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Abstrakt
VESELÁ, Terezie: Využití GPS ve volném čase. Bakalářská práce. Vysoká škola
polytechnická v Jihlavě. Katedra cestovního ruchu. Vedoucí práce PaedDr. František
Smrčka. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář. Jihlava 2009.
Tato práce se zabývá možností využití GPS přístroje ve volném čase. Dozvíte se něco
z historie GPS a také princip, na kterém tento přístroj funguje.
Další stěžejní část této práce tvoří tvorba webových stránek, na kterých naleznete prošlé
trasy.
Dalším bodem mé práce je popis jednotlivých prošlých tras a zejména popis cesty
do Santiaga de Compostela, „Svatojakubské cesty“.
Bakalářská práce je členěna na 2 hlavní části: teoretickou a praktickou. Přičemž
teoretickou část tvoří popis gps přístroje a praktickou část tvorba webových stránek
a popis jednotlivých prošlých tras.

GPS přístroj. Volný čas. Santiago de Compostela.
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Abstract
VESELÁ, Terezie: The use of gps in your free time. Bachelor’s thesis. University
of Polytechnic in Jihlava. Department of Tourism. Head of work PaedDr. František
Smrčka. The degree of professional qualifications: Bachelor. Jihlava 2009.
This work deals with the possibilities of using GPS devices in their free time. In this
work, to learn something from the history of GPS and also the principle on which this
device works.
Another crucial part of this work consists of creating Web pages, which can be found
passing through the route. Another point of my work is outdated description of routes
and in particular to the description of Santiago de Compostela, or „St. route“.
Bachelor's thesis is divided into 2 main parts: theoretical and practical.
With a theoretical description of a GPS device and a practical part of development
of a web site and a description of each outdated routes.

GPS device. Leisure. Santiago de Compostela.
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Úvod
V této bakalářské práci na téma – Využití GPS (Global Position Systém, vojenský
polohový družicový systém, s jehož pomocí je možno určit polohu a přesný čas
kdekoliv na Zemi) ve volném čase se budu věnovat nejen historii a možnostem využití
GPS navigací, popisu zajímavých míst, které jsem díky GPS navigaci navštívila
a zaznamenala, ale i tvorbě webových stránek prostřednictvím kterých budou tyto trasy
zveřejněny.
Původně GPS přístroje sloužily jako navigační systémy pro americká vojska. V dnešní
době jsou využívány hlavně v Geodezii, kde slouží například k zaměřování nivelačních
bodů, potom také v letecké, námořní a automobilové dopravě a v poslední době se stále
více využívají i v oblasti Cestovního ruchu. GPS přístroje nabízí ohromnou škálu
funkcí, které usnadní cestování a zpříjemní volný čas. Nejedná se pouze o navigování
z výchozího místa do daného bodu zájmu, ale také o další služby od různého trasování
a plánování cest přes ukládání zajímavých míst, (interrest points) až po využití
kompasu. Umožní lepší orientaci v terénu i pro méně zkušené cestovatele a zároveň se
čím dál častěji stávají nepostradatelnou pomůckou při cestování do nepřehledných či
neznámých měst či oblastí.
Cílem této práce je nabídnout turistovi nebo potenciálnímu zájemci možnost využít
aktivně volný čas díky GPS navigaci. Dále také propagace daného místa, ve kterém byla
trasa pořízena a o němž se díky webovým stránkám může dozvědět i široká veřejnost.
V teoretické části budou uvedeny veškeré informace o GPS navigacích, především
jejich vývoji, principu fungování a využití ve volném čase.
V praktické části se dozvíte něco o programu FrontPage pro tvorbu webových stránek,
uvidíte zde i náhled samotných webových stránek s popisem jednotlivých prošlých tras.
Za předpokladu, že stránky navštíví i zahraniční turisté budou připraveny ve čtyřech
jazykových mutacích v českém, španělském, anglickém a německém jazyce doplněny
fotografiemi popisovaných lokalit.
K nejzajímavějším bodům mé práce bude určitě patřit popis Svatojakubské cesty
do Santiaga de Compostela, kterou jsem absolvovala v říjnu minulého roku. Tato cesta
mě mimo jiné také inspirovala k vytvoření této práce. Dále zde čtenář nalezne 2 trasy
z okolí Knínic (mikroregion Telčsko) a také trasu Putování po jihlavských kostech.
Na své si tedy přijde nejen milovník dlouhých poutí, ale i obyčejný turista,
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vyhledávající kratší či delší regionální trasy a procházky, nebo zájemce o historické
památky a toulky městem.
Samozřejmě, že problém rozvoje cestovního ruchu není závislý pouze na lepším
a častějším využívání GPS navigace a možnosti aktivního prožívání volného času s ní
spojené. Rozhodla jsem se, že se pokusím nastínit v této práci jednu z mnoha možností
jak přispět k rozvoji cestovního ruchu a nabídnout tak potenciálním zájemcům trochu
jiný a možná ještě ne tolik využívaný způsob plánování jejich cest za poznáním
zajímavých míst nejen na území ČR, ale i v zahraničí a snad i inspirovat svou prací
k novým zážitkům.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Vývoj GPS navigace
Systém GPS (Global Position Systém) je původně vojenský navigační systém armády
Spojených států amerických. Vývoj GPS byl zahájen v roce 1973 a od začátku 90. let je
systém bezplatně přístupný i pro civilní uživatele po celém světě.
Oficiální původní název systému odvozený od jeho funkce je NAVSTAR GPS, což je
zkratka pro Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System.
Označení NAVSTAR nesou také družice, které systém GPS využívá ke své činnosti.
Vznik satelitních navigačních systémů se datuje do druhé poloviny 20. století. U jejich
zrodu stály především armádní zájmy. V roce 1960 započalo US-NAVY s umísťováním
družic systému TRANSIT na oběžnou dráhu. Hlavním úkolem bylo určování polohy
plavidel. Tento systém byl v roce 1964 uvolněn i pro civilní použití a nyní slouží
zejména majitelům civilních jachet. Postupem času byl projekt TRANSIT následován
řadou dalších systémů. Nejpoužívanějším a nejrozsáhlejším se stal Globální polohový
systém NAVSTAR - GPS. [7]
Počátky vývoje GPS spadají do roku 1973, kdy byla zahájena první fáze, zahrnující
vypuštění 4 pokusných družic a kdy se také rozběhl vývoj uživatelských zařízení.
Do roku 1979, začátku druhé vývojové fáze, bylo vypuštěno celkem 11 družic. V této
fázi byla současně vybudována pozemní řídící střediska a počet družic se zvýšil na 24.
Technologie GPS byla na počátku využívána jen jako přesný vojenský lokalizační
a navigační prostředek sledování pozic vojenských jednotek, zaměřování cílů, apod.,
V 80. letech 20. století došlo k mohutnému rozšíření technologie GPS do všech oblastí
lidské činnosti. Od roku 1996 je globální polohový systém na základě rozhodnutí
prezidenta USA kontrolován vládním výborem IGEB (Interagency GPS Executive
Board), jehož úkolem je sledování vývoje systému a jeho usměrňování v souladu se
zájmy národní bezpečnosti. Kromě toho IGEB provádí i dohled na zajištění dostupnosti
GPS pro celosvětové mírové využití (vědecké i komerční) a podporuje mezinárodní
spolupráci v této oblasti. [7]
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1.2 Princip fungování gps
Jak GPS funguje? Zemi obíhá na velmi přesných drahách 24 navigačních družic
ve výšce 10 183 km s oběžnou dobou 11 h 58 minut (6 oběžných drah se 4 družicemi
na každé dráze). Sklon jejich dráhy vzhledem k rovníku je 55 stupňů. Každá družice
tedy Zemi oběhne asi dvakrát za den. Družice jsou vlastně rádiovými majáky na oběžné
dráze, které nepřetržitě vysílají informace o své poloze přibližně na kmitočtu 1,5 GHz.
[7]

