje s věkem. Její přesnou hodnotu je možno zjistit 
takzvaným maximálním testem, který se provádí na specializovaných pracovištích. Pro 
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přibližné a pouze orientační určení maximální srdeční frekvence slouží jednoduchý 
vzorec: TFmax = 220 – věk. Určení maximální tepové frekvence je pro sportovce velmi 
důležité, protože při plánování tréninku je intenzita běhu udávána pomocí 
procent maximální tepové frekvence. Vytrvalostní tréninky probíhají nejčastěji v rozmezí 
70 až 85% TFmax. Při trénincích pro rychlostní vytrvalost se pohybuje hodnota srdeční 
frekvence nad 90% svého maxima.   
     Vymezili jsme rozsah tepové frekvence, ve kterém se budeme při běhu pohybovat, a 
bude nás zajímat samotný průběh této křivky. Z předchozího textu je zřejmé, že tepová 
frekvence je velmi variabilní a tuto proměnlivost způsobuje mnoho faktorů. Zopakujme si 
ty nejdůležitější: věk, pohlaví, velikost srdce, sportovní výkonnost, zdravotní a psychický 
stav. Přesto je možné na základě klidové a maximální tepové frekvence vymezit takzvané 
zóny tepových frekvencích. Většinou se tak děje stejnoměrným rozdělením oblasti tepové 
frekvence, při které probíhá trénink (nebo podle procentuálního podílu maximální tepové 
frekvence), na tři nebo čtyři zóny. Rozmezí je opět individuální a je opět závislé na výše 
vyjmenovaných parametrech. 
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2.1 Bod zlomu. Vyhotoveno podle předlohy [TVRZNÍK 2004]  

 
     Pro průběh tepové frekvence platí, že u trénovaného člověka roste tepová frekvence při 
zatížení většinou plynuleji, bez výrazných výkyvů, s rychlejším uklidněním a je vzhledem 
k většímu srdci sportovce obecně menší. Již na začátku bylo naznačeno, že existuje přímá 
úměra mezi intenzitou běhu a tepovou frekvencí. Toto pravidlo ovšem neplatí neomezeně. 
Při určité intenzitě se nárůst TF začne zpomalovat. Tento okamžik se nazývá bod zlomu a 
bývá ztotožňován s anaerobním prahem (obr.2.1). Běh v intenzitě pod bodem zlomu se 
děje v aerobní zóně, bez hromadění laktátu, běh nad bodem zlomu probíhá již za 
kumulace laktátu, čili v anaerobní zóně.    
     Jednou z nejvýznamnějších změn, které se stanou s tepovou frekvencí v důsledku 
tréninku, kromě jejího obecného snížení, je posun bodu zlomu k vyšším hodnotám. Tím se 
zvyšuje aerobní kapacita (rozpětí mezi klidovou srdeční frekvencí a anaerobním prahem), 
jež umožňuje pracovat ve vyšší intenzitě delší dobu, a jen velmi intenzivní běh má za 
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následek nepříjemné hromadění laktátu, který má vždy zapříčiní klesání výkonu. Horní 
strop aerobní kapacity, neboli anaerobní práh či bod zlomu představuje zpravidla 120 tepů 
za minutu u netrénovaného a 160 tepů za minutu u trénovaného běžce. 
     V předchozím odstavci byly zmiňovány pojmy s přívlastkem aerobní a anaerobní. Nyní 
budou jednoduše vysvětleny. Při aerobní aktivitě dochází k úhradě energetických 
požadavků organismu za přístupu kyslíku. Jedná se zpravidla o zatížení nevelké intenzity. 
Je-li běh příliš intenzivní, organismus nestačí dodávat potřebné množství kyslíku do všech 
orgánů. Vzniká tak kyslíkový deficit, nebo-li kyslíkový dluh a tento režim nazýváme 
anaerobním metabolismem. Anaerobní činnost je doprovázena tvorbou laktátu. Laktát je 
ester mléčné kyseliny, vytvářející se ve svalstvu v množství, jež je úměrné jeho výkonu 
(viz kapitola 2.2).    
     Srdeční frekvenci je možno při běhu měřit ručně nebo pomocí sportesteru. Ručně 
měříme srdeční frekvenci buď na zápěstí, nebo v oblasti dolního srdečního hrotu. Toto 
měření provádíme po dobu 10 či 15 vteřin a výslednou tepovou frekvenci obdržíme po 
vynásobení zjištěných tepů 6 respektive 4. Studie uvádějí, že chyba při ručním měření se 
pohybuje v rozmezí 5 až 10%. U řízení výkonnostních běhů sportovců již není tato 
nepřesnost zanedbatelná. Proto používáme k měření TF výhradně sportesterů. Kromě 
přesnosti měření je další výhodou sporttesterů fakt, že měří tepovou frekvenci neustále, 
zatímco při ručním měření jsme odkázáni jen na přestávky v běhu.           
 
2.2 Některé další fyziologické parametry 
 
Poznámka: Zdrojem informací pro tuto kapitolu bakalářské práce byl [NEUMANN 2005]. 
 
     V této podkapitole se zmíním o dalších biologických veličinách, které leccos 
vypovídají o průběhu našeho tréninku, a mohou být tedy také měřeny pro sledování stavu 
našeho organismu. Problémem ale je, že měření těchto hodnot je na tolik složité, že může 
být prováděno, až na jednu výjimku, pouze na specializovaných pracovištích. 
V budoucnosti však mohou být dostupné i takové přístroje, které budou schopny tyto 
údaje měřit i v polních podmínkách, a možná tak nahradí dnešní fenomén měření tepové 
frekvence, v současnosti rozhodujícího ukazatele stavu našeho organismu. 
     Mezi parametry, se kterými se pravděpodobně již brzy setkáme v běžných 
podmínkách, je laktát, neboli ester kyseliny mléčné. Hodnoty této veličiny mají oproti 
hodnotám srdeční frekvence tu výhodu, že mají vysokou vypovídající schopnost i 
v anaerobní zóně. Tepová frekvence totiž v anaerobní fázi tréninku nereaguje přímo 
úměrně na intenzitu (viz kapitola 2.1).  
     V lidském těle se neustále vytváří malé množství laktátu (0,5-1,5 mmol/litr krve). 
Intenzivní tělesné zatížení vede ke zvýšené produkci této látky v zatěžovaných svalech a 
odtud se s určitým zpožděním rozptýlí do celého těla. V těle je pak míra koncentrace 
laktátu měřena z kapilární krve ušního lalůčku nebo prstu ruky. O aerobním zatížení 
hovoříme při aktivitách do 2 mmol/l laktátu (regenerační trénink). Pokud se hladina 
laktátu pohybuje v rozmezí  3-7 mmol/l, mluvíme o aerobně-anaerobním zatížení. Pokud 
je překročena hranice 7 mmol/l, jedná se o převážně anaerobní zatížení [NEUMANN 
2005]. 
     Uvedené hodnoty jsou individuální a v zájmu každého sportovce je zjistit si průběh své 
laktátové křivky. Hodnoty laktátu můžeme vztáhnout k tepové frekvenci (obr.2.2), 
k rychlosti nebo k výkonu jako fyzikální veličině při jízdě na cyklistickém ergometru. 
Z laktátové křivky můžeme odvodit jednotlivá tréninková pásma a pro dosažení cíle, který 
jsme si vytyčili, se při tréninku pohybovat ve stanoveném rozmezí podobně jako u práce 
s TF. 
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     Dnes se setkáváme s měřením této veličiny již častěji, protože  jsou k dostání malé 
kapesní měřiče laktátu, jejichž prostřednictvím si může hladinu laktátu změřit každý sám 
nebo za pomoci tréninkového partnera. Cena těchto zařízení se pohybuje od 6 do 12 tisíc 
korun a jeden testovací proužek stojí zhruba 60 Kč. Do budoucnosti se předpokládá 
 rozvoj tohoto způsobu měření výkonnosti, a tím by se měla cena uvedených výrobků 
snížit. 
                              

 
2.2 Závislost laktátu a TF a vymezení tréninkových zón. Předloha [TVRZNÍK 2004] 

 
     Mezi další měřené veličiny v laboratorních podmínkách při zkoumání výkonnosti 
sportovců patří: spotřeba kyslíku, spotřeba energie, koncentrace kreatinkinázy, množství 
hematokritu a hemoglobinu, hladina glukózy a jiné. 
 
2.3  Sportestery  
 
Poznámka: Zdrojem informací pro tuto kapitolu bakalářské práce byl [POLAR]. 

 
     Sportester se vzhledem nikterak neliší od běžných digitálních hodinek. Avšak 
vzhledem ke svým funkcím je sportester s klasickými hodinkami nesrovnatelný. Součástí 
sportesteru je zpravidla hrudní pás s kódovaným vysílačem, který slouží k měření tepové 
frekvence (obr.2.3). Na světovém trhu nalezneme několik firem vyrábějících měřící 
zařízení pro vytrvalostní sporty. Nejznámější společností je bezesporu firma Polar, ale 
sportestery a jim příbuzná zařízení vyrábějí také například firmy Suunto, Chung-Shi, 
FRWD, Garmin a další. V posledních dvou případech se jedná o výrobu hi-tech zařízení, 
která již obsahují modul GPS a pracují dohromady s daty, jež jsme museli měřit odděleně. 
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Tyto přístroje jsou příslibem do budoucnosti, ve které se předpokládá velký nárůst 
využívání dat z GPS. Přístrojům s GPS bude věnována větší pozornost v závěrečné části 
práce. V současné době je jen málo výrobků s integrovaným GPS modulem a existuje 
mnoho sportesterů bez GPS, které jsou podstatně levnější, a v praxi se prakticky setkáme 
prozatím pouze s nimi. Proto musela být data v práci měřena odděleně. 
 

 
2.3 Sportester s hrudním pásem 

 
     Největší výrobce sportesterů v dnešní době je výše zmíněná finská společnost Polar. 
Soustředí se nejen na přístroje určené svými funkcemi pro oblast běhání, ale vyrábí i série 
sportesterů určené pro jiná sportovní odvětví, nebo dokonce sportestery k veterinárním 
účelům (dostihové závody apod.). Nabídka firmy se nadále rozšiřuje, a společnost tak 
oslovuje stále větší spektrum zájemců. Obchodování se uskutečňuje ve více než 50 zemích 
světa, společnost má přibližně 1400 zaměstnanců a roční zisk 139 miliónů EUR 
[POLAR]. 
     Nejdůležitějším údajem pro řízení tréninku, který sportestery měří je již mnohokrát 
zmiňovaná tepová frekvence. Používaná technologie měření tepu je založena na principu 
snímání elektrického potenciálu vznikajícího srdeční činností. Tento EKG princip se 
vyznačuje vysokou přesností a na stejném principu je založeno i měření v medicíně. Na 
druhou stranu toto měření vyžaduje existenci dvou elektrod, které snímají potenciál, 
dekódují jej a posílají do hodinek. Tudíž je nutné mít buď hrudní pás u měřičů tepu s 
pásem, nebo přiložit 2 prsty pravé ruky na tlačítka hodinek nasazených na levé ruce. 
Poměrně nově se na trhu objevily přístroje bez pásu. Výhodou těchto modelů je možnost 
změřit tep kdykoliv je třeba, bez nutnosti oblékat hrudní pás, přiložením dvou prstů pravé 
ruky na hodinky. Měření se také provádí na principu měření EKG. Velkou nevýhodou 
tohoto systému shledáváme v nemožnosti průběžného měření a nemožnosti používat 
během měření ruce. Jiné technologie pro měření tepu se nevyužívají, s výjimkou postupů, 
které byly používány dříve (přístroje mající jen jedno čidlo, na rozdíl od měření EKG 
principem, které má vždy více elektrod). Tyto výrobky se neosvědčily a dnes se již 
nevyrábí. 
     Dnešní sportestery mají mnoho dalších funkcí, které ulehčují sportovcům vedení 
tréninku. Jejich počet a druh se liší a úměrně s nimi stoupá i cena výrobků. Jako příklad 
uveďme výrobky firmy Polar řady S, která je určená pro běžce. Nejlevnější z této řady 
Polar S120 stojí kolem 2 600 Kč, nejdražší Polar S 725 + Snímač silového výkonu přijde 
zájemce na 17 500 Kč [POLAR]. 
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Mezi základní funkce sportesterů patří: 
• denní čas, datum, alarm, kalendář (grafický displej), 
• stopky s možností zobrazování více časů pro řízení intervalového tréninku - časovače, 
• zobrazování aktuálních hodnot tepové frekvence, 
• výpočet průměrných hodnot tepové frekvence za určitý čas, 
• zobrazení maximální hodnoty tepové frekvence. 
 
Mezi běžné funkce se dnes také řadí: 
• možnost nastavení zón tepové frekvence (horní a dolní mez) s akustickou signalizací 
při jejich oboustranném překročení a měřením doby v jednotlivých zónách, 
• ukládání naměřené tepové frekvence a možnost nastavit interval ukládání těchto 
hodnot (od 5 vteřin výše), 
• monitorování každého srdečního stahu, respektive času mezi jednotlivými stahy 
(variabilita srdeční frekvence), 
• zobrazení tepové frekvence v uklidnění a určení času potřebného pro její dosažení, 
• zobrazování mezičasů včetně příslušných hodnot tepové frekvence, 
• kalorimetrické funkce (např.: aktuální kalorimetrická spotřeba, celková spotřeba za 
celý záznam, spotřebovaná energie). 
 
Nejdražší sportovní měřící zařízení (nebereme-li v potaz zařízení s modulem GPS) jsou 
navíc často vybavena některými z těchto funkcí: 
• barometrické měření nadmořské výšky, 
• rychlost stoupání a klesání, výpočet maximální a průměrné rychlosti stoupání, 
• měření aktuální a průměrné rychlosti běhu a uběhnuté vzdálenosti (při použití nožního 
snímače rychlosti), 
• aktuální barometrický tlak přepočtený na hladinu moře, 
• aktuální teplota a záznam maximální a minimální teploty, 
• kompas s přesností měření na stupně a grafickým znázorněním aktuálního azimutu, 
• cyklistické funkce (snímač na kolo součástí balení). 
 
     V příloze této práce (příloha 1) je umístěna detailnější tabulka s funkcemi některých 
přístrojů řady S.  
     Pro práci je zajímavá funkce měření rychlosti běhu a měření uběhnuté vzdálenosti. 
Technologie měření je obdobou práce automobilového tachometru. Senzor, který se upne 
na botu, přenáší signály do ,,hodinek“ na ruce, podobně jako hrudní pás kódované signály 
o naměřené tepové frekvenci.    
     Přístroje jsou vybaveny vnitřní pamětí pro ukládání naměřených dat (velikost se liší 
podle ceny výrobku) a některé jsou schopné komunikovat s mobilním telefonem. Ten je 
schopen nejen přijmout naměřená data, ale dokonce je i zpracovat a odeslat. 
     Další důležitou vlastností je způsob přenosu naměřených dat do počítače a dodávaný 
software pro zpracování a vyhodnocení získaných informací. Způsobů je několik a dražší 
zařízení podporují mnohdy více variant. První z nich je přenos pomocí funkce SonicLink. 
Pomocí SonicLink lze přenášet záznamy z náramkového přijímače do počítače přes 
mikrofon. Avšak tato metoda je již značně zastaralá. Dnešní modely jsou vybaveny IR 
čidlem a pak používají pro komunikaci s PC vestavěné rozhraní. Pokud příslušný počítač 
není vybaven IR čidlem, je potřeba pro přenos údajů použít externí rozhraní s redukcí. 
Typ rozhraní je nutno vybrat podle vybavení počítače - buď Interface RS 232 pro sériový 
port počítače nebo USB Interface pro USB port. Vlastní postup přenosu údajů do počítače 
je vždy podrobně a názorně popsán v manuálu příslušného přístroje.  
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     Mezi způsoby jak získat a zároveň vyhodnocovat data z náramkového měřiče je využití 
softwarového vybavení, pokud je dodáno spolu se sportesterem. Firma Polar nabízí k 
vyhodnocování  program Přesné Posuzování Výkonnosti (Polar Precision Performance 
SW), který je zahrnut v ceně některých lepších přístrojů. Celý program včetně nápovědy 
přitom umožňuje komunikaci v českém jazyce. Od března roku 2003 je dodávána nová 
verze tohoto programu - PPV 4.0. Upgrade ze starších verzí lze provést zdarma na 
stránkách výrobce www.polar.fi [POLAR]. Současná nejnovější verze má označení 
4.03.041 a je z 5. července 2005. 
     Tento program umožňuje kromě snadného transportu  dat do počítače vést a plánovat 
trénink. Sleduje a rozebírá údaje TF z měřících zařízeních tepové frekvence značky Polar, 
umožňuje používat Tréninkový deník, posuzovat průběh zatěžování pomocí různých 
ukazatelů a hodnotit úroveň výkonnosti pomocí testů [POLAR]. Na obrázku 2.3 je ukázka 
grafického rozhraní programu Přesné Posuzování Výkonnosti v češtině. 
 

 
2.3 Grafické rozhraní programu Přesné Posuzování Výkonnosti. Převzato z [ZÁKLADY] 

 
 

2.4  Využití sportesterů pro vedení a plánování tréninku   
 
Poznámka: Zdrojem informací pro tuto kapitolu bakalářské práce byl [NEUMANN 2005], 
[TVRZNÍK 2004]. 
 
     Tepová frekvence je v současnosti stále nejdůležitějším parametrem pro vedení 
tréninku. Nyní se podívejme, jak můžeme pomocí TF a sportesteru trénink řídit. 
     Před začátkem každého tréninku musí sportovci vědět, jakým způsobem budou 
trénovat. Většina z nich si vede tréninkový deník, ve kterém si dopředu plánují, kterou 
metodiku tréninku zvolí. Tréninkové jednotky probíhají v cyklu, v němž musí být splněno 
určité množství naběhaných kilometrů v různých intenzitách, tedy  různých zónách tepové 
frekvence. Intenzita tréninku se v tréninkových plánech vyjadřuje v procentech TFmax.V 
popisu tréninkových jednotek se proto vždy setkáme s rozmezím tepové frekvence, která 
je ovšem pro každého běžce individuální právě podle TFmax. Toto rozmezí je třeba před 
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započetím tréninku nastavit ve sportesteru. Ten trénujícího vždy akustickým signálem 
upozorní na překročení horní nebo dolní hranice vymezené zóny.   
     Ve zjednodušeném přehledu rozlišujeme tři (některé publikace uvádí čtyři) tréninkové 
formy, které se dále mohou členit podle své intenzívnosti. První z forem je souvislý běh, 
vyznačující se dlouhotrvajícím kontinuálním zatížením bez výkyvů tepové frekvence. Je 
vhodný pro běžce, kteří začínají s vytrvalostním tréninkem. Souvislá forma se dále člení 
na další podskupiny, a to metodu intenzivní a extenzivní. Při extenzivní souvislé metodě 
se srdeční frekvence pohybuje mezi 60 a 75 % maximální TF, což odpovídá laktátu 1,5 až 
2,5 mmol/l. Při intenzivní souvislé formě tréninku je třeba na sportesteru nastavit zónu 
tepové frekvence mezi 65 a 85 % maximální srdeční frekvence (laktát 2,5 až 4 mmol/l). 
      Další základní metodou je intervalová forma běhu. I zde rozlišujeme dva základní 
typy této metody (intenzivní a extenzivní). Oba typy se vyznačují vhodně volenými 
pauzami, které neumožňují plnohodnotnou regeneraci, protože jsou časově omezeny nebo 
je pohyb během nich i nadále vykonáván pouze s nižší intenzitou. Extenzivní intervalová 
metoda je charakteristická vysokým tréninkovým objemem spojeným s nízkou intenzitou 
provedení a využívá jak dlouhých, tak i středních intervalů zatížení. Srdeční frekvence 
odpovídá 75 – 80% TFmax (laktát 3-5 mmol/l). Doba zatížení se pohybuje mezi 8-15 
minutami a délka přestávek odpovídá zatížení (2-3 minuty). Sportestery umožňují stanovit 
dobu odpočinku pomocí poločasu uklidnění tepové frekvence. Tréninkový objem je 
poměrně vysoký( 60-90 min) s 5 až 9 opakováními. 
     Poločas uklidnění vypočte sportester jako dobu, za kterou se tepová frekvence vrátí 
k hodnotám, jež jsou polovinou mezi tepovou frekvencí ihned po zatížení a hodnotou 120. 
     Při intenzivní intervalové metodě je při konstrukci přestávek využit princip sérií, 
vyznačující se krátkými pauzami mezi jednotlivými opakováními a dlouhou pauzou mezi 
sériemi. Intenzita zatížení je velmi vysoká a přibližuje se téměř maximální zátěži. 
Hodnoty laktátu převyšují hranici 8 mmol/l a srdeční frekvence se pohybuje nad hranicí 
90% maximální srdeční frekvence. Délka zatížení je mezi 20 a 40 sekundami, odpočinek 
mezi jednotlivými intervaly je 30 až 90 sekund a mezi sériemi 3 až 5 minut. Tréninkový 
objem je samozřejmě kratší než u předešlé formy běhu a činí 20 až 30 minut s celkem 6 až 
10 opakováními. 
     Metoda opakovaných zatíženích je charakteristická opakovanými velmi intenzivními 
zátěžemi spolu s dostatečně dlouhým odpočinkem (na rozdíl od intervalové metody, kde 
nedocházelo k dostatečné regeneraci). Z důvodu cvičení ve velké intenzitě (opět nad 90% 
TFmax), je při této metodě možno provádět jen velmi malý počet opakování.    
     Aby byl výčet tréninkových forem úplný, uvedeme nakonec sportovně specifickou 
metodu. Tato metoda rozvíjí specifické vlastnosti jednotlivého sportovního odvětví. Může 
být zvolena závodní intenzita, případně intenzita o něco vyšší či nižší. Možnost navýšení 
intenzity u vytrvalostních sportů je možné ovšem pouze na 102 -103%. Příkladem 
specifického tréninku  může být běh se závažím. 
     Každá metoda se vyznačuje intenzitou zatížení, dobou trvání a strukturou a má své 
místo v tréninkovém plánu, protože každá má jiné účinky. Jinými slovy vede k trénování 
různých druhů vytrvalosti. 
     Vedení tréninků ve stanovených zátěžových zónách by bylo dosti obtížné provádět bez 
automatického měřícího zařízení, jakým je sportester. Sportester nám pomáhá udržet 
během tréninku předepsanou intenzitu pomocí zón tepové frekvence. Sportester řídí 
intervalový trénink, kdy pomocí časovačů určuje dobu zátěže a dobu odpočinku. 
Sportester je možné využít také k vedení tréninku metodou opakovaných zatížení. 
Nesmíme zapomenout ani na využití sportesteru jako klasických stopek. Při běhání na 
oválu si je schopen zapamatovat 60 i více mezičasů, ke kterým ukládá hodnoty průměrné 
tepové frekvence. Hlavní úlohu společně se specializovaným software hraje sportester 
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také při vyhodnocování tréninku. Slouží jako paměťové médium pro ukládání naměřených 
dat, která je možno i v samotném zařízení vyvolat a opsat. 
     Kromě základních funkcí pro řízení tréninku nabízí sportester mnoho dalších funkcí 
pro vyhodnocování nejrůznějších vytrvalostních testů, o nichž se můžeme blíže dočíst 
např. v [NEUMANN 2005], [TVRZNÍK 2004]. Nejlepší sportestery bývají navíc 
vybaveny funkcemi, které jsou vhodné i pro jiná sportovní odvětví, jako cyklistika, 
turistika apod. Seznam nadstavbových funkcí sportesteru je uveden v předchozí kapitole a 
příloze č.1.   
     Sportester v sobě skrývá tréninkového partnera, který kladně působí na psychiku a 
motivuje k lepším výkonům. Otázkou však zůstává, jakým způsobem jej dále vylepšit, aby 
splňoval nejvyšší nároky sportovců a jejich trenérů. Odpovědí je využití technologií  GPS 
a zavedení polohové informace k datům, jež běžně získáváme ze sportesteru. 
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3  Práce v ArcGIS s naměřenými GPS a sportester daty  
 
     Pro plnohodnotné využití technologií geografického informačního systému nad daty 
z GPS a ze sportesteru byla provedena dvě měření. Předem stanovená trasa byla 
zaběhnuta trénovaným (Jan Korytár) a netrénovaným běžcem (Petr Špitálník). Během 
měření byla sportesterem Polar Vantage NVTM měřena tepová frekvence každých 30 
vteřin a ukládána do paměti sportesteru.  Navíc byly v první minutě běhu zaznamenávány 
hodnoty TF každých 10 vteřin, protože v této době jsou změny nejmarkantnější. Dráha 
běhu byla monitorována prostřednictvím GPS a PDA (personal digital assistant – kapesní 
počítač s patřičným software vybavením). Konkrétně se jednalo o modely : Fujitsu 
Siemens PDA – Pocket Loox a GPS Navilock BT-338. Obě zařízení jsou vyobrazena na 
obrázku 3.1. GPS anténa byla umístěna pod čepicí běžce, aby jí nebylo stíněno běžcovým 
tělem. PDA, které zpracovávalo naměřené informace, bylo drženo sportovcem v ruce. 
Spojení GPS antény a PDA probíhalo pomocí Bluetoth rozhraní.  

 
3.1 Použitá zařízení pro sběr GPS dat: GPS Navilock BT-338 a PDA Fujitsu Siemens – 

Pocket Loox  
 

     PDA bylo vybaveno software firmy ESRI, programem ArcPAD, který zaznamenával 
přijatá data z GPS antény každou vteřinu. Na základě těchto záznamů a interpolace byla 
vytvořena výsledná linie a soubor shapefile typu Polyline ZM. Soubory vytvořené při 
běhu programem ArcPAD se později z kapesního počítače nahrály do osobního počítače, 
ve kterém probíhala veškerá další práce s nimi. O GPS anténě a přesnosti měření 
polohových dat bude více pojednávat kapitola 3.3. 
     Trať  se skládala ze dvou částí. První ve větší míře představovala stoupání, druhá část 
byla zpáteční cesta po stejné trati, tedy převážně klesání. Pro budoucí porovnávání 
přesnosti zaznamenaných dat GPS proběhlo jedno měření v dopoledních a druhé měření 
v odpoledních hodinách. Trasa byla volena tak, aby probíhala v zalesněné oblasti i 
v prostorech s volným obzorem. 
     Naměřené hodnoty tepové frekvence v průběhu měření trénovaného a netrénovaného 
běžce byly spolu s poznámkami zapsány do přehledné tabulky a byl vytvořen graf jako 
spojnice naměřených tepových frekvencích v jednotlivých časových úsecích. Tabulky 
záznamů tepových frekvencí jsou součástí přílohy (příloha 2 a 3), graf zaznamenávající 
vývoj TF obou běžců je zobrazen na obrázku 3.2. Pro lepší názornost rozdílů mezi 
tepovými frekvencemi trénovaného a netrénovaného běžce jsme v grafu křivku TF 
trénovaného běžce prodloužili (lineárně protáhli) na délku křivky TF běžce 
netrénovaného. Tím jsou přibližně ztotožněna místa na trati obou běžců, ale linie není 
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možné porovnávat časově. Graf  TF obou běžců se správnou časovou informací je 
součástí přílohy (příloha č.4). 
     Z grafu je patrný rozdíl klidových tepových frekvencí mezi trénovaným a 
netrénovaným sportovcem, jež jsou (zvláště u netrénovaného běžce) vyšší než bychom 
předpokládali. Počáteční vysoká TF Petra Špitálníka může být zapříčiněna únavou 
organismu, na kterou si před během stěžoval, stresem, nebo jinými faktory (o variabilitě 
TF jsme se zmiňovali v úvodu). Z obrázku je také zřejmé, že průběh srdeční frekvence 
trénovaného běžce je „hladší“, i když naměřené hodnoty dosahovaly vyšších hodnot, což 
mohlo být způsobeno vyšším věkem a větším výkonem  trénovaného závodníka. U obou 
běžců jsou patrné body zlomu.  
     Graf je vytvořen  ryze z dat  ze sportesteru, se kterými již bylo pracováno dříve – bez 
použití GPS měření (obr. 2.3). Takovýto výstup z naměřených dat jsme schopni vytvořit i 
bez nástrojů GIS. GIS software ale tvorbu výstupů zjednoduší a dokáže k datům ze 
sportesteru přidat data polohová, která se stanou dalším zdrojem pro hodnocení výkonu 
závodníka. 

 
3.2 Graf průběhu tepových frekvencí obou závodníků 

    
3.1 Transformace naměřených dat ze systému WGS-84 do S-JTSK 
 
Poznámka: Zdrojem informací pro tuto kapitolu bakalářské práce byl [JEŽEK 2003]. 
      