Obrázek č. 1: Navigační družice
GPS přijímač na Zemi dokáže tyto informace přijmout a dekódovat a díky výkonnému
mikropočítači dokáže z údaje o poloze družic spočítat vzdálenosti od jednotlivých
družic, na základě kterých lze vypočítat přesnou polohu. Jedná se o dálkoměrnou
metodu určení polohy. Znáte-li (změříte-li), vzdálenost minimálně od tří satelitů,
nalézáte se tak na průniku 3 kulových ploch v jejichž středu jsou jednotlivé družice.
Další, čtvrtou plochou je povrch Země. Výpočet se ještě dále zpřesňuje změřením
vzdáleností k dalším viditelným satelitům. [7]
Vzdálenost se spočítá jako podíl rychlosti šíření radiových vln (300000 km/s) a času,
uběhlým mezi okamžikem, kdy byla data z družice vyslána a okamžikem, kdy byla
přijata. K tomu je však zapotřebí extrémně přesný údaj času jak na straně vysílače, tak
přijímače. Proto každá z družic na své palubě nese velmi přesný a drahý cesiový nebo
rubidiový oscilátor, sloužící jako časový a kmitočtový normál. Aby hodiny v GPS
přijímači dosáhly stejné přesnosti, je z přijímaného signálu vypočítáván tzv. clock
offset, který v kombinaci s velmi přesnými časovými značkami vysílanými z družic
umožňuje přijímači zobrazovat čas s chybou menší než 1 mikrosekunda. Výkonný
mikropočítač v GPS přijímači potom na základě srovnání vzdáleností od několika
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(min. 3) družic dokáže vypočítat polohu a zobrazit ji v různých formátech. Přijímač
nejdříve vygeneruje kopii přijímaného signálu a synchronizuje jej. Takto se určí
u sledovaných družic tzv. pseudovzdálenost a při jejich známé poloze lze již vypočítat
souřadnice polohy přijímače. [8]
Systém je založen na výpočtu vzdáleností mezi uživatelem na zemi a družicemi
na oběžných drahách. Aktivních družic je celkem 24. Znamená to, že nad jakýmkoliv
místem na Zemi je možnost příjmu z maximálně dvanácti družic, ostatní se v daný
okamžik nachází nad protilehlou stranou Země. Pro výpočet polohy je nutno zpracovat
signál z minimálně tří družic. Pro výpočet polohy i s výškou je zapotřebí signál ze čtyř
družic.
Družice jsou řízeny a sledovány z několika stanovišť, která jsou umístěna rovnoměrně
podél rovníku. Jelikož se nejedná o družice stacionární (zdánlivě nehybné vůči Zemi,
používané například pro přenos televizních signálů), není potřeba výhled na jih, ale
obecně jen výhled na oblohu.
Frekvence signálu GPS (L1: 1,575GHz) je volena tak, aby signál byl nezávislý jak
na denní či roční době, tak i na počasí. Nemusíte mít tedy strach, že během bouřky,
větru nebo průtrži mračen GPS přijímač nebude fungovat.
GPS přístroje jsou převážně pasivními přijímači dat z družic. Znamená to, že přístroj
dokáže data z družice přijímat a zpracovávat, ale sám o sobě žádná data nevysílá. Není
proto možné na dálku sledovat pozici běžného GPS přijímače, který je někde v terénu
používán. [7]

1.3 Přesnost systému GPS
Přesnost určení polohy GPS je bez jakýchkoliv korekcí kdekoliv na Zemi 10 až 15 m.
Mohla by být ještě lepší, ale chybu ovlivňuje šum a mnohacestné šíření signálu.
Přesnost do 20 m je pro běžné využití naprosto dostatečná, při požadavku na vyšší
přesnost lze zavádět korekce. I u měření nadmořské výšky je takováto odchylka
30 m pro turisty a horolezce snad už také dostatečná. GPS tedy nahradí už i výškoměr
a může vám zachránit život, třeba když při nečekané změně počasí se spolehlivě vrátíte
v mlze, vánici na přesné místo do stanu, tábora, a podobně. Je tu stále ale možné další
zpřesnění pomocí tzv. korekčního signálu, ale hlavní jeho význam byl při uměle
zavedené SA chybě. Korekční signál se získává tak, že v referenčním bodě se známou
velmi přesnou polohou je instalována stanice, ze které se snímané odchylky polohy
14

vysílají
do pohyblivého přijímače DGPS, kde se naměřené údaje ihned opravují pro GPS.
Přístroje GPS schopné přijímat tento korekční signál se označují jako "Differential
Ready". Podle typu přístroje a způsobu zavádění korekcí lze pak získat přesnost určené
polohy od jednotek metrů až po řádově milimetry. Propojením s diferenčním
přijímačem (DGPS) se přesnost zlepší na 2 až 5 metrů tam, kde diferenční přijímač
zachytí signál diferenční korekce vysílaný pozemními vysílači. Vysílači DGPS je dobře
pokryta Severní Amerika, Velká Británie, severní a západní pobřeží Evropy
na frekvencích 283,5 - 325,0 kHz. Ostatní části, zvláště východní Evropy zatím nemají
dostatečně silné a souvislé pokrytí pro DBR, což se ale stále mění k lepšímu.

1.4 Nároky na GPS přijímače
Jednotlivé typy přijímačů se od sebe liší vnějším vzhledem a rozměry, typem displeje
(od jednoduchých alfanumerických, po grafické a barevné) a použitým softwarem. Jsou
napájeny vesměs tužkovými (AA) bateriemi, které umožňují provoz od 5 hodin až
po 30 hodin, resp. je možné i napájení z vnějšího napájecího zdroje. Používají se
Alkalinové (do 25h) a Lihtiové (do 30h) baterie, nebo NiCd (7h), NiMH (až 15h)
akumulátory. Pro extrémní mrazy jsou pak nejvhodnější AgZn akumulátory, nebo
Lithiové baterie, které se ve velikosti AA dají koupit.
Přijímače dokáží současně sledovat 8 až 12 družic. Doba od zapnutí k prvnímu určení
polohy (tzv. studený start, TTFF) se pohybuje podle typu v rozmezí 1 až 10 minut
(měřítko kvality!), určení polohy po znovuzapnutí (tzv. teplý start) bývá v rozmezí
15 vteřin až 2 minuty. Potom dochází k obnovování výpočtu polohy už každou vteřinu.
Většina přijímačů je opatřena konektorem pro propojení s počítačem, což jejich
možnosti ještě značně zvětšuje. Prostřednictvím tohoto rozhraní lze i přijímat korekční
signál ke zvětšení přesnost, nebo propojovat GPS přijímač s dalšími radiovými
prostředky apod. Speciální programy, Windows, umožňují graficky zobrazit soubory
dat přehrané z GPS přijímače, vytvářet a měnit přímo v mapě otočné trasové body (tzv.
LMK (landmarks), či na moři WPT (waypoints)) a opět je do přijímače nahrávat,
převádět údaje o poloze mezi různými souřadnicovými nebo čtvercovými systémy,
tisknout trasy, mapy atd.
Aby GPS přijímače splňovaly na ně kladené nároky při použití v přírodě nebo
na moři, jsou většinou konstruovány jako prachotěsné a vodovzdorné (některé mají
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ultrazvukově svařené pouzdro plněné dusíkem) a mohou pracovat v širokém teplotním
rozmezí. U běžných modelů ale mohou při teplotách pod -10 až -15 °C vyblednout
až zmizet znaky na zobrazovači, rozhodně se jejich zobrazování zpomalí, nutné je proto
udržovat přístroj při vyšší teplotě, ale po jejich ohřátí, je obvykle vše zase v pořádku.
Mráz také značně snižuje kapacitu běžných akumulátorů a baterií, příliš vysoké teploty
ale zase způsobují jejich rychlé samovybíjení.

1.5 Zkušenosti s GPS a jejich praktické využití
GPS přijímač bude pracovat pouze tehdy, bude-li schopen přijímat signály z družic,
tzn., že jeho anténa musí na družice "vidět". Nebude tedy fungovat uvnitř domů ani
v místech s vysokými překážkami. Pro počáteční zachycení je nejlepší, když přijímač
podržíme v ruce na co nejvíce otevřeném prostranství (park, louka, pole) dále od domů.
Pak zachytí 4 až 8 družic a vypočte přesnou polohu. Poté jej už můžeme umístit dle
potřeby do auta, na kolo,… Přijímač v některých případech může fungovat i v budově
těsně u okna, záleží to však na stupni zastínění, útlumu skla (pokovení) a poloze družic.
Pro aplikace uvnitř domu, ve vozidle, lodi nebo letounu je vhodný přijímač
s odnímatelnou nebo s připojením externí antény, kterou můžeme umístit za okno,
na střechu apod. a s přijímačem ji propojit koaxiálním kabelem. V nejjednodušším
případě použijeme přímo anténu dodávanou s GPS a umístíme ji např. na speciální
držák na okénko, střechu automobilu. Jinak si můžeme pořídit originální aktivní anténu
(chockring) s magnetickým držákem, resp. námořní anténu.
Po počátečním určení polohy GPS funguje uspokojivě i třeba v lese, kde sice síla
signálu bude značně kolísat nebo vypadávat, ale ihned po vyjití na méně husté místo
se obnoví aktualizace polohy. GPS nás spolehlivě zavede na jakékoliv místo, které
si máme možnost označit tlačítkem MARK a přidat jej do seznamu otočných bodů. To
může být oblíbené houbařské či rybářské místo, chata, zajímavá památka.
Redakce Outdoorového vybavení se zúčastnila v roce 2001 zimní expedice
do Laponska, kde intenzivně využívala GPS a zkoušela jeho možnosti. S přesností GPS
si v Laponsku nemusela dělat starost, GPS tam "vidí" většinou v dobré kvalitě devět
družic. Tepelné izolaci pomáhalo i vhodné pouzdro z neoprenu, které se doporučuje
do terénu, vlhka a zimy.
Další možností aplikace GPS je třeba již zmíněné radiové mapování, tzn. vyhledávání
radiových vysílačů pomocí kmitočtových zapisovačů nebo přehledových přijímačů
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a určování zeměpisných souřadnic místa zachycení signálů. Tak lze např. lokalizovat
různé rušivé vysílače, registrovat jejich časovou aktivitu apod. Většinou také udává čas
východu a západu Slunce i Měsíce, v námořním provedení některé GPS také znají i čas
a výšku přílivu, pro dané místo a čas.
K přijímačům lze zakoupit řadu příslušenství, jako např. různé typy externích antén,
datové a napájecí kabely, speciální software včetně datového kabelu, držáky pro montáž
přijímačů na palubních deskách, řídítkách bicyklu atd.

1.6 Spolupráce GPS s počítačem
Pro spolupráci s počítačem je třeba GPS přístroj pouze propojit se sériovým portem
PC pomocí kabelu. Rovněž lze propojit dvě GPS kabelem mezi sebou (Garmin). Mapy
se dodávají i na disketách, nebo nejčastěji na CD-ROM. Nabídka vhodného SW je už
také poměrně bohatá. Programování GPS přijímače umožňují např. následující
programy [7]:
Garmin PCX5 (DOS) - speciální program ke zpracování, analýze, zobrazení, ukládání
a tisku dat získaných navigačním přístrojem GPS. Umožňuje nahrávat data z GPS
přístroje, editovat trasy a otoč. body a nahrávat je zpět do GPS přístroje spolu s údaji
o družicích atd.
Garmin MapSource – je zdarma a také i programy GarLink, Gartrip, Metroguide.
Fugawi Moving Map Software - je finančně výhodný program pro Windows, který
zprostředkovává spolupráci mezi bitovými mapami a GPS přijímačem. Program
umožňuje importovat libovolné mapy, buď digitální (ve formátech BMP, GIF, JPG,
PNG, PCX nebo TIF) nebo scanované papírové mapy, přesně je kalibrovat a zobrazovat
v nich polohu hlášenou GPS přijímačem.
Další programy jsou například GPSS Moving Map, G7ToWin, MS Autoroute 5.0,
Vesta v. 1.21, OziExplorer 3.80 nebo česká Geobaze 2.5, QuoVadis, ale i další.
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1.7 Druhy a typy GPS navigací
GPS přijímače se podle použití dělí do několika hlavních skupin. Zaměříme se
na popis rozdílů mezi jednotlivými kategoriemi a výčet funkcí, které jsou u dané oblasti
specifické. Krátce budou zmíněny i jednotlivé typy, i když se situace na trhu velice
rychle mění. Málokterá z kategorií je tak vyhraněná, že by některé přístroje nebylo
možné použít i v jiných oblastech. Často se dnes stává, že námořní přístroje nachází své
uplatnění při použití v autě či letadle, málokterý uživatel si může dovolit na každou
oblast zájmu používat speciální přijímač a tak se dnes již většina „malých“ GPS
přijímačů vyrábí s možností mnohostranného použití.

Obrázek č. 2: Garmin GPSMAP 60Cx

1.7.1 Turistické (Outdoor)
Nejširší kategorie GPS přístrojů. V této skupině se klade především důraz na velikost
přístroje, aby GPS nebyl při cestování zátěží (hmotností kolem 200 g), na co největší
výdrž baterií (kolem 15 – 30 hod na dvě AA baterie). Přístroje se dělí na nemapové,
mapové a mapové s routingem.
Mapové především mapové s routingem jsou dražší, ale mají mnohem širší použití.
Všechny přístroje této kategorie mají stejnou přesnost pro určení polohy: 7 – 10 m, při
určení výšky pomocí GPS je to 15 – 20 m. Některé přijímače se vyrábí s vestavěným
barometrickým výškoměrem, u kterého se udává přesnost kolem 2,5 m ve výšce.
Přístroje s vestavěným barometrem jsou vhodné pro oblasti, kde je požadavek
na přesnou nadmořskou výšku, jako je létání, vysokohorská turistika nebo GIS.
Přístroje outdoorové kategorie umožňují ukládat své vlastní body (waypointy)
s názvem, symbolem a souřadnicí, vytvářet z bodů navigační trasu, po které jsou
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schopny navigovat, ukládat prošlou trasu a v případě potřeby navigovat po prošlé trase
zpět.
Elektronický kompas – přístroje vybavené elektronickým kompasem dokáží určit
správný směr i bez pohybu, případně, případně bez GPS signálu. Elektronický kompas
je ovlivnitelný vnějším magnetickým polem a je poměrně náročný na spotřebu baterií.
Nově sena trhu objevují přístroje s možností optimalizace trasy. Optimalizací
rozumíme vyhledání nejrychlejší nebo nejkratší trasy mezi pozicí přijímače a cílem,
nebo mezi dvěma body. Tyto přístroje umožňují již navigaci křižovatku po křižovatce
po vyhledané trase a jsou tak předurčeny kromě možnosti použití v outdooru také pro
použití v autě nebo na motocyklu. [1]

1.7.2 Námořní (Marine)
U námořních přístrojů (tzv. mapových plotterů) je kladen důraz na poskytnutí
podrobných navigačních údajů (díky tomu jednoduché námořní modely nacházejí
uplatnění i u paraglidingu nebo UL létání).
U námořních plotterů existují samostatné mapové plottery nebo sdružené přístroje se
sonarem. Sdružené přístroje mohou na displeji vedle mapy zobrazovat i průběh dna pod
lodí, případně pro další využití i průběžně registrovat souřadnice a hloubku místa, kde
se loď právě nachází.
Námořní oblast je jedním z největších odbytišť GPS přijímačů. Už proto je v kategorii
námořních GPS největší výběr od ručních GPS po mapové plottery, od černobílých po
barevné displeje. Námořní přístroje se všeobecnými funkcemi nijak neliší od turistické
řady, ale přístroje bývají opatřeny některými speciálními funkcemi:
-

MOB („muž přes palubu“) – tato funkce díky stisku jedné klávesy dokáže

zaznamenat aktuální pozici a okamžitě aktivovat navigaci zpět na takové místo.
-

Utržení kotvy – funkce, která nachází uplatnění při kotvení lodi. Přístroj dokáže

zvukově upozornit na nežádoucí pohyb lodi.
- Varovné body – umožňují definovat, ke kterým místům se nechcete přiblížit.
Přijímač při jakémkoliv pohybu neustále kontroluje databázi těchto bodů vzhledem
k aktuální pozici a přiblížení. Pokud se přiblížíte k některému z varovných bodů
na vzdálenost menší, než je definováno, GPS spustí alarm. [1]
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Přenosné námořní přijímače existují opět nemapové, mapové a mapové s routingem.
Mapové přijímače jsou dražší, obsahují podobně jako turistické modely map celého
světa s podrobnější mapou Evropy, Afriky a Středního Východu.

1.7.3 Letecké (Aviation)
Pro letecké použití (zejména pro sportovní létání, UL, paragliding) se často používají
přijímače z oblasti turistických či námořních v kombinaci s jednoduchou leteckou
mapou.
Výhodou „leteckých“ modelů je dostupnost leteckých dat přímo na displeji,
upozornění na přiblížení se k některému z důležitých prvků letecké databáze.

1.7.4 Vojenské (Military)
Základním rozdílem mezi civilním a vojenským přijímačem by měla být možnost
vojenského přijímače zpracovávat i zakódované informace a díky tomu fungovat
i v oblastech s válečnými konflikty, kde může dojít k omezení funkčnosti civilních GPS
přijímačů.