     Abychom mohli porovnávat data naměřená GPS s údaji na mapě, je třeba, aby tyto 
údaje byly ve stejném souřadnicovém systému. Souřadnicový sytém naměřených dat musí 
odpovídat systému, v němž je zobrazena mapa. Poloha GPS přijímače, se kterým bylo 
měřeno, je zaznamenávána v systému WGS-84, ovšem mapová díla vyhotovená v České 
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republice pro civilní sektor jsou vedena v souřadnicovém systému Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Data naměřená GPS anténou je tedy nutné 
přetransformovat do národního systému S-JTSK. 
     Systém WGS-84 využívá elipsoid WGS-84 a transverzální válcové zobrazení UTM 6° 
poledníkových pásů. Je definován systémem pozemních stanic a polohami družic 
navigačního systému  GPS. Představuje tak absolutní geocentrický souřadnicový systém. 
S-JTSK je definován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel, 
Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), s 
převzatými prvky sítě vojenské triangulace (orientací, rozměrem i polohou na elipsoidu) a 
jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. Protože S-JTSK vykazuje nepravidelně měnící 
se lokální deformace sítě, neplatí mezi oběma systémy přesný transformační klíč. 
     Přístroj GPS používá k určení polohy v prostoru zeměpisné souřadnice (φ, λ, h)WGS-84. 
Zeměpisná šířka φ je úhel, který svírá rovina rovníku s normálou vedenou k ploše 
elipsoidu. λ značí zeměpisnou délku, což je úhel, který svírá rovina místního poledníku 
s rovinou základního poledníku. Elipsoidická výška h je vzdálenost od elipsoidu měřená 
po normále. Druhým způsobem vyjádření prostorových souřadnic v systému WGS-84 
jsou geocentrické pravoúhlé souřadnice (X,Y,Z)WGS-84 s počátkem ve středu elipsoidu. 
Právě tento převod je prvním krokem při transformování naměřených GPS dat do roviny 
Křovákova zobrazení.   
     Druhou a nejpodstatnější částí je převedení kartézských souřadnic (X,Y,Z)WGS-84 na 
kartézské souřadnice elipsoidu Besselova (X’,Y’,Z’)BESSEL. Tento přepočet můžeme 
provést několika způsoby. ArcInfo, produkt firmy ESRI, používá postup s použitím 
Helmertovy sedmiprvkové 3D transformace. Tato metoda předpokládá pro výpočet 
znalost dostatečného počtu identických bodů, z nichž se určují transformační parametry. 
Přesnost transformace pak závisí především na přesnosti těchto bodů a na přesnosti sítě, 
kterou je definován příslušný systém. Vlivem lokálních deformací v S-JTSK je pro převod 
do WGS-84  možná přesnost, za použití transformačního klíče na celou Českou republiku, 
omezená. 
     Ve třetím kroku převedeme kartézské geocentrické souřadnice Besselova elipsoidu 
zpět na souřadnice sférické (φ, λ, h)BESSEL a první dvě složky použijeme na výpočet námi 
žádaných souřadnic (X,Y)JTSK.  
     Nesmíme zapomenout určit výšky. V naší republice se používají Normální 
Moloděnského výšky. Náš výškový systém je znám pod označením Balt po vyrovnání. 
(Bpv.). Výšku v tomto systému získáme odečtením příslušné výškové anomálie (ζ) 
kvazigeoidu nad elipsoidem od výšky elipsoidické (měřená GPS). 
     Matematický zápis transformace mezi souřadnicovými systémy je možné nalézt 
v [JEŽEK 2003]. 
     Podívejme se nyní na postup transformace v produktech ArcGIS společnosti ESRI, 
která probíhá právě na základě Helmertovy transformace a dalších výpočtů, o kterých bylo 
pojednáváno výše. Celá transformace se provádí pomocí ArcToolboxu v rozhraní 
ArcCatalog,  Do výpočtu vstupuje sedm parametrů, které je nutno zadat ručně do 
formuláře pro výpočet transformace nebo je možné stáhnout si z internetových stránek 
společnosti Arcdata (www.arcdata.cz, sekce Podpora uživatelů / Tipy, triky /Transformace 
souřadnicových systémů) definiční soubor GEOGTRAN, který nahradí  hodnoty 
transformace předdefinovanými parametry. Po nastavení tohoto definičního souboru, 
zpřesníme on-the-fly transformaci (transformace, kterou program provádí v reálném čase) 
v aplikaci ArcMap na 1-3 metry. Více se o definičním souboru dočteme na [ARCDATA], 
odkud je možné soubor GOEGTRAN také zdarma stáhnout. 
     Pro samotný převod souřadnic slouží průvodce. Pokud je v aplikaci již použit soubor 
GEOGTRAN , práce ArcToolboxu se zrychlí pouze na úkony: vybrání vstupní datové 
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sady (shapefile, nebo geodatabáze) v původním souřadnicovém systému, zadání názvu 
cílové datové sady a adresáře, do kterého se budou data transformovat a volba, do jakého 
souřadnicového systému chceme data transformovat  (případně jak). 
     Jednorázová transformace dat z jednoho souřadnicového systému do druhého pomocí 
průvodce je uvedena v následujícím postupu: 
     1, Otevřeme ArcToolbox a v něm postupně volíme Data Management Tools – 
Projections And Transformations – Features – Project. Po této volbě se otevře dialogové 
okno pro nastavení transformace. 
 

 
3.3  Spuštění průvodce transformace a vyplnění vstupního a výstupního souboru 

 
     2, Vyplníme názvy zdrojového a cílového souboru (s využitím navigačního tlačítka). 
Cílový soubor se vyplňuje automaticky s předdefinovaným jménem. Kroky 1 a 2 jsou 
znázorněny na obrázku 3.3. 
     3, Třetí řádka slouží pro zadávání cílové souřadnicové soustavy. Pomocí tlačítka u 
řádky vyvoláme nabídku souřadnicových soustav. Zde vybereme možnost Projected 
Coordinated Systems – National Grids a nakonec S-JTSK Krovak East North.prj (viz 
obrázek 3.4). Stojí za povšimnutí, že si můžeme vybrat z více souřadnicových systémů 
nesoucích označení S-JTSK. Výše zmíněný systém volíme z důvodu orientace os našeho 
národního systému, který je vzhledem k standardnímu matematického modelu středově 
souměrný podle počátku. Platí tak vztahy : 
XM  = -YK   
YM  = -XK  , kde konstanty s indexem M představují osy v matematickém modelu a 
konstanty s indexem K osy v systému Křovákova zobrazení S-JTSK. 
     Pokud zvolíme S-JTSK Krovak East North.prj, bude brána v potaz orientace os 
souřadnicového systému používaná v ČR pro geodetické účely a poloha bodů na mapě 
bude odpovídat skutečnosti. Pokud bychom nevybrali tento systém, měly bychom 
souřadnice zpracovávaných dat vykresleny v matematickém smyslu orientace os.   
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3.4 Zvolení výsledného souřadnicového systému 

 
     4. Po tomto navolení již můžeme přejít k samotnému spuštění transformace a 
jednorázovému převodu dat do souřadnicového systému S-JTSK. 
  
3.2 Úprava naměřených dat      
 
     Před započetím práce s daty je třeba zkontrolovat naměřené hodnoty, vyloučit měření 
před vyběhnutím a po dokončení běhu, případně provést další úpravy. K měření mimo 
dráhu běhu došlo, protože GPS měření bylo spuštěno ještě před vyběhnutím a nebylo 
vypnuto ihned po doběhnutí. Přesně zapínán a vypínán byl sportester. 
     Obrázky týkající se postupu práce v ArcGIS jsou v případě této kapitoly jsou umístěny 
v příloze. Jedná se o elementární úkony, které jsou běžným uživatelům tohoto software 
dobře známy. Graficky zpracované postupy pro tuto kapitolu jsou součástí přílohy 5.  
     Odstranění nechtěných úseků z naměřených Polyline ZM se provede editací obou 
vrstev. Do prostředí ArcMap přidáme upravovaný shapefile a zapneme editaci. Z nabídky 
editačního panelu vybereme Edit Tool (černá šipka) a tímto nástrojem dvakrát poklepeme 
na linii. Zobrazí se lomové body linie, ve kterých došlo k měření. Najdeme ty, které 
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chceme z našeho měření vyloučit, klikneme na ně postupně pravým tlačítkem a z nabídky 
vybereme Delete Vertex. Celý postup zobrazuje příloha  5.A. 
     Trasa, kterou sportovci absolvovali, vedla do poloviny vrcholu Žďár, následovala 
otočka a zpáteční běh po stejné cestě. Zaznamenané linie běhu byly velmi blízko u sebe a 
několikrát se křížily. Pro vyhodnocení výsledků nebylo toto vhodné, a tak další úpravou, 
kterou bylo nutné provést, bylo rozdělení zaběhnuté dráhy na dvě části a vygenerování 
dvou shapefile pro reprezentaci dvou částí trati. 
     K rozdělení cesty na dvě opět použijeme Editor. Obdobně jako u předchozí úpravy 
označíme nástrojem Edit Tool trasu běhu. Najdeme si místo otočení, které musí souhlasit 
s tabulkou vyhotovenou při běhu a samotné rozdělení vykoná nástroj Split Tool. Po jeho 
zapnutí stačí pouze zmáčknutí myši na lomovém bodě a výsledkem tohoto úkonu je 
vytvoření dvou polí v atributové tabulce místo původního jednoho (viz příloha 5.B). 
K jednotlivým polím je automaticky přiděleno odlišné identifikační číslo (FID). Toho 
využijeme k vytvoření dvou shapefile. 
     Nejprve vybereme první část běhu (FID=0) (obrázek v příloze 5.C) a pokud máme 
vybranou část, ze které chceme mít samostatný shapefile, exportujeme ji. V obsahové 
tabulce pravým tlačítkem myši vybereme z menu původní nerozdělené vrstvy Data a 
Export Data. Otevře se tabulka, ve které nastavíme možnost exportovat vybraná data a 
místo, kam se vzniklý shapefile má uložit. Celý postup s pochopitelnými úpravami 
zopakujeme i pro druhou část cesty. Postup je vystižen v příloze  5.D.     
     Úpravy bylo nutno samozřejmě provést pro oba běžce. Postupy jsou obdobné. 
     Poslední úpravou byla editace tabulky se zaznamenanými tepovými frekvencemi 
v programu Microsoft Excel. Původní tabulku jsme vytvořili ihned po doběhnutí z dat ze 
sportesteru. Pro budoucí práci v ArcGIS bylo navíc nutné zařadit sloupec s identifikačním 
číslem cesty a úseku tepové frekvence. Pomocí čísla cesty identifikujeme trať trénovaného 
a netrénovaného běžce. Identifikační číslo úseku TF zlepší orientaci v tabulce dat. Dále 
musel být čas jednotlivých tepových frekvencí upraven na formát času, který je vyjádřen 
ve vteřinách a každá naměřená tepová frekvence musela odpovídat časovému úseku ,,od-
do“. Výsledná tabulka byla vyexportována do formátu dbf, který je kompatibilní 
s produkty ArcGIS. 
 

     3.3 Přesnost naměřených dat GPS anténou 
 
Poznámka: Zdrojem informací pro tuto kapitolu bakalářské práce byla [WIKIPEDIE]. 
 
     Tato kapitola velmi stručně (bez složitých výpočtů) pojednává o přesnosti dat, která 
byla získána měřením GPS. Porovnává je s poskytnutými daty ZABAGED a ortofota. Na 
přesnosti GPS dat závisí další závěry vytvořené v průběhu této práce a zjištěné chyby 
měření jsou limitujícím faktorem pro správné vyhodnocení tréninku.  
     Systém Globálního polohového systému tvoří síť 24 družic, kroužících po přesně 
specifikovaných oběžných drahách a vysílajících speciální kódované informace. Tyto 
informace jsou přijímány uživatelem pomocí přijímače GPS, který informace zpracovává 
a na jejich základě vypočítává svoji okamžitou polohu. GPS přijímač nevysílá žádné 
informace. Není proto možné na dálku zjistit pozici běžného GPS přijímače, který je právě 
v terénu používán. Některé aplikace, např. ve spojení se sítí GSM, případně jinou 
přenosovou sítí, to však umožňují (např. sledovací systémy). Princip určování polohy se 
nazývá dálkoměrný, protože spočívá v určování vzdálenosti mezi uživatelem a družicí. 
Tato vzdálenost je vypočtena na základě rozdílu času vyslání a příjmu signálu. Při určení 
polohy se nejprve změří vzdálenost od družic, dále se vypočtou polohy družic a nakonec 
je vypočítána poloha přijímače. Z uvedeného postupu vyplývá, že obecně přesnost polohy 



 23 

ovlivňují právě tyto tři faktory (přesnost měření vzdáleností, přesnost určení polohy 
družic, vlastní výpočet polohy) [WIKIPEDIE]. 
     Z uživatelského pohledu je pro přesnost naměřených dat nejdůležitější počet a 
rozmístění satelitů viditelných v době měření na obloze. Přítomnost minimálního počtu 
čtyř satelitů je v prostorech s volným obzorem zaručena vždy. Skutečný počet a 
rozmístění používaných satelitů pro určení polohy před započetím měření je možné 
jednoduše zjistit v aplikaci ArcPAD. Problémy nastávají v lesích a v zastavěných 
oblastech, ve kterých dochází ke stínění a odrazu signálu a nejsou tak splněny podmínky 
pro správné určení polohy.   
     Přesnost měření je podmíněna také kvalitou GPS přijímače. Naše měření probíhalo 
s modelem Navilock BT-338. Výrobce na svých stránkách udává střední kvadratickou 
chybu určení polohy v horizontálním smyslu rovnu 15 m [NAVILOCK]. Ovšem určení 
přesnosti  zařízení GPS není jednoduché. Výrobcem uvedená chyba je určená z přesnosti 
měření vzdáleností, jako největšího činitele na výslednou přesnost. Lze ukázat, že 
efektivní hodnota chyby určení polohy je dána součinem směrodatné odchylky určení 
vzdálenosti a navíc ještě koeficientu, který charakterizuje rozmístění družic na hemisféře 
(tento koeficient se nazývá DOP - dilution of precision, rozptyl přesnosti). Efektivní 
hodnota horizontální chyby je dána součinem směrodatné odchylky určení vzdálenosti a 
koeficientu HDOP (horizontal dilution of precision) . Totéž platí pro efektivní hodnotu 
vertikální chyby, kde koeficient má označení VDOP (vertical dilution of precision) 
[WIKIPEDIE].   
     Zatímco hodnota HDOP se mění se zeměpisnou polohou jen málo, nedá se totéž říci o 
hodnotě VDOP. V našich zeměpisných šířkách lze očekávat průměrné hodnoty 
DOP = 1,87, přičemž VDOP = 1,55 a HDOP = 1,05. Těmto optimálním hodnotám 
odpovídá chyba v určení polohy 12 m a výšky 19 m (efektivní hodnoty) [WIKIPEDIE]. 
     Ve skutečnosti je problém přesnosti dat ještě složitější protože hodnoty DOP se 
v průběhu měření mění a nejsou vždy optimální jako v předešlém určení. Měřením, které 
bylo provedeno kontinuálně na pevném bodu v mírně zakryté oblasti vedoucím této práce, 
bylo zjištěno, že polohová chyba může dosáhnout hodnoty až 25 metrů. Takovéto 
odchylky od středních hodnot chyb jsou způsobené nejčastěji chybou vícecestného šíření, 
kterou přijímač nemůže odhalit, protože nedokáže určit, zda se uživatel nepohybuje v 
zástavbě, kde vznikají odrazy [WIKIPEDIE].  
 

 
 

3.5 Mezní odchylky v přesnosti výškopisu ZABAGED. Převzato z [INSTRUKCE]. 
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     Chyba v určení výšky je větší. Výše citovaný zdroj uvádí, že chyba vertikální je 
dvakrát až třikrát větší než-li horizontální. Odlehlost 30 metrů od výšky skutečné je 
hodnota nezanedbatelná. Výrobce chybu ve vertikálním smyslu neuvádí. 
     Pro určení polohové přesnosti naměřené linie jsem použil data ze ZABAGED a 
ortofota z mapového serveru ministerstva životního prostředí (více v kapitole 3.5). Oba 
zdroje dat se v případě cesty probíhající v nezakrytých částech trati vzájemně mírně lišily. 
V zalesněné oblasti byla cesta z ortofota velmi špatně poznatelná.   
     Přesnost polohopisu ZABAGED vychází z přesnosti Základní mapy ČR 1:10 000. 
Přesnost podrobného polohového bodu zobrazeného na tiskových podkladech je dána 
střední souřadnicovou chybou rovnou 8 m. Během zpracování nedochází ke zhoršení 
parametrů přesnosti [ZEMĚMĚŘIČ]. Přesnost výškopisu je závislá na terénu (obr. 3.5). 
V obou případech se jedná se o apriorní chybu. Základní interval vrstevnic v oblasti 
měření je 2 metry. Polohová přesnost ortofota je 1 m, v zakrytých oblastech 5 m 
[ZEMĚMĚŘIČ]. 
     Při srovnání naměřené linie běhu s nezakrytou cestou zakreslenou v ortofotu nebyly 
shledány kolmé odchylky od cesty větší než 6 metrů. Těchto hodnot dosahovala druhá 
část trati dopoledního měření. Empiricky zjištěná průměrná vzdálenost od osy cesty na 
ortofotu pro ostatní linie běhu činila 2 m. V zalesněné části trati byla pro změnu použita 
data ze ZABAGED a největší naměřená odchylka od osy cesty byla 16 metrů. Odchylky 
od cesty se v zakrytých prostorech rychleji mění a zakreslená linie z dat GPS není 
„hladkou“ křivkou. Průměrné rozdíly mezi osou ze ZABAGED a naměřenými liniemi se 
pohybují kolem 6-7 metrů. Je tedy patrné, že stínění lesního porostu má velký vliv na 
přesnost naměřených dat. Zaměříme-li se na porovnání naměřených dopoledních a 
odpoledních dat, tak zvláště druhá část dopoledního měření je odlehlejší od zbylých linií. 
Tento fakt platí paradoxně obzvláště v prostoru bez stínění porosty, což je pravděpodobně 
způsobeno špatnou konfigurací rozmístění družic v konkrétní době měření. Právě  při 
dopoledním běhu byla naměřena vzdálenost mezi zakreslenou cestou a linií běhu 
v místech bez stínění až 6 metrů. 
     Pro porovnání naměřených výškových dat byla využita funkce pro tvorbu profilových 
grafů z 3D linií, která je součástí funkcí 3D Analyst. Pro tvorbu profilového grafu stačí 
prostorovou linii označit nástrojem Select Features a poté jen stisknout tlačítko Create 
Profile Graph. Výsledný graf je možné uložit jako obrázek (ve formátech BMP, JPG, 
PNG a WMF) nebo jako graf ve formátu GRF a editovat jej v prostředí ArcGIS. 
Nepodařilo se nám nalézt jiný software, který by podporoval tento typ grafů a pokud jsme 
již takovýto software nalezli, jednalo se pouze o shodu jmen podporovaných formátů.   
     Při tvorbě profilových grafů jsme pracovali odděleně s první a druhou částí běhu 
(stoupání a klesání) obou běžců a s daty ze ZABAGED. Tři výsledné křivky jsme umístili 
do jednoho grafu a mohli porovnávat vzniklé odlehlosti (viz obr 3.6). Z grafu je zřejmé, že 
chyby v měření výšek výrazně vzrostou v oblasti se zakrytým obzorem. Zde dosáhla 
největší naměřená odchylka hodnoty 20,5 metru při dopoledním a 16,2 metru při 
odpoledním měření. V oblastech s volným obzorem byla naměřená výšková data 
uspokojivá (maximální zjištěný rozdíl měl hodnotu necelých 7 metrů). Zvláště 
v zalesněných oblastech zaznamenáme větší výkyvy výšek opět u dopoledního měření. 
V nezalesněné části trati naopak dopolední výšková data k modelu terénu přimykají více. 
V nezakrytých místech na rozdíl od míst, která byla kryta korunami stromů, nedocházelo 
k jevu že by naměřená data vykazovala klesající tendenci, ačkoli trať stoupala,. Tento 
neblahý jev je bohužel limitující pro posuzování zdolaného či zdolávaného převýšení a 
musí být na něj brán zřetel při hodnocení tréninku. 
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3.6 Grafické vyjádření odlehlosti naměřených dat od dat ze ZABAGED 
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3.4 Dynamická segmentace 
 
     Dynamická segmentace je velmi využívaným prostředkem jak lokalizovat události, 
které se vztahují k liniovému prvku (v našem případě dráze běhu). Nejjednodušším a 
nejčastějším případem dynamické segmentace, se kterým se v životě setkáváme, je 
kilometráž používaná u silničních a železničních sítí. Každá událost na dálnici nebo na 
silnici, jež je číslovaná od významného bodu (začátek dálnice či silnice, výjezd z města, 
významná křižovatka) je díky použití dynamické segmentace lehce popsatelná podle 
značení (takzvaným staničením). Nemusí se jednat jen o sítě silnic, dálnic a železnic, ale i 
o jiné liniové prvky. Jako další případ je možné uvést dynamickou segmentaci řek pro 
vodácké i jiné účely, inženýrských sítí a potrubí pro jejich správu a údržbu.  
     Události, které dynamickou segmentací zaznamenáváme, jsou dvojího druhu. Mohou 
být bodové (jez na řece, místo havárie) nebo liniové (obtížnost sjízdnosti řeky, druh 
použitého asfaltu na cestě). Bodová událost je vyjádřena pomocí jednoho staničení na 
liniovém prvku a liniová událost vyžaduje staničení dvě, které uvádí trvání „od - do“. 
Tomu odpovídají i tabulky atributů pro správu dat. Každá událost v datové tabulce musí 
mít jedinečný identifikátor, musí obsahovat pozici na cestě a popis (obr 3.7). Zároveň 
každá cesta musí mít svůj systém staničení, jedinečný identifikátor (pokud se jedná o síť 
cest) a popis. 
     K místnímu popisu události na liniovém prvku stačí pouze vzdálenost od zvoleného 
počátku a identifikace cesty samotné. Nemusíme se zabývat souřadnicovým systémem, a 
tak je možné dynamickou segmentaci chápat jako metodu nepřímého vyjádření polohy 
v prostoru. V souvislosti s touto problematikou se můžeme setkat rovněž s pojmem 
lineární referenční systém [TUČEK 1998]. Pro měření vzdáleností v tomto systému je 
důležité rozlišovat rozdíl mezi vzdáleností na mapě a ve skutečnosti. Délky na mapě jsou 
kratší než ve skutečnosti. To je způsobeno tím, že skutečný povrch je zobrazen do roviny 
mapy. V našem případě je staničení počítáno na základě reálné vzdálenosti, protože 
měřené linie GPS aparaturou byly trojrozměrné (není zanedbána výšková složka podílející 
se na celkové délce linie).    

 
3.7 Dynamická segmentace podle vzdálenosti s vyjádřením bodových a liniových událostí 
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     K tomu, abychom mohli vytvořit dynamickou segmentaci, je potřeba si ještě něco říci 
o liniovém prvku v geografickém informačním systému. Linie, která je uchovávána jako 
prvek typu polyline, je složena z jednotlivých hran a vrcholů. Hrany na sebe navazují ve 
vrcholech – lomových bodech, jež tak určují trajektorii pohybu. Lomové body byly 
určovány pomocí GPS v našem případě v časovém intervalu jedné vteřiny a výsledná linie 
byla vytvořena na základě pospojování jednotlivých měřených vrcholů. Vrcholy mají své 
souřadnice ve zvoleném souřadnicovém systému. Souřadnice jsme již dříve převedli do 
Křovákova zobrazení S-JTSK. 
     Do této doby jsme se zmiňovali o dynamické segmentaci, která byla prováděna podle 
vzdálenosti od počátku (obr.3.7). V našem případě byly měřeny hodnoty TF nikoli podle 
vzdálenosti od počátku, ale podle času na trati. Proto provedeme dynamickou segmentaci 
zaběhnuté dráhy ne klasicky podle vzdálenosti od počátku, ale podle času, který byl měřen 
od vyběhnutí závodníka. V každém místě na trati měl závodník jiný čas, a tak můžeme 
zpětně použít čas na lokalizování závodníka na trati. 
     Nyní si uvědomme že dynamickou segmentaci podle času můžeme provést dvěma 
způsoby. Zaběhnutou dráhu je možné segmentovat lineárně a nelineárně (viz obr 3.8). 
V prvním případě budeme předpokládat, že rychlost závodníka byla konstantní, respektive 
že za časovou jednotku uběhl vždy stejnou vzdálenost. Dráha bude rozdělena konstantně 
podle počtu měření TF a každému vzniklému úseku bude přiřazena hodnota TF. 
Ve druhém případě budeme běžeckou dráhu segmentovat podle času přesně v místě, kde 
se závodník v době měření TF nacházel. Bude zohledněna variabilita rychlosti a trasa 
bude podle TF rozdělena objektivněji. Vzniklé úseky u nelineární segmentace nebudou 
konstantní jak tomu bude u segmentace lineární. Různým druhům segmentací budou 
samozřejmě odpovídat i různé postupy v programu ArcGIS.  

 
3.8 Srovnání dynamických segmentací a výpočet rozdílů mezi nimi 
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     Lineární segmentace je méně přesná, ale vytvoření je méně náročné. Není třeba 
doplňovat žádné hodnoty ručně, nebo vytvářet postup naprogramováním metody. ArcGIS 
sám úměrně rozloží počet naměřených TF na celou dráhu běhu. Dráha bude rozdělena 
prostým dělením podle počtu naměřených záznamů TF, a tak každý ze vzniklých úseků 
bude mít shodnou velikost.  
     Pro její tvorbu je nutné mít upravenou tabulku naměřených tepových frekvencí 
vzhledem k uběhnutému času do vhodného formátu, o kterém bylo pojednáváno 
v kapitole 3.2. Tuto tabulku námi používaný software lineárně rozloží na celou cestu 
podle zadané počáteční a koncové hodnoty. Mezihodnoty jsou lineárně dopočítány. 
Počáteční hodnota odpovídá času výběhu a koncová hodnota času doběhu ve vteřinách. 
     Postup, který je doplněn obrázky je následující: Pro jednu z cest spustíme editaci, 
z nástrojů pro editaci vybereme Edit Tool a poklepeme na segmentovanou cestu. 
Zviditelní se lomové body linie. Pravým tlačítkem klikneme na počátek cesty a vybereme 
Route Measure Editing – Set From/To. Otevře se malá tabulka (obr 3.9), do níž vyplníme 
počáteční a koncovou hodnotu, mezi kterými se bude interpolovat celá dráha. Po tomto 
úkonu  stiskneme v tlačítko Sketch Properties v menu editace a v otevřené tabulce 
potvrdíme Finish Sketch (obr 3.10). Není třeba nic ve vzniklé tabulce editovat.  
 

 
3.9 Nastavení počáteční a koncové hodnoty při  tvorbě lineární segmentace 

 

 
3.10 Vyvolání tabulky vytvořené segmentace, která je editovatelná 

      
     Nyní můžeme přistoupit k přidání sportesterem naměřených hodnot, které máme 
uložené v tabulce k segmentované cestě. K tomu využijeme funkce Add Route Events 
v nabídce Tools (obr. 3.11). Po spuštění této úlohy se otevře tabulka, ve které postupně 
vybereme vrstvu, k níž chceme přidat události, z adresáře načteme připravenou tabulku 
s uloženými TF, zaškrtneme, že se bude jednat o liniové události a podle názvů 
jednotlivých sloupců v tabulce určíme, která hodnota liniové události bude počáteční a 
která koncová. V našem případě je událostí naměřená tepová frekvence. Počátek události 
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je vztažen k hodnotě FROM[SEC] a konec události je zaznamenán ve sloupci TO[SEC]. 
První hodnota ve sloupci FROM[SEC] musí v případě našich dat odpovídat zadané 
počáteční hodnotě při tvorbě lineární segmentace (obr. 3.9). Poslední hodnota ve sloupci 
TO[SEC] musí odpovídat zadané koncové hodnotě v tabulce lineární segmentace. 
Důležitou položkou je Route Identifier, pomocí něhož dochází k provázání dat vazbou 1:N 
Hodnoty v tabulce tepových frekvencí a atributové tabulce shapefile těchto polí musí být 
totiž pro vytvoření vazby totožné. Po tomto nastavení parametrů volbu potvrdíme 
tlačítkem OK.  

 

 
3.11 Otevření a vyplnění tabulky pro přidání událostí k liniovému prvku 

 
     Správně vyplněná tabulka pro jeden z případů je vyobrazena na obr. 3.11. Potvrzením 
dialogu dojde k vytvoření nové vrstvy, která ve své atributové tabulce obsahuje nejen 
naměřené tepové frekvence, ale kompletní načtenou tabulku ve formátu dbf (obr.3.12). 
Tuto vrstvu je třeba exportovat do shapefile stejným způsobem, jakým bylo prováděno 
rozdělení tratí (kapitola 3.2). 
     S takto vzniklým souborem již můžeme dále pracovat. Do atributové tabulky přidáme 
další data, podle nichž může být tvořena symbolika liniového prvku, selekce částí trati 
atributovými dotazy pode konkrétních hodnot a další. 
     Nelineární dynamickou segmentaci je možné provést dvěma způsoby. Kromě níže 
zmíněného ručního způsobu můžeme postup zautomatizovat naprogramováním postupu 
v ArcGIS. Pro tuto práci byl zvolen ruční postup.  
     Nejdříve je nutné rozdělit dráhu běhu na krátké  linie podle bodů, v nichž bylo 
v průběhu běhu skutečně měřeno. To provedeme funkcí Split Line At Vertices v Toolboxu 
(najdeme ji v Data Managment Tools – Features). V dialogovém okně stačí 
v rozbalovacím menu vybrat vrstvu, kterou chceme takto upravit a název a umístění 
výstupního shapefile (viz obr.3.13).  
 



 30 

 
3.12 Vzniklá vrstva s atributovou tabulkou a její export do shapefile 

 

 
3.13 Rozdělení jedné linie na sublinie  

      
     Tímto způsobem vzniknou z jedné dlouhé dráhy běhu úseky, odpovídající drahám 
uběhnutým za jednu vteřinu. V atributové tabulce se vytvoří takový počet úseků, který 
bude roven času běhu ve vteřinách. Každému úseku odpovídá jedna vteřina běhu, a tím 
pádem je každý úsek různě dlouhý podle momentální rychlosti běžce. Nyní musíme ke 
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každé vteřině běhu přidat zaznamenanou tepovou frekvenci ze sportesteru. Nejdříve je 
třeba vytvořit prázdný sloupec, kam se hodnoty TF budou ukládat a poté, po spuštění 
editace zvolené vrstvy, ručně vyplnit naměřené tepové frekvence. Atributovou tabulku 
naplníme naměřenými tepovými frekvencemi pro každou vteřinu běhu zvlášť. Jelikož 
jsme v našem případě měřili TF každých třicet vteřin, bude vždy třicet záznamů pod sebou 
shodných. Výsledkem našeho snažení je, že v atributové tabulce můžeme monitorovat 
stav tepové frekvence v každé vteřině běhu. To ale neplatí doslova, protože TF nebyla 
měřená každou vteřinu. Do budoucna můžeme interval měření TF jako spojité veličiny 
zjemnit až na úroveň diskrétního měření v každé vteřině běhu. Otázkou zůstává, jestli by 
takové měření mělo k povaze tepové frekvence smysl.    
     Shapefile nelineární segmentace je vhodné importovat do Personal Geodatabase, 
protože v geodatabázi se kromě dalších výhod ke každému úseku v atributové tabulce 
automaticky přiřadí délka úseku. Vzhledem k tomu, že délka je vlastně uběhnutá 
vzdálenost za jednu vteřinu, je tato hodnota rovna rychlosti v m/s, kterou již v atributové 
tabulce lehce převedeme na představě bližší jednotku km/h. Toto můžeme provést také u 
lineární segmentace, ovšem nejprve musíme dráhu rozdělit na vteřinové úseky pomocí 
funkce Split Line At Vertices jako v případě tvorby nelineární segmentace.  Vytvoření 
Personal Geodatabase a následný export shapefile do tohoto správce tříd se provede 
v ArcCatalogu, který slouží pro správu dat GIS. Celý postup patří mezi základní úkony 
v ArcGIS, proto zde nebude více popisován. Tato úloha je řešena na stránkách geomatiky 
Západočeské univerzity v Plzni ve cvičení předmětu Úvod do GIS (KMA/UGI) 
(http://gis.zcu.cz/studium/ugi/cviceni/ch05s06.html). 
     Na závěr této kapitoly je nutné shrnout problematiku tvorby obou segmentací. Lineární 
segmentace je méně přesná, ale vytvoření je méně náročné. Není třeba doplňovat žádné 
hodnoty ručně nebo postup programovat. ArcGIS sám úměrně rozloží počet naměřených 
TF na celou dráhu běhu. Každý ze vzniklých úseků bude mít shodnou velikost, protože 
dráha bude rozdělena prostým dělením podle počtu naměřených záznamů TF. Nelineární 
segmentace sleduje dráhu běhu přesně, ale ruční doplňování, nebo programování není 
uživatelsky pohodlné a je časově náročnější. Výhodou je, že na postup tvorby dynamické 
segmentace navazuje postup pro přidání rychlosti a dalších naměřených dat (viz kapitola 
3.7). Více, zvláště po stránce přesnosti lineární segmentace vzhledem k nelineární, bude 
uvedeno v následující kapitole.       
 