1.7.5 Automobilové (Automotive)
Jedná se o přijímače, které umí navigovat křižovatku po křižovatce a někdy i hlasem
v autě navigovat po optimální (nejkratší či nejrychlejší) trase k cíli. Vzhledem
k rychlému vývoji na trhu se i do téhle oblasti dostaly přenosné přístroje, které budou
v části textu popsány. Část pozornosti se ovšem zaměří i na „vestavěné“ systémy.
Vestavěné navigační systémy – jsou systémy ve velikosti autorádia, případně o málo
větší, které v autě poskytují navigační informace po nejrychlejší či nejkratší trase k cíli.
Vestavěné systémy jsou závislé na dostupnosti digitálních map na speciálních CD-ROM
nebo DVD-ROM discích. Výhodou těchto přístrojů je plná integrace do systému
vozidla. Často víceúčelový displej dokáže kromě navigačních dat zobrazovat okolní
teplotu, diagnostiku motoru, případně jiná data. [1]

1.8 Současní výrobci na GPS trhu
Majoritním výrobcem je dnes Garmin, další výrobce je Magellan. Ceny nejlevnějších
ručních GPS Garmin se pohybují kolem 2 000,- ceny dobře funkčně vybavených kolem
15 000 - 20 000,-, speciální (např. námořnické) GPS jsou ještě podstatně dražší.
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Níže je uveden současný výčet hlavních výrobců na GPS trhu a výčet oblastí, kde se
dnes převážně GPS používá. [1]



Ruční GPS: Garmin , Magellan, Lowrance



Námořní GPS: Garmin, Leica, Navionics, Raytheon, Seiwa



Aplikační GPS: SiRF, Garmin, Marcni, Motorola



Letecké GPS: Honeywell, GArmin, Bendix King



Automobilové: Blaupunkt, Garmin, Phillips, TomTom



GPS moduly pro PDA: Navman, Pretec, Hicom



GPS telefony: Benefon, Garmin, Nokia



Přesné geodetické: Astech, Leica, NovAtel/SOKKIA, Topcon



Vojenské GPS přijímače: Rockwell Collins

1.9 Možnosti využití GPS
Možnosti využití GPS jsou široké, přístroj může být využit jako:


autonavigace, kde v případě vhodné (tzv. routovatelné) mapy dokáže GPS
naplánovat optimální cestu do cílového místa přímo po ulicích a pak
s dostatečným předstihem před křižovatkou informovat o tom kam má řidič
odbočit



pro pěší nebo cykloturistiku, kde si lze dopředu naplánovat cílový bod nebo
rovnou celou trasu na počítači, přehrát do GPS a následně se nechat navigovat
s GPS. Celou trasu výletu lze nechat zaznamenat a po návratu z výletu stáhnout
z GPS do počítače a zobrazit ji na mapě a to i s výškovým profilem. Na internetu
jsou zaznamenané trasy s popisem, které lze nahrát do GPS a projet. [19]



geocaching, hra jejíž princip spočívá v hledání míst, jejichž poloha je určená
GPS souřadnicemi. Bližší informace o geocachingu jsou v následující kapitole.



sportovní létání, GPS se používá také i v dopravních letadlech



zemědělství - Satelitní navigace pomáhá zemědělcům k vyšší produktivitě a
účinnosti stávajících metod obdělávání půdy. Také poskytuje lokální data o
pozemcích a je možné z ní vyčíst například zamoření polí plevelem.



Životní prostředí - Satelitní navigace umožňuje vyhodnocovat přesné
informace o přírodních jevech, které probíhají na velkých plochách. Tímto
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způsobem je možné předpovídat rychlost postupu lesních požárů, vzdušných
vírů a jiných nebezpečných jevů.


Záchranný systém - Satelitní navigace se rychle stává standardem
i v jednotkách záchranného systému. Umožňuje rychlé určení místa nehody,
požáru nebo ztroskotání lodi.



Zeměměřičství, mapování - Satelitní navigace je využívána jak k zodpovězení
jednoduchých otázek týkajících se plánování, tak k přesnému stanovování linií
nebo

komplexních

věcí

při

výstavbě

infrastruktury v

urbanistických

centrech.[20]

1.10 Využití GPS ve volném čase
1.10.1 Geocaching
Historie
Počátky geocachingu

jsou

velmi

úzce

spjaty s termínem

prvního

května

roku 2000, kdy tehdejší americký prezident Bill Clinton oznámil zrušení záměrného
znepřesňování signálu GPS – zrušení tzv. selektivní dostupnosti. Pojem selektivní byl
používán zejména proto, že určité, především armádní složky disponovaly dekodéry
proti těmto záměrným odchylkám. Výsledkem vypnutí selektivní dostupnosti bylo
zpřesnění polohy ze stovek na jednotky metrů.[2]
Následoval zběsile rychlý nástup nové celosvětové hry. V polovině roku 2006 byly
kešky ukryty již ve 222 zemích a jejich počet byl roven 295 640.
Nejčastějšími kryty bývají staré pařezy, různé dutinky ve stromech i skalách. Zde se
na přílišné skrývání velký důraz neklade. V urbanizovaných oblastech je ovšem potřeba
kešky dokonale ukrýt a tak se schovávají třeba i do zákoutí okapů. To se děje především
kvůli geomuglům.
Geomuglové (někdy muglové či mudlové) jsou osoby, které nejsou do tajů
geocachingu nijak zasvěceny. Mohou být tedy potenciálními ničiteli keší, a proto je
potřeba dávat pozor při jakékoliv činnosti s keškami, aby vás náhodou nějaký mudla
nezpozorovat a následně keš nevykradl, nebo třeba i nezničil. Bohužel k tomu dosti
často dochází. [2]
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Pojem geocaching
Geocaching je velmi rychle se rozrůstající aktivita založená na principu systému GPS.
Schválně zde bylo použito slovíčko aktivita, neboť existuje mnoho názorů. Někteří
mluví o hře, jiní posunuli tento druh pohybu na úroveň sportu. Zřejmě záleží, s jakým
nasazením se na něj vrháte.
Mohou jej hrát malí, velcí, střední, sportovci i turisti. Jde o záležitosti odehrávající se
mezi vámi a přijímačem GPS a můžete je praktikovat na dovolené v zahraničí
i na nedělním výletě s rodinou. Geocaching nezná hranic času a ni prostoru. Jste
naprosto svobodní, rozhodujete se sami, a přece jste součástí hry. Jedinou podmínkou je
dodržován í určitých pravidel.
Základní princip
Celý princip geocachingu je poměrně jednoduchý. Jeden člověk schová krabičku,
poznačí si souřadnice místa, kde ji uložil, a vše řádně zapíše na speciální internetové
adrese. Obsahem krabičky zpravidla bývá losovací deníček, instrukční letáček pro
náhodné kolemjdoucí i pro začínající hráče a pár zajímavých věciček. Takováto
krabička i s jejím obsahem a zapsanými souřadnicemi umístění na Internetu se nazývá
„cache“.
Jakmile je keška zanesena do systému na Internetu, zobrazí se i ostatním hráčům a ti
tudíž získají přístup k jejím souřadnicím. Ty zadají do svého přístroje GPS a vydají se ji
hledat. Přestože může znít princip geocachingu značně jednoduše, musíte pamatovat na
fakt, že přesnost přístrojů GPS je v rozmezí několika a prvních desítek metrů. Běžně se
uvádí 5 – 15 metrů. Navíc jsou kešky pořádně schované, abyste je nenašli ihned,
ale museli alespoň nějaký čas pátrat.
Jak a kde začít
Před tím, než začnete nějakou cache hledat, musíte o ní vědět pár základních
informací. Nejdůležitější jsou však samotné souřadnice. Tyto informace je možné najít
na internetové adrese www.geocaching.com. Abyste se dostali na anglickém webu
k mnoha tisícům kešek, musíte se nejdříve zaregistrovat. Tento proces je zdarma, jde
pouze o to, aby byl ve správě kešek nějaký řád, aby bylo možné nějakým způsobem
zaznamenávat kešky nalezené, založené apod. Lze jej provést na výše uvedené adrese.
Jaký vybrat přístroj?
Je pravdou, že na geocaching je použitelné neuvěřitelně velké množství přístrojů
od

hodinek,

zařízení

PDA,

mobilních

telefonů,

ručních

přijímačů

GPS
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až po automobilové a námořní navigace. Jediným požadavkem je možnost zadání bodů,
v tomto případě souřadnic cache.
Přesto jsou ruční přijímače GPS doménou číslo jedna. Pro hovoří už jen samotná
konstrukce přístrojů. Důraz je u nich kladen především na odolnost proti vodě, prachu,
otřesům a mechanickému poškození a jedním z kladů je také možnost napájení přes
klasické AA baterie.
Pokud patříte do skupiny začínajících geokačerů a nemáte v úmyslu investovat větší
finanční prostředky do nákupu přijímače GPS, můžete zakoupit i ten nejlevnější model
např. Geko 101. Pro základní využití pro geocaching bude plně vyhovovat.
A proč ne třeba PDA? Jestliže již vlastníte přístroj typu PDA, můžete začít uvažovat
nad dokoupením modulu GPS a začít provozovat geocaching i s tímto vybavením.
Nevýhodou těchto zařízení je slabá výdrž baterií a velmi malá odolnost. Přesto existuje
spousta geokačerů, kteří vyrážejí za dobrodružstvím prvně s tímto typem zařízení.
Podmínkou pro využití zařízení PDA s modulem GPS je ještě nalezení vhodného
softwaru. Ten musí umět zpracovávat informace o poloze získané z GPS a také musí
umožňovat zadávat body ve formě souřadnic.
Cache
Jak jsem již řekla, cache je krabička s určitým obsahem a souřadnice její polohy jsou
zaneseny v databázi na www.geocaching.com. Jakmile je toto všechno splněno,
můžeme hovořit o kešce.
Mnozí používají místo termínu „keška“ také „poklad“. Tento pojem působí jako magnet
především na děti, zapomínají na vše a předhánějí se v tom, kdo poklad najde jako
první. Kešky se nejčastěji ukrývají do nejrůznějších plastových schránek nejrůznějších
velikostí. Je žádoucí, aby po uzavření nepropouštěly v žádném případě vlhkost. Velikost
schránky by měla být minimálně taková, aby se do ní vešel deníček a tužka, instrukce
pro geomudly a případně nějaké „dárky“.
Druhy kešek