3.5 Porovnání dynamických segmentací 

 
     Nelineární segmentace popisuje události na cestě přesně, kdežto u lineárního 
referencování dochází k interpolaci. Nutno samozřejmě podotknout, že máme na mysli  
vzájemné odchylky mezi metodami. Výpočet absolutní polohy dat liniového prvku 
vzhledem k mapě je složitější a velkou roli v tomto ohledu hraje přesnost GPS měření. 
Posouzení přesnosti lineární segmentace vzhledem k „liniově přesnému“ postupu 
přiřazení událostí segmentací nelineární musíme tedy učinit s ohledem na přesnost 
naměřených dat.  
      Tvorba nelineární segmentace je přesnější, ale pracnější. Podívejme se tedy na tento 
důležitý poměr pracnosti a přesnosti a zkusme určit jak moc se lineární segmentace liší od 
té nelineární. Kdybychom zjistili, že odchylky jsou minimální (pod úrovní chyb měření 
GPS), mohli bychom nadále používat již jen rychlou dynamickou segmentaci.   
     Pro vytvoření statistických závěrů byla vybrána trasa trénovaného běžce, rozdělená na 
dvě části. K výpočtu bylo použito pokaždé stejného postupu. Každá neměřená tepová 
frekvence byla zanesena do tabulky a k ní bylo přiřazeno staničení na cestě, které 
odpovídá lineární a nelineární segmentaci. V tomto případě se jedná o absolutní 
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hodnocení přesnosti, protože staničení konce naměřené tepové frekvence je ovlivněno i 
staničeními předešlými, na která navazuje. Dochází zde tak k hromadění chyb a odchylky 
v extrémních případech dosahovaly hodnot přes 65 m! Pokud budeme porovnávat délky 
trvání jednotlivých tepových frekvencí (tedy bez ohledu na délku trvání TF předešlých), 
budeme hovořit o chybách relativních. Princip absolutních a relativních odchylek lineární 
segmentace od nelineární je vysvětlen na obrázku 3.8. Rozdíly rychlostí v příkladě na 
obrázku 3.8 jsou pro lepší názornost zveličené.  
     Staničení jednotlivých tepových frekvencí v případě lineární segmentace byla 
vypočtena jednoduše přímou úměrou (stejně jako to provedl ArcGIS). K výpočtu je 
postačující znát délku trati, koncový čas a mezičasy. U nelineární segmentace byly 
jednotlivé vzdálenosti od počátku vypočteny sečtením třiceti (nebo na počátku deseti) 
délek sublinií, které jsou uloženy v atributové tabulce a odpovídají jednotlivým TF. 
     Pro zhodnocení odlehlosti lineární segmentace od nelineární byl zvolen parametr 
výběrové směrodatné odchylky (s) a průměr z absolutních hodnot rozdílů mezi oběma 
segmentacemi (p). Výpočty jsme aplikovali pro absolutní i relativní odchylky. 
     Výběrová směrodatná odchylka nelineární segmentace od lineární byla vypočtena 
podle vzorce: 
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∑ , kde n je počet měření (v našem případě odpovídá počtu TF na   

                                         linii) a x jsou rozdíly mezi nelineární a lineární segmentací. 
      
     Průměr z absolutních hodnot rozdílů mezi oběmi segmentacemi je počítán tímto 
vztahem (značení je shodné s předešlým případem): 
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     Po vyexportování dat z ArcGIS bylo dosaženo hodnoty s rovné 35,01 m v první části 
trasy, která představovala stoupání a 16,55 m při cestě zpáteční. Průměrná hodnota 
absolutních hodnot odchylek (p) byla 25,63 m  a ve druhém případě 13,88 m. 
 

Porovnání absolutní odlehlosti lineární a nelineární segmentace - 1. část trati
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3.14 Průběh absolutní odlehlosti dynamických segmentací první části trati 



 33 

Porovnání absolutní odlehlosti lineární a nelineární segmentace - 2. část trati 
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3.15 Průběh absolutní odlehlosti dynamických segmentací druhé části trati 

 
     Tabulky s absolutními rozdíly segmentací jsou součástí přílohy č.6. Graf popisující 
průběh odlehlosti je znázorněn na obrázku 3.14 pro první část trati a na obrázku 3.15 pro 
část druhou. Z grafu je možné vyčíst mnoho ukazatelů o průběhu rozdílů mezi 
segmentacemi, ale také o průběhu běhu samotném. V našem případě je znázorněn rozdíl 
„nelineární segmentace – lineární segmentace“, proto co se týče závěrů k průběhu 
sportovní činnosti, ukazuje rostoucí část křivky úseky, ve kterých byla rychlost vzhledem 
k průměrné větší a klesající křivka prozrazuje úseky s nižší rychlostí než průměrnou. To je 
způsobeno lineární segmentací, která stanovuje průměrnou rychlost běhu a jakékoliv 
odchylky od ní se projeví růstem (vyšší rychlost), nebo poklesem (nižší rychlost) křivky 
v tomto grafu. Čím prudší je křivka, tím jsou relativní rozdíly mezi segmentacemi větší (je 
větší rozdíl mezi průměrnou a skutečnou rychlostí v daném místě) a absolutní chyba 
výrazněji vzroste. Pokud se absolutní chyba v nějakém úseku nemění, je v tomto úseku 
relativní chyba blízká nule a průměrná rychlost je blízká rychlosti v konkrétním místě na 
trati.  
     Pokud je tepová frekvence hodnocena z globálního hlediska, tedy zajímá nás „kde 
přesně byla“ a ne „jak dlouho trvala“, jsou právě tyto odchylky pro hodnocení průběhu 
běhu nejdůležitější.    
     Relativní odchylky jsou odchylky jednotlivých úseků, které jak již bylo několikrát 
řečeno, jsou u lineární segmentace konstantní. V tomto případě odchylky mezi 
jednotlivými segmentacemi nedosahovaly tak vysokých hodnot, protože nedochází ke 
sčítání chyb. Maximální zaznamenaný rozdíl v délce linie reprezentující jednu 
zaznamenanou tepovou frekvenci byl 15,58 m. Průběhy těchto odchylek jsou součástí 
grafů na obrázcích 3.16 a 3.17. Z těchto grafů je také možné obdobným způsobem poznat 
v jakých oblastech byla rychlost vyšší respektive nižší než rychlost průměrná. Je také 
patrné, v jakých místech na trati jsou rozdíly mezi rychlostmi (typy segmentací) 
nejmarkantnější. Tyto úseky odpovídají úsekům s největším spádem křivky v grafech 
s absolutní přesností metod. Tabulky s hodnotami relativních odchylek segmentací jsou 
umístěny v příloze č. 7. 
     Také u těchto odchylek byly vypočteny hodnoty výběrových směrodatných odchylek a 
průměry z absolutních hodnot rozdílů mezi oběma přístupy. Při stoupání dosáhla hodnota 
výběrové směrodatné odchylky 6,04 m a při klesání 5,94 m . Průměry absolutních hodnot 
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rozdílů činily 4,71 m a 4,18 m. Je zřejmé, že sobě si odpovídající statistické veličiny u 
relativních odchylek se od sebe výrazněji neliší. Naopak porovnáním rozdílů absolutních 
odchylek mezi první a druhou částí trati, zjistíme, že výsledky jsou dosti odlišné.    
 

Porovnání relativní odlehlosti lineární a nelineární segmentace - 1. část trati
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3.16 Průběh relativní odlehlosti dynamických segmentací první části trati 

 

Porovnání relativní odlehlosti lineární a nelineární segmentace - 2. část trati 
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3.17 Průběh relativní odlehlosti dynamických segmentací druhé části trati 

 
     Hodnocení relativní přesnosti se hodí pro případy, kdy je zkoumáno, jak dlouho byl 
běžec schopen udržet danou tepovou frekvenci, například vzhledem k ostatním 
frekvencím. Budou nás tedy zajímat samotné úseky TF bez ohledu na jejich polohu v 
mapě. Předešlý globální pohled je významnější z pohledu lokalizace TF v prostoru. 
Ukázka rozdílu segmentací v absolutním smyslu v našem konkrétním měření je 
znázorněna na obrázku 3.18.  
     Z vypočtených statistik,  tabulky a grafu je patrné, že absolutní rozdíly mezi lineární a 
nelineární segmentací nejsou nezanedbatelné. Zvláště v prvním případě, kdy běžcova 
rychlost byla z důvodu běhu do kopce dosti variabilní, se hodnoty značně liší. Ještě hůře 
by pravděpodobně dopadl model, ve kterém by lineární segmentace byla počítána 
dohromady pro cestu do kopce a z kopce, protože úseky do kopce by byly od vypočtené 



 35 

průměrné délky linie lineární segmentace značně kratší a úseky TF při klesání zase 
podstatně delší. Lineární model bude tím přesnější, čím konstantnější bude sportovcova 
rychlost a to nebylo v našem případě splněno, i když jsme trať rozdělili na stoupání a 
klesání. Přesnost lineární segmentace nelze v kopcovitém terénu očekávat. 
 

 
3.18 Příklad rozdílu segmentací v našem měření 

 
     Nyní jsme porovnali odchylky obou metod, nezapomeňme ovšem na skutečnost, 
s jakou jsou data GPS zařízením měřena. Vezmeme-li v úvahu hodnoty přesnosti určení 
polohy GPS zařízením, stanovené v kapitole 3.2, zjistíme, že statistické výpočty 
relativních odchylek jsou pod jejich úrovní. Dokonce i maximální zjištěná hodnota rozdílu 
jednotlivých úseků TF se pohybuje v oblasti chyby měření. Pokud bychom tedy omezili 
naše pozorování pouze na relativní posuzování TF, spokojíme se s postupem lineární 
segmentace. Toto tvrzení platí zvláště pokud byl trénink či závod zaběhnut v zakrytém 
prostředí, ve kterém můžeme počítat s většími chybami v měření polohy a tím pádem i 
chybami v délce linie (sublinie).   
     Pokud je ovšem potřeba hodnotit TF absolutně, tedy vzhledem k dráze běhu, terénu, 
mapovým podkladům a tím pádem i k převýšení, které je možné z map určit, je nutné 
uvážit odchylky způsobené automatickou metodou lineární segmentace. Maximální i 
výběrová směrodatná odchylka zjištěná na trase trénovaného běžce je opravdu výrazná a 
pro správnou lokalizaci událostí nevhodná.    
     Za zmínku stojí úvaha, že vrcholoví sportovci vyhovují lineárnímu modelu lépe, 
protože jsou schopni udržet „konstantní“ rychlost po celou dobu běhu. Umějí si správně 
rozložit síly a nedochází u nich například k ,,přepálení“ začátku a postupnému ubývání 
rychlosti. 
     Zdá se tedy, že lineární segmentace je pro vrcholové sportovce využitelnější. Ovšem 
jen do určité míry. Sportovec si sám musí uvědomit jak přesně potřebuje mít svoji TF 
lokalizovanou, protože jak jsme na předešlém příkladu zaznamenali, tak i u trénovaného 
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běžce může dojít k 60 metrové odchylce mezi staničeními obou metod. A tak i když u 
netrénovaného běžce vzniknou odchylky ještě větší, pro jeho potřeby bude přesnost 
lokalizace uspokojující, zatímco pro trenéra vrcholového běžce nikoli.       
 
3.6 Vizualizace na mapě a tvorba 3-D povrchu 
 
     Abychom ve výsledném GIS neměli jen dráhy obou běžců a mohli určit jejich polohu 
událostí vzhledem k okolí, je nutné přidat k naměřeným datům mapový podklad. Nabízí se 
více možností, jak podložit naměřená data mapovým dílem. Vzhledem k potřebám vedení 
tréninku je nejspíš nejrozumnější používat bezplatná data některého z internetových 
mapových serverů. K tomu je za potřebí mít kvalitní internetové připojení, protože ke 
sdílení map z těchto serverů je potřeba vysoká přenosová rychlost (z vlastní zkušenosti si 
dovolím tvrdit že přenosová rychlost 512 kB/s je postačující). Mezi nejznámější 
poskytovatele patří Portál veřejné správy České republiky (http://geoportal.cenia.cz) , 
nebo Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad a portál IZGARD  
(http://arwen.ceu.cz).  
     Pro podkreslení dat mapou ze serveru je nutné si nejprve  některý ze serverů přidat do 
prostředí, ze kterého načítáme soubory do GIS. Po přidání zvoleného serveru je možné si 
vybírat libovolné přístupné mapové podklady, které potřebujeme.  
     Každý poskytovatel nabízí jiné mapy. Pro potřebu výkonnostních běžců je velmi 
výhodné použít ortofota. Pomocí něj je místní identifikace událostí ještě jednodušší než na 
obyčejné mapě. Pokud není ortofoto doplněno o vrstevnice, stává se jeho nevýhodou 
absence třetího rozměru, který je pro posuzování průběhu tepové frekvence a výkonu 
samotného v průběhu běhu klíčový. Z druhého uvedeného zdroje je možné stáhnout 
takzvaný digitální model území (DMÚ) v rastrové podobě a vektorizací vytvořit 
vrstevnice.   
     Pořízení dat za úplatu prostřednictvím některé ze soukromých firem je další možností 
obstarání si mapového podkladu pro naměřená data. Například firma SHOCart poskytuje 
turistické mapy v digitální podobě pro celou Českou republiku. Polohopis je doplněn 
výškopisem. Cena mapového listu o rozměrech 30x30km je v současnosti stanovena na 77 
Kč. Poskytnutá data jsou ve formátech BMP, PNG, TIFF, GIF, KAP nebo JPEG. K těmto 
digitálním mapám se přidává  soubor určující prostorové umístění mapy (například 
umístění rohu mapy v S-JTSK), proto je možné do těchto map správně zakreslovat 
zaběhnuté linie běžců.  
     Další možnost, která byla využita v této práci, je obstarání dat  ze ZABAGED. Tato 
data byla bezúplatně poskytnuta Zeměměřičským úřadem (ZÚ), ovšem pro komerční užití 
tato služba bezplatná není. Zeměměřičský úřad poskytuje více státních mapových děl 
v digitální podobě, která si může kdokoliv na jejich stránkách objednat, ale jejich cena 
není zanedbatelná. Uvažovat o těchto mapách by mohl opravdu jen špičkový závodník, 
který by vyžadoval přesnost dodaných dat a který si tyto služby může dovolit. Ceník 
mapových děl, která spravuje ZÚ je možné nalézt na adrese:  
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:30
-ZU_ZABAGED.  
     Pro tuto práci byla použita data ze ZABAGED, protože kromě polohopisných dat je 
možné ze ZABAGED získat také výškopis a také proto, že jsme chtěli využít přesnosti 
těchto dat ke zkoumání přesnosti dat naměřených GPS anténou. Data ze ZABAGED jsme 
dostali ve formátu DGN, která jsou kompatibilní s ArcGIS a zobrazitelná se shapefile 
zaběhnutých drah. Data ze ZABAGED jsou vedena v národním souřadnicovém systému, 
do kterého jsme v kapitole 3.1 transformovali i námi naměřená data.  
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     Výškopisná data byla využita k vytvoření trojrozměrného modelu krajiny. 3D povrch 
je možné vytvořit více způsoby. Nejjednodušší je tvorba trojúhelníkové sítě (TIN). Tímto 
způsobem získáme povrch s ostrými hranami, protože je tvořen trojúhelníkovou sítí. Při 
druhém způsobu tvorby 3D krajiny, kterým je rastrová representace povrchu, vzniknou 
hladké přechody i v místech hran. Výsledná kvalita rastru závisí na velikosti rastrové 
buňky, již nastavuje uživatel při tvorbě 3D modelu. 
     Vytvoření trojúhelníkové sítě se provede jednoduše pomocí funkce Create Tin From 
Features. V případě reprezentace 3D povrchu rastrem je nutné nejprve vrstevnice ze 
ZABAGED převést do formátu shapefile. Poté musíme získat z geometrie vrstevnic 
výšková data (přidat do atributové tabulky vrstevnic sloupec s nadmořskou výškou) a 
nakonec vytvoříme funkcí Topo To Raster požadovaný 3D model ve formě rastru. 
     Výsledný trojrozměrný model krajiny je možno využít nejen pro vizualizaci průběhu 
výškopisné části trati, ale také pro tvorbu profilu podle dat ze ZABAGED. Profilový graf 
z poskytnutých dat byl v kapitole 3.2 porovnán s profily linií naměřených GPS anténou. 
      
3.7 Přidání dalších dat z GPS pro vyhodnocování tréninku 
 
     Již v předchozích kapitolách jsme naplňovali atributovou tabulku nejrůznějšími 
naměřenými údaji. V této kapitole se zaměříme na přidání dat - zvláště výškových, která 
jsme získali z GPS. Pracovat budeme se shapefile přesnější nelineární segmentace u obou 
běžců, ale obdobně je možné pracovat také s atributovými tabulkami drah, které byly 
segmentované  lineárně.   
     Nejprve ke každé linii v atributové tabulce přiřadíme nadmořskou výšku. To je 
výhodné pro výpočet převýšení běžce během sportovního výkonu. Výšková data jsou 
velmi důležitým faktorem při posuzování výkonu sportovce. Protože není možné přiřadit 
nadmořskou výšku k linii, je třeba  jako první krok zaběhnutou trať rozdělit na úseky 
odpovídající jedné vteřině běhu a převést funkcí Features Vertices To Points na lomové 
body dráhy, ve kterých bylo měřeno. K těmto bodům je možné přiřadit (nejen) výšky 
nástrojem Add XY Coordinates a s neznatelnou chybou  předat zpětně do atributové 
tabulky jednotlivých linií. 
     Atributovou tabulku bodové vrstvy je možné exportovat ve formátu dbf. V některém 
z tabulkových editorů pak můžeme nad těmito daty provádět úpravy, výpočty a tvorbu 
dalších sloupců atributové tabulky.  
     Vyexportované a popřípadě odfiltrované tabulky byly využity k výpočtu převýšení za 
jednu vteřinu a celkového převýšení od začátku běhu. Pomocí převýšení za vteřinu jsme 
vypočetli index převýšení pro každou sublinii. Jedná se o celočíselnou reprezentaci, která 
informuje o charakteru trati v každém místě na trati. Tento index byl vytvořen 
vynásobením převýšení za jednu vteřinu hodnotou 10 a převedením na celé číslo. Hodnoty 
se pohybují od -13 do 12. 
     Z kapitoly o přesnosti naměřených GPS dat víme, že takto získané hodnoty nemůžeme 
objektivně použít. Při měření dochází k mnoha nepřesnostem, které se nejvíce projeví 
právě v takovýchto „lokálních pohledech“ na měřená data. V současné době je nesmyslné 
takovéto výsledky vytvářet. GPS měření (zvláště výškové) není natolik přesné, aby se 
z těchto dat daly dělat objektivní závěry. Na druhou stranu je nutné použít výšková data 
pro vyhodnocení sportovního výkonu, protože překonaný, nebo překonávaný výškový 
rozdíl je významným faktorem při hodnocení průběhu zátěže organismu. Bylo tedy nutné 
naměřené výšky v jedné vteřině zprůměrňovat a pracovat s těmito hodnotami.  
     Jednou z možností, jak se vyvarovat chyb a zvláště extrémních hodnot převýšení 
v jedné vteřině běhu, je vytvořit průměrné hodnoty například pro desetivteřinové úseky. 
Ovšem ani po této úpravě nedojde k odstranění chyb. Pro deset hodnot převýšení za 
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vteřinu byl vypočten průměr a z tohoto průměru jsme opět vypočetli index převýšení. 
V atributové tabulce se tento postup projeví posloupností deseti shodných záznamů 
v každém sloupci. 
     Ze všech převýšení za vteřinu bylo vypočteno celkové převýšení zdolané závodníkem, 
které může být také vhodným parametrem při posouzení výkonnosti v určité fázi běhu, 
podobně jako celková uběhnutá vzdálenost, kterou jsme také přiřadili do atributové 
tabulky. Oba parametry spolu s ostatními jsou určující pro výkon běžce a mohou být 
součástí atributového dotazu při hodnocení tréninku sportovce a dalších postupů při tvorbě 
výstupů z GIS. 
     Výsledná atributová tabulka je součástí přílohy (příloha 8). 
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4. Výstupy z GIS a přínos projektu  
 
     Předešlé kapitoly se zabývaly vstupem a analýzou dat do informačního systému. Nyní 
tato referencovaná data využijeme pro tvorbu výstupů z GIS, které jsou využitelné pro 
vedení nebo zhodnocení  tréninku, ale třeba i závodu. Pomocí vizualizace v ArcGIS 
vytvoříme podklady, které odpoví na otázky týkající se průběhu sportovního výkonu. 
Ukázky některých výstupů z geoinformačního systému jsou součástí přílohy (příloha č. 9). 
Vzniklé závěry se týkají metodického vedení tréninku a zkušený trenér, nebo sportovní 
lékař je může využít pro naplánování nové tréninkové jednotky, nebo ke zvolení 
výhodnější strategie pro rozložení sil v následujícím závodě. V další kapitole se  
pozastavíme nad přínosem spojení těchto dvou typů dat a využitelností výstupů z ArcGIS.  
 
4.1 Zobrazení dat v GIS 
 
     Základním zobrazením může být vizualizace zaběhnuté linie na mapovém podkladě. 
Pokud jím je ortofoto, je například jednoduše poznatelné, na kterém povrchu trénink 
probíhal. Protože, jak jsme si řekli v úvodu, pro hodnocení variabilní tepové frekvence 
hrají i tato kritéria nezanedbatelnou roli. Ještě využitelnějším podkladem je trojrozměrný 
model terénu, lépe charakterizující prostředí běhu. Skutečnost, jestli se v daném úseku 
běželo do kopce, či z kopce, je určující jak pro průběh tepové frekvence, tak rychlosti 
běhu, které jsou jako atributy součástí dat v GIS. 
     Máme-li zobrazenu linii běhu na mapovém podkladě a zajímají-li nás naměřené 
hodnoty v konkrétním místě na trati, můžeme použít nástroj Identify v hlavní nabídce. Po 
zapnutí této funkce a klepnutím na jakoukoli část segmentované linie běhu se zobrazí 
tabulka se všemi hodnotami z atributové tabulky k vybrané části trati.  
     Údaje z atributové tabulky běhu je možné přiřadit k linii běhu jako popisnou informaci 
pomocí popisné značky. K tomu slouží záložka Labels v menu vlastností (Layer 
Properties) každé vrstvy. Touto funkcí můžeme popsat dráhu běhu například všemi 
naměřeným tepovými frekvencemi. Ale k popisu trati můžeme použít i ostatní veličiny 
v atributové tabulce (rychlost běhu, nadmořskou výšku, absolutní převýšení, uběhnutou 
vzdálenost apod.).  
     Propojení dat ze dvou různých zařízení dynamickou segmentací můžeme využít také 
tím, že symbolizujeme linii běhu podle hodnot TF. I v tomto případě platí, že linii je 
možné znázornit také pomocí jiných hodnot, které jsou součástí atributové tabulky. Postup 
je jednoduchý: V nabídce Symbology.daného shapefile nastavíme symbologii prvku podle 
kvantity libovolného prvku v atributové tabulce (sekce Quantities). Počet tříd a hraniční 
hodnoty jsou vytvořeny automaticky, ale jsou měnitelné. To je pro naši úlohu velmi 
důležité pro případ symbologie tepové frekvence, protože trenér, nebo závodník samotný 
si může nastavit intervaly tepové frekvence podle individuálních hodnot klidové a 
maximální tepové frekvence. Pokud si běžec před započetím tréninku stanovil, v jakých 
zónách se má tepová frekvence pohybovat, není nic jednoduššího, než  daný interval zadat 
při nastavení symbologie prvku a vizualizovat  na mapě (viz obr. 4.1).      
     Domníváme se, že pro symbologii linie by mohla být druhou nejvíce využitelnou 
kvantitativní hodnotou atributové tabulky rychlost běhu. Ve spojení s mapovým 
podkladem (nebo 3D modelem) jsme schopni zvýšené, či snížené hodnoty jedné či druhé 
veličiny místně lokalizovat, což je velmi výhodné například pro plánování závodu na 
stejné trati. Běžec může dopředu odhadnout, které úseky jsou náročné (zvýšená tepová 
frekvence, nízká rychlost) a které by mohly sloužit pro šetření sil. 
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     Také lokální převýšení (převýšení za vteřinu, či jeho modifikace), nebo index 
převýšení nabídne závodníkovi zajímavý pohled na trať samotnou. Zvýrazněná budou 
místa s největším spádem. Nesmíme ale zapomenout na problém s přesností těchto dat. 
 

 
4.1 Znázornění linie běhu podle zadaných hodnot tepové frekvence 

 
     Symbologii prvku nám umožňuje vztáhnout data k trati absolutně, nebo relativně 
vzhledem k další jiné veličině. Symbolizovanou veličinu je totiž možné normalizovat 
podle hodnot jiných sloupců atributové tabulky.   
     V předchozím příkladě jsme vykreslili hodnoty tepových frekvencí, nyní budeme 
hledat konkrétní hodnoty tepových frekvencí (například, kde byly nízké, nebo naopak 
příliš vysoké). K tomu použijeme selekci podle atributů formou atributových dotazů. 
Dotazy se skládají ze známých logických operátorů, mohou být jednoduché, nebo složené 
a také je možno provádět selekci z již selektovaných prvků. Dotazy nemusíme opět 
směřovat jen na hodnoty TF, ale i na další veličiny atributové tabulky a dokonce můžeme 
dotazy kombinovat pro více atributů jedné vrstvy. 
    Pro tvorbu dotazu volíme Selection – Select By Attributes. V dialogovém okně nejprve 
zaškrtneme vrstvu, z níž mají být prvky vybrány (v našem případě jsou vybíranými prvky 
segmentované linie představující dráhu uběhnutou za jednu vteřinu, vytvořené při tvorbě 
nelineární segmentace). Poté pouze pomocí myši vytvoříme atributový dotaz, který se 
vypisuje ve spodní části dialogového okna (viz obr. 4.2). 
     Výsledkem dotazu jsou modře vytažené sublinie dráhy. Modře jsou zvýrazněny také 
odpovídající řádky v atributové tabulce. Konkrétní hodnoty atributů, které jsou součástí 
dotazu, jsou voleny individuálně pro každého běžce. Každý závodník ví o své maximální 
tepové frekvenci, či bodu zlomu, podle něhož je například možné hodnoty TF zadat. 
Taktéž rychlost je úměrná výkonnosti běžce, a tak můžeme dotazy vhodně kombinovat a 
pomocí nich zjistit slabší chvíle závodníka na trati, tak jak je to například uděláno pro 
běžce na obrázku 4.2. Vybrané prvky je možné opět lokalizovat pomocí vhodného 
mapového podkladu, nebo 3D terénu. 
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4.2 Vybrání sublinií, ve kterých je TF menší než 150 a rychlost menší než 10 km/h 

      
     Atributovými dotazy vybrané části tratě, které mají pro závodníka vysoký význam 
mohou být vyexportovány jako samostatný shapefile. Tento postup je popsán v kapitole 
3.2. 
     Naměřené linie jsou křivky ve třech dimenzích. Proto mohou ,,ležet“ na 
vygenerovaném 3D modelu terénu. Tím, že jsme přidali výšky a posléze překonané 
převýšení do atributové tabulky, stanou se tyto hodnoty dalším parametrem, pomocí něhož 
můžou být tvořeny atributové dotazy při výběru prvků. Trojrozměrnost naměřených linií a 
vygenerovaný 3D model terénu můžeme využít programu ArcScene, dalším produktu 
společnosti ESRI patřící do balíčku ArcGIS.  
     Zatím jsme se bavili o výstupech, jež jsou vizualizovány prostřednictvím mapy, ovšem 
ArcGIS nám nabízí také možnost tvorby  grafů, díky nimž můžeme studovat vzájemné 
vztahy mezi jednotlivými sloupci v atributové tabulce. Tvorba grafů z atributových dat je 
dalším velmi užitečným prostředkem, jak dostat z dat co nejvíce odpovědí na otázky 
položené při hodnocení tréninku. Intuitivní tvorba grafu, která je podobná prostředí v MS 
Excel vybízí uživatele k experimentování obdobně jako u předešlých případů tvorby 
výstupů z vytvořených a přiřazených dat. Vyvolání průvodce tvorby grafu je znázorněno 
na obrázku 4.3. Průvodce je rozdělen na tři části. Nejdříve je nutné zvolit typ grafu 
(bodový, spojnicový apod.), ve druhém okně se volí data, ze kterých bude graf vytvořen a 
ve třetí části vzhled grafu.  
     Jako příklad jsme zvolili tvorbu grafu závislosti tepové frekvenci na zdolaném 
převýšení u trénovaného běžce. Výsledný graf je součástí přílohy č.9-E, zabývající se 
výstupy z GIS.  
     Do této doby jsme hodnotili výkonnost závodníků odděleně. V poslední ukázce využití 
spojení GPS a sportester dat se zaměříme na zhodnocení trasy samotné pomocí spojení 
naměřených veličin obou závodníků. Kvůli této úloze byla trať zaběhnutá trénovaným a 
netrénovaným závodníkem. K posouzení nejobtížnějších úseků trasy je nutné vygenerovat 
zvlášť úseky náročné pro trénovaného a zvlášť úseky náročné  pro netrénovaného běžce, 
poté udělat průnik těchto částí a výsledkem je objektivní posouzení nejnáročnějších úseků 
dráhy běhu.  
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4.3 Vyvolání průvodce tvorby grafu z dat v atributové tabulce 