Tradiční cache – je nejběžnějším typem kešky. Základním pravidlem tradiční
cache je, že je vždy umístěna na souřadnicích zapsaných na adrese
www.geocaching.com. K jejímu nalezení tedy plně postačuje zjištění souřadnic,
přečtení případných instrukcí o neprůchodnosti terénu nebo jiné důležité
informace o kešce.
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Micro cache – je velmi podobná tradiční kešce jen s tím rozdílem, že je
mnohem menší. Jako schránka je zde používána většinou plastová krabička
od filmu. Velikost kešky samozřejmě omezuje možnosti vložení předmětů
na výměnu. Většinou je obsahem pouze losovací deníček. Tento druh kešek je
ukrýván většinou v zastavěných oblastech nebo v místech, kde okolnosti
neumožňují ukrytí kešky větších rozměrů.



Multi-cache – může být opravdu velmi zábavná, zejména když je její autor
nápaditý. Princip hledání multi-cache je takový, že na Internetu jsou zadány
souřadnice prvního místa. Na tomto místě je pak potřeba podle autorových
indicií či pokynů popsaných na Internetu vypočítat souřadnice dalšího místa,
a tak pokračovat až k poslednímu místu, kde je ukryta samotná cache. Jednotlivé
etapy jsou označovány jako „stage“. Druhou, méně využívanou variantou multicache může být případ, kdy jsou na Internetu zveřejněny souřadnice několika
keší. Vy musíte všechny najít a z každé zjistit určitou informaci. Jakmile máte
všechny informace posbírané, ze zjištěných indicií vypočítáte souřadnice
konečné kešky.



Virtuální cache – je cache, kde, jak již sám název napovídá, není skutečná
ukrytá schránka. Na místě, které určují souřadnice, je nutné zjistit určitou
informaci a zaslat ji autorovi například přes e-mail. Autor pak podle správnosti
odpovědi uzná nebo neuzná vaši návštěvu.



Neznámá cache (Mystery cache) – je taková cache, kdy nejsou dány přímo
souřadnice, ale cacher je musí získat výpočtem nebo například vyhledáním
určité informace v historických pramenech.



Letterbox keš: s dopisní keší se setkáte velmi zřídka. Kombinuje tradiční
hledání s vytvářením sbírky razítek.



Geocaching Event: nejde o keš v pravém slova smyslu, ale o organizované
setkání geocacherů.
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Obrázek č. 3: Cache

Výpis těchto druhů keší není úplný, ale pokrývá většinu typů u nás používaných
kešek. Kešky se ukrývají na různých místech, ne vždy budou tyto místa stejně snadno
dostupná a kešky nebudou vždy stejně kvalitně ukryty. I na to tvůrci webu
geocaching.com mysleli a u každé kešky je zobrazena informace s hodnotou obtížnosti
terénu a hodnotou obtížnosti nalezení. Přesto jsou tyto informace značně relativní,
neboť každý autor kešky má rozdílnou představu o těchto dvou aspektech, dá se podle
nich částečně orientovat. Obě tyto hodnoty jsou v rozmezí 1-5, kdy 1 je nejsnazší a 5 je
nejsložitější.
Základní pravidla geocachingu


Pravidlo č. 1 – najdete-li kešku, můžete si z jejího obsahu něco odnést,
ale pouze v případě, pokud tam protihodnotou zase něco jiného vložíte.



Pravidlo č. 2 – po nalezení kešky se zapište do logovacího deníčku. Většinou se
zapisuje datum a čas, vaše přezdívka na www.geocaching.com, nějaký krátký
text popisující vaše hledání, informace o předmětu, který jste si z keše vzali,
a naopak co jste vložili, a někdy i název vašeho přístroje GPS.



Pravidlo č. 3 – jestliže v kešce nebyl logovací deníček nebo tužka, oznamte tuto
skutečnost zakladateli kešky.



Pravidlo č. 4 – umístěte kešku zpět na stejné místo a skovejte stejně tak dobře
jak byla, než jste ji našli.



Pravidlo č. 5 – pravidlo pro zakladatele, jestliže kešku založíte, máte
odpovědnost deníčku, zda jsou uvnitř instrukce pro geomudly, zda je v pořádku tužka
apod.

Místo

uložení

kešky

musí

být

pečlivě

vybráno,

neumisťujte

ji

na soukromém pozemku, v chráněných oblastech a v podobných lokalitách, kde by větší
výskyt hledačů pokladů mohl přinést negativní důsledky. Zkontrolujte si také správné
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nastavení

vašeho

přijímače

GPS

pro

správné

zanesení

souřadnic

na webu www.geocaching.com

1.11 Budoucnost GPS – navigační systém Gallileo
Projekt satelitního navigačního systému Gallileo je největším a zároveň nejvíce
ambiciózním evropským projektem v historii. Měl by se stát alternativou vůči
americkému systému GPS, který je fakticky ovládán americkou armádou. To je právě
jeden z důvodů, proč EU nechce být závislá na navigaci GPS – může být totiž
jednostranně vypnut. Dle původních předpokladů měl být Galileo v provozu již v roce
2010. V současné době se počítá spíše s rokem 2011 a některé odhady hovoří dokonce
o roce 2014. Nyní se na orbitu pohybuje pouze jeden testovací satelit Galilea.
Důvodem zpoždění je podle komisaře pro dopravu, především neschopnost
soukromého sektoru dohodnout se na společném stanovisku. O tom jedná celkem osm
evropských firem. Jsou jimi: European Aeronautic Defense & Space, francouzské
společnosti Thalys a Alcatel-Lucent, italská Finmeccanica, Inmarsat z Velké Británie,
španělské Hispasat a AENA a Deutsche Telekom. Ti všichni by se měli dohodnout
na vzniku firmy s jednotnou strukturou, která by systém Galileo provozovala.
Projekt Galielo se již stal symbolem evropských ambicí na poli globální komunikace.
Na EU se již však tlačí Čína, která prohlásila, že její navigační systém Beidou by mohl
být připraven v několika letech. Členské státy EU se také ještě neshodly na tom, kde
bude sídlo úřadu, který bude na Galilea dohlížet. [20]
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2 PRAKTICKÁ ČÁST
2.1 Tvorba webových stránek
2.1.1 Program FrontPage 2003
FrontPage je programové vybavení, které slouží k návrhu, tvorbě a správě webů pro
internetové nebo intranetové prostředí, je doplňkem kancelářského balíku Microsoft
Office 2003. Program obsahuje profesionální nástroje pro návrh webu, zpracování jeho
zdrojového kódu a publikování dynamických stránek i propracovaných webových
aplikací na Internetu. Umožní vám vytvořit si webovou prezentaci na disku počítače,
kde si celý web nejprve připravíte. Pak vám pomůže provázat jednotlivé stránky pomocí
odkazů, publikovat je na internetu a snadno si připravit a publikovat aktualizace.
Mým pomocníkem při tvorbě internetových stránek byla příručka FrontPage 2003 od
Vladimíra Břízy, kterou bych chtěla doporučit, všem, kteří si chtějí snadno a rychle
vytvořit své vlastní internetové stránky. Najdete zde veškeré odpovědi, které se týkají
tvorby WWW stránek, jejich publikování, vkládání objektů na stránky, struktury webu a
mnoha dalších záležitostí.