 
     Prvním úkolem je určení kritérií, která by vypovídala o náročnosti v konkrétním místě 
na trati. Přístupů je možné volit samozřejmě více a mohou se stát předmětem zkoumání 
trenérů, nebo sportovních lékařů. Jednou z několika možností může být vybrání náročných 
úseků způsobem, který je uveden na obrázku 4.2. Tento přístup jsme ještě zdokonalili 
zavedením parametru uběhnuté vzdálenosti a převýšením v dané části trati. Ale do 
vyhledávání takovýchto úseků mohou vstupovat i jiné parametry a také konstanty, se 
kterými jsou porovnávány, se mohou lišit. Tato otázka může být nejlépe zodpovězena 
pohledem na tuto problematiku z jiného oboru, nejlépe sportovní medicíny.  
     K vyřešení první části úkolu použijeme funkci Select By Attributes, jejíž využití je 
podrobně popsáno výše. Atributový dotaz, který jsme použili u trénovaného závodníka 
vypadal následovně: „[Tep_frekv_]>156 AND [Rychlost_km_h]<13 AND 
[Ubehnuta_vzdalenost]*[Index_prum10] >6000“ a u netrénovaného běžce je výraz 
obdobný, pouze s mírnou modifikací konstant. Hodnota tepová frekvence odpovídá u 
obou závodníků 80 % TFmax. Ostatní hodnoty byly voleny empiricky. 
     Druhým úkolem při hledání obtížných částí trasy běhu je export selektovaných částí 
linie do samostatného shapefile, který jsme v průběhu této práce prováděli víckrát. 
     Dále je třeba tyto liniové shapefile „obalit“ plochou, abychom mohli nakonec provést 
průnik vzniklých polygonů. To umožňuje nástroj Buffer, který je součástí Toolboxu. 
Dialogové okno a ukázka výsledku této funkce jsou znázorněny na obrázku 4.4.  
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4.4 Použití Bufferu na linie běhu se zadanými atributy 

 
 

     Po použití tohoto nástroje na oba selektované a vyexportované shapefile vytvoříme 
funkcí Intersect průnik obou vzniknuvších ploch (viz 4.5). Tento průnik definuje náročné 
úseky jak pro trénovaného, tak i pro netrénovaného sportovce. Průnik můžeme vytvořit 
nejen funkcí v Toolboxu, ale například také prostorovým dotazem a následným exportem. 
Výsledek tohoto postupu je součástí přílohy (příloha č.9-D).  

 
 

 
4.5 Vytvoření průniku dvou ploch funkcí Intersect 
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4.2 Přínos projektu 
 
     Určení přínosu projektu by mělo být součástí každé práce. Tato studie se zabývala 
daty, která patří mezi oněch 80% polohově určitelných a jejich spojení s daty 
prostorovými. Propojení dat bylo vyhotoveno dynamickou segmentací. Pomocí software 
společnosti ESRI vznikl mocný nástroj pro hodnocení průběhu sportovního výkonu. Jak 
bylo řečeno v úvodu, tento způsob práce s daty může být totiž použit i pro sportovní 
odvětví, jako například cyklistika, běh či sjezd na lyžích, nebo jiné vytrvalostní sporty. 
Extrémním příkladem využití této technologie se může stát spojení GPS dat a TF v 
dostihových závodech. Existují totiž miniaturní měřící zařízení tepové frekvence také pro 
dostihové koně. 
     Vzniklé spojení dat je použitelné pro pozdější zhodnocení tréninku, ale jeho využití 
může být i apriorní. Je-li například naplánovaný závod (v jednom z výše zmíněných 
odvětví), je velmi výhodné v předstihu vyzkoušet trať s plným nasazením a uplatněním 
určité taktiky. Po následném prozkoumání spojených dat v GIS z různých přístupů může 
být odhalena taktická chyba v rozložení sil, mohou být určeny úseky, které jsou v závodě 
kritické a často rozhodující, a závodník by jim měl věnovat zvýšenou pozornost. GIS 
může být také pomocníkem při rozložení občerstvovacích stanic na trati, nebo při tvorbě 
závodní trati samotné. 
     Umíme si také představit využití systému pro televizní průmysl. Před vytrvalostními 
závody jsou často divákům ukazovány profilové grafy trati. Pro diváka by mohlo být 
zajímavé přiřadit k profilu na některých místech trasy průměrné rychlosti, které by vznikly 
například porovnáním rychlostí vysoce kvalitního sportovce s rychlostí závodníka nižší 
výkonnostní třídy. Navíc GIS může být dobrým nástrojem pro vyřešení otázky rozmístění 
kamer na trase závodu (úseky s nejvyššími rychlostmi, převýšením apod.). 
     Jistě existuje ještě mnohem více grafických výstupů z posbíraných dat než ty, které 
jsme uvedli v předešlé kapitole. V datech je možné nalézt plno dalších závislostí a navíc 
může být atributová složka kdykoliv rozšířená o další data. Například, jak bylo řečeno 
v úvodu, předpokládá se v budoucnu větší využívání měření laktátu v krvi v průběhu 
tréninkové jednotky. Tyto hodnoty jsou příslibem do budoucnosti v monitorování výkonu 
při zdolávání trasy sportovcem. Ovšem může se jednat i hodnoty, které jsou už dnes 
pomocí sportesterů zcela běžně měřitelné. Kromě měření tepové frekvence například 
obsahuje většina sportesterů funkce zaznamenávání spotřebovaných kalorií ale i dalších 
parametrů, které nebyly v této práci využity. 
     Zajímavé jistě bude, jak budou měřící přístroje pro vedení a vyhodnocení tréninku 
v budoucnu uspořádány, budou-li spojeny v jeden, či budou i nadále pracovat odděleně. 
Sledujeme-li nejnovější trendy v oblasti nejmodernějších sportesterů, zjistíme, že snahou 
výrobců je přístroje spojovat do jednoho multifunkčního zařízení. Již tedy existují (zatím) 
drahá zařízení, jež v sobě skrývají funkce sportesteru i GPS. Data jsou měřena společně a 
jsou vzájemně propojeny již uvnitř přístroje. Nejvýznamnější společností produkující tato 
hi-tech zařízení je firma FRWD. Přístroje této firmy jsou názorným příkladem tzv. ,,černé 
skříňky“. Nevýhodou těchto přístrojů je absence displeje. Jsou tedy určeny výhradně pro 
aposteriorní zhodnocení tréninku a nemůže být podle nich trénink veden. Jsou dodávány 
s interaktivním software, který umožňuje tvorbu základních výstupů, jako zákres trati do 
mapy a vykreslením hodnot ke křivce běhu, tvorbu profilových grafů apod.   
     Sportovci není příjemné mít při sportovním výkonu starost o techniku, kterou má u 
sebe, a pokud by měl mít u sebe kromě FRWD zařízení ještě jeden sportester s displejem, 
určitě by zakoupení jinak špičkového výrobku s GPS velmi zvažoval. Druhým výrobcem 
hi-tech sportesterů je firma GARMIN. Tato společnost má své výrobky vybavené 
displejem, a tak přístroje neslouží pouze pro vyhodnocení tréninku, ale i pro jeho vedení, 



 45 

což je jistě výhodné. Nevýhodou sportesterů obou společností je stále jejich vyšší cena 
v porovnání s obyčejnými sportestery. Otázkou je přesnost měření polohy a výšky, které 
výrobci na svých stránkách nezveřejňují. Zvláště s výškovým měřením jsme měli 
problémy i v našem případě, kdy byla data měřena odděleně specializovanými zařízeními. 
Dá se tedy předpokládat, že chyby určení polohy a především výšky budou u těchto 
integrovaných přístrojů minimálně rovnocenné s našimi, nebo spíše ještě o něco větší. 
Nepřesnost výškových dat bohužel nepříjemně ovlivňuje vzniklé výsledky a zvláště na 
tuto oblast by se měli výrobci zařízení zaměřit a produkovat přesnější přístroje.  
     Zmínili jsme dvě společnosti, které se již zabývají problematikou této práce, ale jistě i 
jiné firmy vyrábějící sportestery uvažují o integraci GPS do sportesteru, a proto pevně 
věříme, že spojení těchto dat má velkou budoucnost.                
     Pro firmy produkující takováto zařízení je důležité vytvořit vlastní software pro 
vyhodnocení naměřených dat. ArcGIS používaný v této práci je zbytečně „silným 
nástrojem“ a především, pro výkonnostního sportovce cenově nedostupným. Zajímavé 
bude sledovat vzájemnou kompatibilitu mezi programy různých výrobců. Vzhledem 
k tomu, že již dnes se vydává každá společnost vlastní cestou, není kompatibilita námi 
očekávána. 
     Jako závěrečnou poznámku bychom uvedli, že oblast vedení tréninku sportovců není 
jediným odvětvím lidské činnosti, ve které se v současnosti prosazuje fenomén určování 
polohy a následné spojení polohových dat s daty atributovými. V budoucnosti se 
předpokládá začlenění GPS modulu do dalších zařízení. Možná, že někteří z vás již slyšeli 
o digitálních fotoaparátech, které ke každé fotce navíc ukládají zeměpisné souřadnice 
místa pořízení. To může být výhodné například při tvorbě digitálních alb, jež vhodný 
software nemusí vytvářet jen na základě času pořízení fotografie, ale také podle místa. 
V jednom adresáři se tak mohou nacházet fotky z dovolené v Chorvatsku a ve druhém 
například z víkendového pobytu na chatě. Uvažuje se také o populárních mp3 
přehrávačích, které by po zapojení GPS modulu byly schopny přehrávat hudbu podle 
místa na kterém se toto zařízení nachází. Ovšem nejblíže mají k rozšíření svého 
hardwarového arsenálu o GPS jednotku mobilní telefony, protože využití polohových dat 
v mobilním telefonu bude ze všech výše zmíněných zařízení největší. 
     Tímto jsme chtěli naznačit, že GPS data mají velkou budoucnost, ale nejen sama o 
sobě, ale ve spojení - aplikací na další zájmové oblasti. Jsme přesvědčeni, že existuje 
slibná budoucnost pro uplatnění spojení GPS a sportester dat a že i tato práce napomůže 
zvýšení zájmu o tuto problematiku. Práce využívající technologie GIS mě přesvědčila, že 
zavedení GPS do oblasti vedení a vyhodnocení tréninku má smysl a výsledky jsou 
využitelné. 
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5  Závěr 
 
     Tato bakalářská práce ukázala možnost dalšího využití GPS dat. Tentokrát v oblasti 
sportu.  
     GPS data velmi málo často vystupují sama o sobě a často dochází k jejich spojení 
s daty neprostorovými. I tato práce řešila problém spojení neprostorových dat s daty 
prostorovými. Protože jsme tato data měli přiřadit k linii běhu, udělali jsme tak 
prostřednictvím dynamické segmentace. Neprovázali jsme ale atributová data ze 
sportesteru k dráze běhu pomocí vzdálenosti od počátku, ale podle času stráveném na trati. 
Byly vytvořeny a porovnány dva možné přístupy k tvorbě dynamické segmentace podle 
času. Lineární dynamická segmentace není vhodná pro absolutní polohové vyhodnocení 
fyziologických událostí sportovce, protože tento model předpokládá konstantní rychlost 
běžce v celém průběhu tréninku. To není vzhledem k okolním podmínkám nikdy 
uskutečnitelné. Při relativním určování průběhu tepových frekvencí se již s tímto 
modelem spokojit můžeme, protože rozdíly (střední hodnoty) mezi délkou úseků TF 
vypočtené lineární a nelineární segmentací jsou pod hodnotou chyby určení polohy GPS 
přístrojem.  
     Pro absolutní vyhodnocení bylo vytvořeno spojení dat ze sportesteru a z GPS 
prostřednictvím nelineární segmentace. Do atributové tabulky jsme přiřadili další hodnoty 
naměřené zařízením GPS. Pro hodnocení běhu jsou obzvláště důležitá výšková data, jako 
například zdolané a zdolávané převýšení na trati. U výškových dat jsme ale při porovnání 
s digitálním modelem reliéfu, který jsme vytvořili na základě získaných dat ze 
ZABAGED, došli k závěru, že výšková data jsou zvláště v zalesněných úsecích trati dosti 
nepřesná. Tato skutečnost je velmi nepříjemná a limitující při správném vyhodnocování 
sportovní činnosti. 
     Vizualizace dat je díky funkční bohatosti programu ArcGIS velice rozmanitá a 
nalezneme zde více prostředků, jak zkoumat závislosti mezi veličinami. Práce v tomto 
prostředí mě přesvědčila o skutečně možném využití spojení GPS a sportester dat. O této 
budoucnosti přemýšlí již také řada výrobců sportesterů. Ti budou muset vytvořit vlastní 
programy, vybavené funkcemi pro vyhodnocování tréninku, či závodu. Cena software, se 
kterým jsme pracovali v této práci, je totiž velmi vysoká a pro práci s naměřenými daty 
bylo využito jen minimum funkcí tohoto silného nástroje. 
     Díky této práci jsme si uvědomili, jak rozmanitě a rozsáhle jsou využitelná polohová 
data a že využití GPS u sportesterů je jen zlomkem veškerého uplatnění GPS dat na světě.  
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1. Ukázka funkcí vybraných sportesterů určených pro běhání. Převzato z [POLAR]. 
 

 M O D E L Y   Ř A 

D Y  -  S             

Základní funkce 
záznamu: 

S 
120 

S 
410 

S 
510 

S 
625
X  

S 
725
X 

S 
810i 

Bezdrátové měření s 
přesností EKG + + + + + + 
Znázornění TF (tepy 
za min / % max. TF) 

Tepy 
/ % 

Tepy 
/ % 

Tepy 
/ % 

Tepy / 
% 

Tepy / 
% 

Tepy / 
% 

Časy úseků s 
aktuální/ prům./ max. 
TF A / P 

A 
/P/M 

A 
/P/M 

A 
/P/M 

A 
/P/M 

A 
/P/M 

Stanovení vlastní 
zóny   + + + + + 
Kódovaný přenos 
signálu   + + + + + 
Výpočet 
energetického výdeje   + + + + + 
Výpočet maxima TF 
na základě věku + + + + + + 
Test kondice - 
stanovení Indexu 
kondice   + + + + + 
Predikce maxima TF 
dle Testu kondice   + + + + + 
Test vlastní 
optimalizace       +     
Zóny TF vč zvukové a 
vizuální signalizace + + + + + + 
Intervalový trénink 
(dle TF či vzdálenosti) 

  + + + + + 

Časovače intervalů   + + + + + 
Nezávislý časovač: 
načítání / odpočet k 0 +           
Průměrná a max. TF 
celého záznamu + + + + + 

+ a 
min. 

Záznamový interval 
TF (R=ručně, 
A=automaticky, RR= 
tep po tepu) 

R 60 

R 
99, 
A 

120 

 navíc 
RR 

Záznam uklidnění 
(TF/ čas) + + + + + + 
Týdenní souhrné 
statistiky   

přes 
PC 

přes 
PC 

přes 
PC 

přes 
PC 

přes 
PC 

Celkové souhrné 
statistiky   

přes 
PC 

přes 
PC 

přes 
PC 

přes 
PC 

přes 
PC 

Maximální počet 
uložených záznamů 1 1+ 5 1+ 5 99 99 99 

Funkce měření 
rychlosti a 

S 
120 

S 
410 

S 
510 

S 
625

S 
725 

S 
810i 
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vzdálenosti: X  
Rychlost a vzdálenost 
při běhu či chůzi 

      + mimo 
z.vyb   

Ujetá vzdálenost na 
kole 

    + + +   

Průměrná a 
maximální rychlost na 
kole 

    + + +   

Odhadovaný čas 
dojezdu 

            

Nastavení obvodu 
kola pro 2 bicykly 

    + + +   

Výdej energie (na km 
či na hodinu) 

            

Držák přijímače na 
řídítka 

mimo 
z.vyb 

mimo 
z.vyb + + + mimo 

z.vyb 

Snímač rychlosti (N-
na nohu; K-na kolo) 

    K 
N (K 
mimo 
z.vyb.) 