2.1.2 Vzhled webových stránek
Webové stránky jsme tvořily společně s kolegyní Klárou Pokorovou ve výše
popsaném programu. Úvodní stranu internetových stránek tvoří velká mapa ČR,
s jednotlivými regiony s možností kliknutí myši na příslušnou část, ve které se otevře
okno daného regionu. V legendě vedle mapy jsou pomocí obrázků vysvětleny druhy
tras. Jedná se o pěší výlety, cyklovýlety, vyjížďky na in- line bruslích, běžecké tratě či
hippostezky spolu s fotogalerií. Ke každé prošlé trase je napsán komentář, díky kterému
se zájemce dozví bližší informace a zároveň zde bude moci po absolvování některé
trasy přidat svůj komentář. Zahraniční návštěvník si může zvolit
příslušný jazyk (možnosti jsou 4: český, španělský, anglický a německý jazyk). Tyto
webové stránky můžete navštívit na internetové adrese:
www.theuseofgps.com.
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Obrázek č. 4: Vzhled webových stránek

2.2 Vytvoření a používání trasy
Navigace po trase (route navigation) Vám umožní vytvořit si sekvenci bodů, po nichž
se můžete navigovat k cíli. GPSmap 60C/CS má možnost uložit až 50 tras, každou
s 250 body. Trasu můžete vytvořit a upravit na stránce Trasy, body do ní vkládat např.
přes funkci vyhledávání (tlačítko FIND). Složitější trasy můžete vytvářet i na Vašem
počítači, např. s mapovým programem MapSource, a pak je teprve nahrát do přístroje.
Jakmile trasu vytvoříte, můžete se po ní buď rovnou navigovat, nebo ji uložit mezi
ostatní prošlé trasy.
Program MapSource může být dále využíván ke zpracování a uložení prošlých tras. Je
možné upravovat trasy, měnit zaznamenané body (přidávat, ubírat nebo přejmenovávat)
dle potřeby. Pokud se vám třeba část trasy nezaznamená, můžete ji dokreslit a následně
přehrát do Gps přístroje.
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Obrázek č. 5: Program MapSource - náhled

Pokud zvolíte navigaci po trase, zobrazí se navigační text informující o příští odbočce.
Použitím funkce "Sleduj silnici" zvýšíte počet odboček, které se zapíší do seznamu
jednotlivých odboček aktivní trasy. Pokud zvolíte "Mimo silnice", zobrazí se pouze
seznam těch odboček, které jste sami zadali.
Fyzická náročnost trasy je hodnocena: 1 – trasa lehká, 2 – trasa střední náročnosti,
3 – trasa těžká.

2.3 Popis trasy: Santiago de Compostela
2.3.1 Úvod
Santiago de Compostela se nachází na severozápadě Španělska, je to jedno
z nejnavštěvovanějších poutních míst Evropy. Ročně sem proudí davy poutníků
z celého světa, kteří chtějí vidět samotné město, ale především katedrálu ve které se
nacházejí ostatky sv. Jakuba a také městečko Finisterra, které je nejzápadnějším
výběžkem Evropy a nachází se 80km západně od Santiaga. Toto místo bylo Kelty
i lidmi ve středověku chápáno jako „Konec světa“ a říká se mu tak dodnes.
Způsoby jak se dostat do cíle jsou tři. Poutník může putovat pěšky, na koni nebo na
kole. Pro udělení certifikátu o absolvování této cesty (Příloha B) je však třeba ujít pěšky
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minimálně sto kilometrů nebo ujet na kole či na koni 200 kilometrů. Do Santiaga vedou
4 hlavní cesty: [8]



Francouzská cesta (Camino de Francés)



Jednoduchá cesta ( Camino Primitivo)



Severní cesta (Camino Norte)



Portugalská cesta (Camino Portugués)

V roce 1993 byly všechny poutní trasy zařazeny mezi památky UNESCO. Cesta
do Santiaga de Compostela, byla uctívána celá tisíciletí Kelty, Římany i křesťany. Tato
poutní cesta skrývá tajemství mnoha kultur a dozajista má svou osobitou energii. Na
cestě se dostanete do nových, velice praktických životních situací.

2.3.2 Jak a kdy se vydat na cestu
Stačí se rozhodnout. Určit si dle trasy výchozí bod a zajistit si dopravu do Španělska,
či Francie a do místa, kde jste rozhodli začít svou pouť. Nemusíte absolvovat celou
trasu, pěšky byste však měli ujít minimálně 100km. Můžete jet i na kole, tam je
minimum 200km nebo jet na koni.
V červenci a srpnu může být na pláních Katilie-Leónu opravdu vedro, navíc je to
období španělských letních prázdnin, takže davy poutníků směřují do Compostely
a okupují hostely. V květnu, červnu a září může být počasí příjemnější, ale boj o místa
v hostelech je urputný stejně.
2.3.3 Co udělat než vyjdete na cestu
Hned po příjezdu na místo, odkud chcete vyjít, si zajistěte poutnický průkaz
„Credencial del peregrino“. Každý vám poradí, kde ho získáte. Tam vám poskytnou
i seznam ubytoven a kilometráž cesty (Příloha C). Do „credenciálu“ pak v ubytovnách,
ale třeba i v restauracích budete dostávat razítka. Průkaz vás opravňuje k využívání
ubytoven zvaných „Albergue“ nebo „Refugio“, kde poutník zaplatí opravdu skromnou
částku 3 až 5 eur na noc.
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2.3.4 Symboly poutníka
Ostatní poutníky poznáte kromě toho, že jdou po stejné cestě jako vy, někdy i podle
toho, že mají na baťohu mušli a v ruce hůl. Sami si můžete některý z těchto atributů pro
větší přehlednost pořídit. Důležité je vědět, že Španělsky se poutník řekne „peregrino“
a pro poutní cestu slouží název „Camino“.

2.3.5 Značení cesty
Cesta je značena žlutými šipkami a symboly mušle. Na cestě jsou také milníky sloupky se znakem mušle, na kterých je od 100km uváděna i kilometráž do cíle.
Evropská Unie nechala na důležitých rozcestích vystavět označení. Značení je opravdu
dobré, takže zabloudit je celkem nemožné.

Obrázek č. 6: Značení cesty

2.3.6 Možnost ubytování
Co se týká ubytování, je o poutníky dobře postaráno. „Camino“ de Santiaga je
lemováno ubytovnami označovanými jako „Albergue/ refugio“ (většinou v rozmezí
3 EUR až 7EUR, ale – max.15EUR).
Ubytovny nazývané:
municipal - jsou zřizované městem, bývají většinou horší, ale velmi levné nebo zdarma.
privado - jsou privátní, většinou stylové, zajímavé, jejich součástí někdy bývá
i možnost internetu nebo bar – většinou nabízejí za dobrou cenu večeři, snídani.
Ubytovny mají svá pravidla. Je možné se v nich ubytovat na základě „Credenciálu“.
V každém „Albergue“ můžete strávit pouze jednu noc.
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2.3.7 Možnost stravování
Po cestě si můžete nakoupit potraviny a vařit si buď v kuchyňkách nebo venku. Pokud
byste chtěli obědvat v restauraci, dejte si pozor na španělskou siestu. Všude bývá
od 14.00 do 17.00 hod zavřeno. Večeři si můžete objednat na „Albergue“- pokud večeři
nabízí, nebo si zajít do restaurace, kde mívají menu pro poutníky „menu del peregrino“
(cena cca 10 EUR). Součástí ceny je předkrm, hlavní jídlo, desert a víno.

2.3.8 Poutníci
Čím víc umíte jazyků, tím více se dozvíte zajímavých věcí. Na „caminu“ potkáte totiž
lidi z celého světa. Sdílíte s nimi cestu i společný cíl. Neustále je potkáváte na cestě
i večer v ubytovnách. Neustále míjíte nebo jste míjeni těmi samými poutníky, nikdy
nevíte, zda jsou před Vámi nebo za Vámi.

Obrázek č. 7: Poutníci do Santiaga

2.3.9 Sv. Jakub – patron této cesty


Jakub pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera v Palestině.



Popraven byl v Jeruzalémě kolem roku 41 a o jeho osudu se dodnes přetahují
legendy s historickými prameny.



V 9. století byl v dnešním Santiagu de Compostela ve Španělsku objeven hrob
sv. Jakuba.



Jakub byl první z dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil mučednickou
smrt.



Kostel postavený na tomto místě se stal jedním z největších světových poutních
míst.
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2.3.10 Katedrála


Postavená v 11. – 13. století poté, co trojlodní baziliku z konce 9. století zničili
Maurové, byla v průběhu staletí přestavována a přistavována na její vnější
podobě jsou však nejvíce vidět barokní prvky.



Hlavní průčelí je proslulé románským Portálem slávy – které vytvořil
ve 12. století mistr Mateo.



Interiér si zachovává románskou strukturu, ale je zde vidět také gotika,
renesance i baroko.



Barokní je i hlavní oltář, jemuž dominuje sedící postava svatého Jakuba.
Nechybí na něm ani sv. Jakub na koni coby Maurobijec, ani sv. Jakub
v poutnickém oděvu.



Vchod do krypty pod hlavním oltářem nemůžete přehlédnout, ve frontě tu
trpělivě čekají poutníci, aby mohli vstoupit a zastavit se před stříbrným
sarkofágem s ostatky svatého Jakuba a jeho dvou žáků Teodora a Atanasia.



Každý den ve 12 hodin probíhá poutní mše. Budete-li mít štěstí, uvidíte v akci
„botafumeiro“.
o

Ohromná kadidelnice, upevněná na silném laně, kterou rozhoupává
sedm k tomu určených mužů.

o

Nádoba je vysoká 1,5 m a váží skoro 50 kg

o

Dnes už je tento rituál turistickou atrakcí, ale ve středověku, kdy
v katedrále přespávalo velké množství poutníků, sloužila tato speciální
kadidelnice jako jakýsi osvěžovač vzduchu.

2.3.11 Závěr
Jedná se o jednu z hlavních křesťanských poutí (vedle jeruzalémské a římské). Tato
cesta je každý rok navštěvována desítkami tisíc lidí ze všech koutů světa, věřícími
i nevěřícími, kteří se rozhodnou podstoupit cestu do Santiaga.
O tom, že fenomén svatojakubské cesty neminul ani Česko, svědčí desítka titulů
vydaných jen za poslední desetiletí. Jejich řadu zahajuje dvousvazková Ultreia Zdeňka
Susy (název pochází ze staré poutnické písně), mapující tři etapy cesty.
Devětašedesátiletý jezuita pocházející z Jevíčka. Vystudoval teologii, podepsal Chartu
77 a byl čtyřikrát odsouzen. Otec Lízna byl oceněn Řádem TGM a Cenou Františka
Kriegla. Před čtyřmi lety putoval k Atlantiku. Vycházel ze Svaté Hory a kráčel po staré
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poutní stezce Západu – Svatojakubské cestě – do španělského Santiaga de Compostela,
napsal také knížku s názvem Musím jít dál – 4 404 286 kroků, ve které popisuje jaký
největší zážitek mu pouť přinesla, odpovídá: „kromě jiného jsem zažil pocit opuštěnosti,
odmítnutí, zimu, horko, hlad i žízeň. Byla to cenná zkušenost. Mohl jsem tak víc
pochopit situaci bezdomovců…“.[5] Tento pocit popisuje ve své knížce Cestou hvězdy
i Pavla Jazairiová, která společně s Jiřím Hůlou zvolili „Francouzskou cestu“ ze St. Jean
de Port, respektive Roncesvalles. Ve své knížce dále popisuje především Španělsko,
jeho obyvatele, pro něž jsou zřejmě dnes poutníci do Compostely hlavně vítaným
zdrojem příjmu a dále zajímavá místa, která na cestě navštívila.
Letos vydaný bedekr Svatojakubská cesta Miluše Válkové a Zuzany Churanové,
podobně jako slavná Liber peregrination (Kniha poutníka), sepsaná francouzských
mnichem Aymericem Picaudem v polovině 12. století, shromažďuje cenné rady
a postřehy podložené vlastní zkušeností.[5]

2.3.12 Mapa trasy
Pěší trasa
Okruh: ne
Kilometráž: 115 km (celá trasa cca 800 km)
Časová náročnost: 4 dny (cca 28 – 30 km denně)
Fyzická náročnost: těžká
Povrch komunikace: Cesta vede po asfaltových silnicích, lesních pěšinách, prochází
centry měst, vesničkami položenými vysoko v horách.
Tuto trasu jsem bohužel kvůli technickým důvodům nezalogovala, tak jsem alespoň
v příloze uvedla cesty i s kilometráží.
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Obrázek č. 8: Mapa – trasa Santiago de Compostela

2.4 Popis trasy: Putování po Jihlavských kostelech
2.4.1 Jihlava
Na moravsko-českém pomezí leží při soutoku řeky Jihlavy s říčkou Jihlávkou město
Jihlava, nejstarší horní město českých zemí. Jeho historie začíná na konci 12. století,
kdy nad řekou Jihlavou při tzv. Haberské stezce stávala malá slovanská osada
s havířským kostelíkem sv. Jana Křtitele.
V 1. polovině 13. století byla v jejím okolí objevena ložiska stříbrných rud, což mělo
za následek příchod velkého množství nových obyvatel. Jihlava se brzy stala jedním
z největších měst v království.
Obklopovaly ji pevné hradby s pěti branami a tržiště se změnilo v náměstí lemované
kamennými domy s podloubím. Ustanovením horního zákoníku se Jihlava stala prvním
městem ve střední Evropě, jehož život se řídil také jiným právem než jen právem
městským.
Koncem 14. století byla nejbohatší stříbrná ložiska vytěžena a část štol byla zničena
zemětřesením a zaplavena podzemní vodou. Význam Jihlavy jako horního města začal
klesat a zcela upadl během husitských válek.
V 18. století se znovu rozvinula tradiční výroba sukna, kterou zdokonalili nizozemští
soukeníci pozvaní do města Marií Terezií. Ve 2. polovině století už byla Jihlava druhým
největším producentem sukna v Rakousku-Uhersku a prosperující město začalo měnit
svou tvář.
Od roku 2000 je město centrem kraje Vysočina. Jihlava leží na řece Jihlavě
na 49,33 stupni sev. šířky a 13,16 stupni východní délky, kde se rozkládá v šíři 8 824
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hektarů. Nadmořská výška různých částí města činí 460–700 metrů nad mořem. Město
má 51 079 obyvatel.

2.4.2 Kostel sv. Jakuba [11]


Je zasvěcen sv. Jakubovi, patronu horníků.



Jedná se o gotický kostel s dlouhým kněžištěm, trojlodní halou a dvěma věžemi
v západním průčelí, které je prolomeno ústupkovým portálem.



Kostel byl několikrát zničen požáry i nepřátelskou palbou za dobývání Jihlavy,
ale vždy byl opět obnoven.



Do historie se zapsal kostel v roce 1436, kdy se zde v průběhu jihlavských
kompaktátních jednání 5. července konala za přítomnosti císaře Zikmunda
slavnostní mše a vyhlášení kompaktát v češtině.



Roku 1523 postihl Jihlavu jeden z největších požárů v dějinách města. Tehdy
vyhořel i kostel sv. Jakuba včetně obou věží a následná oprava trvala 40 let.



Významnou událostí bylo roku 1563 slavnostní vysvěcení nového velkého
zvonu, tradičně zvaného "Zuzana". Je to druhý největší zvon na Moravě, vysoký
1,82 m a vážící 7 086 kg.



Kostel byl vždy pokladnicí uměleckých předmětů. Z gotické doby vyniká
především unikátní Pieta (1350), překrásná socha sv. Kateřiny (kolem roku
1400). Největším obrazem je 7,5 m vysoký obraz hlavního oltáře "Stětí sv.
Jakuba" od jednoho z dvorních malířů císařovny Marie Terezie, jihlavského
rodáka J. N. Steinera.

2.4.3 Kaple Bolestné Panny Marie


V roce 1702 byla přistavěna ke kostelu sv. Jakuba kaple zasvěcená Panně Marii.



Jedná se o mohutný objekt s osmihranným půdorysem a na hlavním oltáři
z třicátých let 18. století stojí krásná gotická pieta.



Tato dřevěná Pieta dominuje celé kapli a není však pochyb o tom, že patří
k jedinečným gotickým skvostům Jihlavy.



Bohatá štuková výzdoba stěn byla svěřena Giocomo Antonio Corbellinimu.



Roku 1862 byly obnoveny a pozlaceny všechny obrazy v kapli.
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2.4.4 Kostel sv. Ignáce z Loyoly


Jedná se o jezuitský chrám z konce 17. století.



Kostel je typickou raně barokní jednolodní stavbou s třemi páry bočních kaplí
a dvouvěžovým průčelím. Průčelí chrámu zdobí plastiky světců.



Cennou památkou je unikátní plastika Piety.



Velice působivá je kromě iluzivního oltáře s obrazem sv. Ignáce od J. Raaba
i rozměrná nástropní freska K. Töppera a štuková výzdoba.



Chrám sv. Ignáce je známý výbornou akustikou, která umožňuje pořádání
oblíbených koncertů duchovní hudby.

2.4.5 Kostel Matky Boží [12]


Jedná se o jednu z nejstarších staveb v Jihlavě.



Kostel byl založen českým králem Přemyslem Otakarem I. v roce 1221 pro řád
Minoritů sv. Františka z Assisi.



Po velkém požáru v roce 1353 byl kostel přestavěn a znovu vysvěcen v roce
1355.



Technickou zvláštností je celokamenná věž (jsou jen dvě na celé Moravě), která
je postavena na čtyřech sloupech umístěných uprostřed kostela. Sloupy vznikly
křížením dvou hlavních lodí.



Nejstarší fresky pocházejí ze 13. století. Autorem obrazu na hlavním oltáři
(Nanebevzetí Panny Marie) je J. Etgöns.



Betlém v Minoritském kostele od Vánoc do Hromnic, postavený v kapli
Božského Srdce Páně, je největší v Jihlavském kraji.



Celý chrám je přístupný celodenně od ranní mše svaté v 7.00 až po večerní
bohoslužbu v 17.00 hodin.