K (N 
mimo 
z.vyb.) 

  

Snímač kadence     
mimo 
z.vyb 

mimo 
z.vyb 

mimo 
z.vyb   

Snímač silového 
výkonu 

      
mimo 
z.vyb 

mimo 
z.vyb   

Teplota a výškoměr       + +   

Automatický čas 
úseku 

      + +   

Spojení s PC či 
mobilem: 

S 
120 

S 
410 

S 
510 

S 
625
X  

S 
725  

S 
810i 

Infračervený (IR) 
přenos do PC 

      + + + 

IR Interface RS232 či 
USB   

      interní interní interní 

SonicLink (přenos do 
PC přes mikrofon) 

  + +       

UpLink (nastavení z 
PC zvuk. signálem) 

+ + + + + + 

SW přesné 
posuzování 
výkonnosti 4.0 

  + + + + + 

Spojení na 
PolarPersonalTrainer.
com 

  + + + + + 

Online ukládání 
hodnot TF přímo do 
PC 

          + 

Spojení s mobilním 
telefonem NOKIA 

      + +   

Funkce hodinek a 
ostatní funkce: 

S 
120 

S 
410 

S 
510 

S 
625
X  

S 
725 

S 
810i 

Denní čas (12 či 24 
hod. režim) 

+ + + + + + 

Budík + + + + + + 
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Ovládací jazyky 
(ANG, NĚM, FRA, 
ŠPA) 

            

Datum a den v týdnu; 
dvě časové zóny 

+ + + + + + 

Stopky + + + + + + 

Upomínky (zvukové a 
vizuální) 

      + + + 

Vodotěsnost 50 m 50 m 20 m 30 m 30 m 50 m 

3řádkový displej + + + + + + 

Změna údajů v 
průběhu zatížení 

1 
řáde

k 

2 
řádk

y 

2 
řádk

y 

2 
řádky 

2 
řádky 

2 
řádky 

Možnost zoomu 
(zvětšení displeje) 

            

Podsvícení displeje   + + + + + 

Indikátor slabé baterie   + + + + + 
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2. Tabulka se zaznamenanými tepovými frekvencemi trénovaného běžce ( Jan Korytár) 
 

  
Jan 

Korytár     

1 od do 
Tepová 
frekvence 

2 0:00 0:10 70 
3 0:10 0:20 101 
4 0:20 0:30 130 
5 0:30 0:40 138 
6 0:40 0:50 142 
7 0:50 1:00 148 
8 1:00 1:30 152 
9 1:30 2:00 155 

10 2:00 2:30 157 
11 2:30 3:00 160 
12 3:00 3:30 163 
13 3:30 4:00 164 
14 4:00 4:30 166 
15 4:30 5:00 166 
16 5:00 5:30 166 
17 5:30 6:00 167 
18 6:00 6:30 171 
19 6:30 7:00 169 
20 7:00 7:30 169 
21 7:30 8:00 168 
22 8:00 8:30 170 
23 8:30 9:00 171 
24 9:00 9:30 174 
25 9:30 10:00 172 
26 10:00 10:30 171 
27 10:30 11:00 175 
28 11:00 11:30 177 
30 11:30 12:00 177 
31 12:00 12:30 179 
32 12:30 13:00 180 
33 13:00 13:30 181 
34 13:30 14:00 180 
35 14:00 14:30 177 
36 14:30 15:00 167 
37 15:00 15:30 166 
38 15:30 16:00 165 
39 16:00 16:30 166 
40 16:30 17:00 167 
41 17:00 17:30 168 
42 17:30 18:00 173 
43 18:00 18:30 174 
44 18:30 19:00 171 
45 19:00 19:30 173 
46 19:30 20:00 172 
47 20:00 20:30 172 
48 20:30 21:00 172 
49 21:00 21:30 172 
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50 21:30 22:00 171 
51 22:00 22:30 173 
52 22:30 23:00 173 
53 23:00 23:30 167 
54 23:30 24:00 173 
55 24:00 24:30 173 
56 24:30 24:51 173 
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3. Tabulka se zaznamenanými tepovými frekvencemi netrénovaného běžce (Petr 
Špitálník) 

 

  
Petr 
Špitálník     

  od do 
Tepová 
frekvence 

1 0:00 0:10 105 
2 0:10 0:20 125 
3 0:20 0:30 136 
4 0:30 0:40 144 
5 0:40 0:50 146 
6 0:50 1:00 148 
7 1:00 1:30 149 
8 1:30 2:00 156 
9 2:00 2:30 160 

10 2:30 3:00 161 
11 3:00 3:30 161 
12 3:30 4:00 169 
13 4:00 4:30 171 
14 4:30 5:00 171 
15 5:00 5:30 170 
16 5:30 6:00 165 
17 6:00 6:30 167 
18 6:30 7:00 166 
19 7:00 7:30 163 
20 7:30 8:00 166 
21 8:00 8:30 164 
22 8:30 9:00 163 
23 9:00 9:30 165 
24 9:30 10:00 166 
25 10:00 10:30 163 
26 10:30 11:00 161 
27 11:00 11:30 162 
28 11:30 12:00 161 
30 12:00 12:30 162 
31 12:30 13:00 164 
32 13:00 13:30 163 
33 13:30 14:00 163 
34 14:00 14:30 162 
35 14:30 15:00 168 
36 15:00 15:30 173 
37 15:30 16:00 176 
38 16:00 16:30 178 
39 16:30 17:00 180 
40 17:00 17:30 182 
41 17:30 18:00 180 
42 18:00 18:30 184 
43 18:30 19:00 174 
44 19:00 19:30 166 
45 19:30 20:00 162 
46 20:00 20:30 160 
47 20:30 21:00 156 



 55 

48 21:00 21:30 153 
49 21:30 22:00 151 
50 22:00 22:30 159 
51 22:30 23:00 160 
52 23:00 23:30 159 
53 23:30 24:00 158 
54 24:00 24:30 159 
55 24:30 25:00 160 
56 25:00 25:30 157 
57 25:30 26:00 157 
58 26:00 26:30 162 
60 26:30 27:00 159 
61 27:00 27:30 159 
62 27:30 28:00 159 
63 28:00 28:30 158 
64 28:30 29:00 158 
65 29:00 29:30 157 
66 29:30 30:00 157 
67 30:00 30:30 154 
68 30:30 31:00 161 
69 31:00 31:30 160 
70 31:30 32:00 157 
71 32:00 32:30 155 
72 32:30 33:00 160 
73 33:00 33:30 157 
74 33:30 34:00 161 
75 34:00 34:30 160 
76 34:30 34:42 160 
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4, Porovnání tepových frekvencí obou běžců, se zachováním času běhu obou závodníků 
 

Porovnání tepové frekvence trénovaného a netrénovaného běžce

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0
:0

0

0
:2

0

0
:4

0

1
:0

0

2
:0

0

3
:0

0

4
:0

0

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

2
4

:0
0

2
5

:0
0

2
6

:0
0

2
7

:0
0

2
8

:0
0

2
9

:0
0

3
0

:0
0

3
1

:0
0

3
2

:0
0

3
3

:0
0

3
4

:0
0

čas

te
p
o
vá
 f
re
kv
en
ce

Petr Špitálník Jan Korytár
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5.  Graficky zpracované postupy práce v ArcGIS – kapitola: 3.2 Úprava naměřených dat 
 
A, Mazání prvku 
 

 
 
 
B,  Rozdělení cesty na dvě 
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C,  Vybrání první části cesty 
 

 
 
 

D,  Export vybrané části do nového shapefile 
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6. Porovnání absolutní přesnosti lineární segmentace vzhledem k segmentaci nelineárn 
 
A, 
 
Korytár 

tam 
Staničení Staničení   

TF Lineární segmentace[m] Nelineární segmentace[m] Rozdíl nelineární-lineární [m]  

70 37,69083231 33,46582651 -4,2250058 
101 75,38166463 73,20256749 -2,179097138 
130 113,0724969 111,8250922 -1,247404731 
138 150,7633293 150,8658162 0,10248691 
142 188,4541616 189,9222581 1,468096497 
148 226,1449939 228,4876483 2,342654411 
152 339,2174908 340,5636544 1,346163648 
155 452,2899877 457,8400581 5,550070379 
157 565,3624846 571,6834448 6,320960167 
160 678,4349815 682,2728428 3,837861293 
163 791,5074784 796,3391484 4,831669977 
164 904,5799753 914,2921161 9,712140766 
166 1017,652472 1033,03421 15,38173745 
166 1130,724969 1149,792087 19,06711792 
166 1243,797466 1269,451993 25,65452748 
167 1356,869963 1387,042797 30,17283423 
171 1469,94246 1503,086256 33,14379648 
169 1583,014957 1622,130521 39,11556435 
169 1696,087454 1744,240391 48,15293745 
168 1809,159951 1863,22951 54,06955956 
170 1922,232447 1980,260784 58,02833695 
171 2035,304944 2093,318316 58,01337175 
174 2148,377441 2206,097178 57,71973688 
172 2261,449938 2324,453943 63,00400445 
171 2374,522435 2441,799384 67,27694948 
175 2487,594932 2549,545038 61,95010621 
177 2600,667429 2648,693923 48,02649407 
177 2713,739926 2756,063678 42,32375189 
179 2826,812423 2855,121095 28,30867258 
180 2939,88492 2958,735179 18,85025915 
181 3052,957416 3061,669186 8,71176971 
180 3079,341 3079,341 0 

    

 Výběrová směrodatná odchylka 35,013645 

 Průměr z absolutních hodnot   25,629223 
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B, 
 
Korytár zpět Staničení Staničení   

TF Lineární segmentace[m] Nelineární segmentace [m] Rozdíl nelineární-lineární [m] 

180 104,7023131 93,99089997 -10,71141309 

177 241,2705475 225,6333454 -15,63720209 

167 377,8387819 372,3072232 -5,531558705 

166 514,4070163 524,4517389 10,04472256 

165 650,9752507 670,4177948 19,44254402 

166 787,5434852 812,7298703 25,18638513 

167 924,1117196 951,3693123 27,25759273 

168 1060,679954 1093,071326 32,39137225 

173 1197,248188 1221,574134 24,32594579 

174 1333,816423 1355,777321 21,96089798 

171 1470,384657 1487,825615 17,44095797 

173 1606,952892 1624,312401 17,35950895 

172 1743,521126 1760,010984 16,4898577 

172 1880,089361 1896,197784 16,10842308 

172 2016,657595 2031,163504 14,5059088 

172 2153,225829 2162,919404 9,693574912 

171 2289,794064 2296,974412 7,180347878 

173 2426,362298 2433,004181 6,641882884 

173 2562,930533 2569,421864 6,491331835 

167 2699,498767 2706,082688 6,583920964 

173 2836,067001 2841,620782 5,553780529 

173 2972,635236 2975,423459 2,788222838 

173 3068,233 3068,233 0 

    

 Výběrová směrodatná odchylka 16,5562769 

 Průměr z absolutních hodnot 13,8837979 
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7. Porovnání relativní přesnosti lineární segmentace vzhledem k segmentaci nelineární 
 
A,  
 

Korytár tam 

TF 

Délka úseku TF 
vypočtená lineární 

segmentací 

Délka úseku TF 
vypočtená  nelineární 

segmentací 

Rozdíl 
nelineární-
lineární [m] 

70 37,69083231 33,46582651 -4,2250058 
101 37,69083231 39,73674098 2,045908672 
130 37,69083231 38,62252468 0,931692367 
138 37,69083231 39,04072404 1,349891731 
142 37,69083231 39,05644189 1,365609577 
148 37,69083231 38,56539021 0,874557905 
152 113,07249690 112,07600614 -0,996490763 
155 113,07249690 117,27640363 4,203906731 
157 113,07249690 113,84338669 0,770889788 
160 113,07249690 110,58939803 -2,483098874 
163 113,07249690 114,06630558 0,993808684 
164 113,07249690 117,95296769 4,880470789 
166 113,07249690 118,74209359 5,669596689 
166 113,07249690 116,75787737 3,685380469 
166 113,07249690 119,65990646 6,587409559 
167 113,07249690 117,59080365 4,518306751 
171 113,07249690 116,04345914 2,970962245 
169 113,07249690 119,04426477 5,971767873 
169 113,07249690 122,10987000 9,037373098 
168 113,07249690 118,98911901 5,916622111 
170 113,07249690 117,03127428 3,958777384 
171 113,07249690 113,05753171 -0,014965192 
174 113,07249690 112,77886202 -0,293634878 
172 113,07249690 118,35676447 5,284267573 
171 113,07249690 117,34544193 4,272945032 

175 113,07249690 107,74565363 -5,326843269 

177 113,07249690 99,14888475 -13,92361215 

177 113,07249690 107,36975472 -5,702742178 
179 113,07249690 99,05741759 -14,01507931 
180 113,07249690 103,61408347 -9,458413429 
181 113,07249690 102,93400746 -10,13848944 
180 26,38358262 17,67181389 -8,71176873 

 Výběrová směrodatná odchylka 6,036354492 

 Průměr z absolutních hodnot  4,705634032 
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B, 
 

Korytár zpět 

TF 

Délka úseku TF 
vypočtená lineární 

segmentací 

Délka úseku TF 
vypočtená nelineární 

segmentací 

Rozdíl nelineární 
– lineární [m] 

180 104,70231306 93,99089997 -10,71141309 
177 136,56823442 131,64244542 -4,92578900 
167 136,56823442 146,67387780 10,10564338 
166 136,56823442 152,14451569 15,57628127 
165 136,56823442 145,96605587 9,39782145 
166 136,56823442 142,31207553 5,74384111 
167 136,56823442 138,63944202 2,07120760 
168 136,56823442 141,70201394 5,13377952 
173 136,56823442 128,50280797 -8,06542645 
174 136,56823442 134,20318661 -2,36504781 
171 136,56823442 132,04829441 -4,51994001 
173 136,56823442 136,48678540 -0,08144902 
172 136,56823442 135,69858317 -0,86965125 
172 136,56823442 136,18679980 -0,38143462 
172 136,56823442 134,96572015 -1,60251427 
172 136,56823442 131,75590053 -4,81233389 
171 136,56823442 134,05500739 -2,51322703 
173 136,56823442 136,02976943 -0,53846499 
173 136,56823442 136,41768337 -0,15055105 
167 136,56823442 136,66082355 0,09258913 
173 136,56823442 135,53809399 -1,03014043 
173 136,56823442 133,80267673 -2,76555769 
173 95,59776409 92,82878700 -2,76897709 

        

  Výběrová směrodatná odchylka 5,94070073 

  Průměr z absolutních hodnot 4,18361223 
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8.    Ukázka výsledné atributové tabulky 
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9.    Ukázky výstupů z GIS 
 
A, 

 
      B, 
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C, 

 
D, 

 



 66 

E, 

 
 
 
 

 