2.4.6 Jihlava - evangelický kostel sv. Pavla [13]


Je postaven v novogotickém slohu podle projektu architekta Aloise Netsche.



Slavnostně byl vysvěcen v roce 1878.



Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým kněžištěm, krátkou příčnou lodí
a přestavěnou hranolovou věží.



Budova je povedeným reprezentantem nastupujících historických slohů
v architektuře na konci 19. století.
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2.4.7 Jihlava - Kostel sv. Ducha [14]


Renesanční kostelík sv. Trojice z roku 1572 byl postaven na nově založeném
hřbitově a ještě v témže století bylo jeho zasvěcení změněno na sv. Ducha.



Za švédské okupace byl téměř zničen a musel být v roce 1661 znovu vystavěn,
a to v manýristickém duchu.



V roce 1892 byl kostelík na náklady města novobarokně upraven a do interiéru
kostela bylo umístěno 12 náhrobních kamenů ze zrušeného hřbitova, kde jsou
dodnes.

2.4.8 Kostel sv. Jana Křtitele [15]


Kostel stojí na Jánském kopečku nad ve středověku často zaplavovaným údolím
řeky Jihlavy.



Kostelík byl poprvé doložen roku 1243.



Nedávné průzkumy však ukazují, že byl postaven již o několik desítek let dříve,
neboť roku 1984 byly pod stávající podlahou objeveny základy románského
kostela, jehož vznik spadá do posledního desetiletí 12. století.



Dnešní kostelík je raně gotického původu z poloviny 13. století.



Roku 1458 byl kostelík poničen vojsky Jiřího z Poděbrad.



V renesanci na počátku 17. století byly zvýšeny zdi lodi, objevily se nové
vchody s renesančními portály.



Po třicetileté válce byl kostelík rekonstruován barokně.

2.4.9 Mapa trasy
Pěší trasa
Okruh: ne
Kilometráž: 4,4 km
Časová náročnost: 2,5 hodin
Fyzická náročnost: lehká
Povrch komunikace: Trasa vede po asfaltové komunikaci, je velmi dobře schůdná.
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Obrázek č. 9: Mapa – trasa Putování po Jihlavských kostelech
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2.5 Popis trasy: Knínice a okolí I
2.5.1 Obec Knínice
Nachází se v kraji Vysočina, svoji polohou spadá do mikroregionu Telčsko. Žije zde
přibližně 200 obyvatel. K obci patří také nedaleká vesnička Bohusoudov, která má
8 obyvatel. První písemná zmínka o obci Knínice pochází z roku 1262.

2.5.2 Kostel Povýšení sv. Kříže
Jedná se o barokní kostel z roku 1717, byl postaven jako součást kláštera, který patřil
jezuitskému řádu. Přiléhá k němu budova, která byla používaná jako sýpka. Objekt je
v majetku obce, která jej postupně opravuje.

2.5.3 Říčka Želetavka
Říčka Želetavka protéká na pomezí Čech a Moravy. Je to významný levostranný přítok
Dyje, měří 56 km a její povodí zabírá 373 km².
Pramení severně od Želetavy, do Dyje ústí ve vodní nádrži Vranovská přehrada pod
hradem Bítov. Její větší přítoky jsou Bihanka a Blatnice.

2.5.4 Rybník Husinec
Ze soustavy rybníků v obci zůstaly dodnes pouze dva - Husinec a Prostřední. Oba jsou
vhodné ke koupání. I když v posledních letech slouží tento rybník spíše pro chov
divokých kačen. Přes silnici naproti rybníku se nachází barokní kaplička z r. 1717, která
je součástí Křížové cesty, kterou tvoří 10 kapliček v okolí Knínic.

2.5.5 Obecní dům
Obecní dům stojí na místě bývalého zámečku z 18. století. V současné době probíhá
rekonstrukce.
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2.5.6 Mapa trasy
Cyklotrasa
Okruh: ano
Kilometráž: 19,06 km
Časová náročnost: 3,5 hodin
Fyzická náročnost: lehká až střední
Povrch komunikace: Větší část cesty vede po polních cestách, které jsou místy porostlé
trávou zejména úsek kolem říčky Želetavky.

Obrázek č. 10: Mapa – trasa Knínice a okolí I, výškový profil
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2.6 Popis trasy: Knínice a okolí II
2.6.1 Kříž „Na Mandě“
Kříž se nachází na nejvyšším bodě u obce - "Na Mandě" - připomíná, že tu kdysi stávala
šibenice a stínadlo. Obec měla i svého kata, který bydlel na současném čp. 17.
2.6.2 Bohusoudov: Památník věnovaný Romské osadě
Před 2. světovou válkou obývalo Bohusoudov více než 150 obyvatel a to včetně devíti
cikánských rodin. Za okupace byla většina z nich odvedena na nucené práce
a do koncentračních táborů. Po válce se již nikdo z těch, kteří přežili, do Bohusoudova
nevrátil. Nyní v obci žije 8 obyvatel. Na místě cikánské osady je postaven pomníček
na počest umučených.

2.6.3 Kaple sv. Majdaleny
Byla postavena v roce 1629, nechala telčská vrchnost roku 1807 upravit na myslivnu.
Najdete ji uprostřed hlubokého lesa u cesty z Nové Říše. Stavba s vysokou valbovou
střechou a zkosenými rohy. Pamětní deska připomíná časté pobyty Otokara Březiny.

2.6.4 Poutní místo Humberk
Zhruba 300 m z Krasonic směrem na Želetavu se nachází na vyvýšeném pahorku kaple
Panny Marie, z roku 1664. V roce 1901 byla přestavěna v gotickém slohu. Je vysoká
22 metrů a její štíhlá věžička nese 3 zvony. Kaple je zajímavá pseudogotická stavba
s průčelní hranolovou věží, v tympanonu nad vchodem zdobená mariánským reliéfem
z r. 1935. Na několika stromech před vchodem visí svaté obrázky. Každý rok na podzim
se tu pravidelně koná pouť k panně Marii Humberské.

2.6.6 Mapa trasy
Cyklotrasa
Okruh: ano
Kilometráž: 19,6 km
Časová náročnost: 4 hodiny
Fyzická náročnost: střední
Povrch komunikace: Nejedná se pouze o asfaltové silnice a účelové komunikace,
ale větší část této trasy vede po polních cestách, takže za deštivého počasí je cesta hůře
sjízdná.
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Závěr
Závěrem bych chtěla shrnout celou tuto práci a zhodnotit stanovené cíle. Jak jste si
mohli přečíst v úvodu, jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila – Využití GPS
ve volném čase. Rozhodování jaké téma vybrat, pro mě nebylo tak složité, jelikož mě
baví cestování a ráda se podělím o své zážitky z cest s ostatními. S GPS navigací jsem
se poprvé setkala a měla možnost pracovat v rámci předmětu Informační a rezervační
systémy.
Sepsání této práce mělo za cíl vysvětlit princip fungování GPS navigace, seznámit
s její historií, funkcí a především vyzkoušet v praxi a popsat možnosti jejího využití
ve volném čase. Pro zaznamenávání tras jsem používala GPS přístroj firmy Garmin
GPSmap 60C/CS s kterým jsem prošla celkem 4 trasy. Jedná se o jednu zahraniční
a 3 tuzemské.
Další část byla věnována popisu a tvorbě webových stránek na kterých si můžete
jednotlivé trasy prohlédnout. Jsou zde uloženy veškeré trasy, které jsme s kolegyní
Klárou Pokorovou zatím prošly. Úvodní stranu internetových stránek tvoří velká mapa
ČR, s jednotlivými regiony s možností kliknutí myši na příslušnou část, ve které se
otevře okno daného regionu. V legendě vedle mapy jsou vysvětleny druhy tras. Jedná se
o pěší výlety,

cyklovýlety, vyjížďky na in- line bruslích,

běžecké tratě

či hippostezky. Tedy možnost využití těchto tras při návštěvě daného regionu v různých
ročních obdobích a pro všechny věkové kategorie.
Ke každé prošlé trase je napsán komentář, díky kterému se zájemce dozví bližší
informace a zároveň zde bude moci po absolvování některé trasy přidat i vlastní
komentář. Na výběr jsou různé trasy nejen ve známých turistických lokalitách,
ale i méně známá místa jako inspirace k příštím výletům. U každé trasy je pak možnost
náhledu na fotografie, které zobrazují dané památky a prostředí ve kterém se nachází.
Tento rok v červnu plánuji cestu do poutního města Mariazell v Rakousku a také
na Velehrad, opět s GPS přístrojem, takže tras na těchto stránkách bude postupně
přibývat.
Tato práce zůstává vlastně stále nedokončená a otevřená dalším možnostem
a nápadům, které se naskytnou. Postupně se tedy bude měnit a vylepšovat vzhled
internetových stránek a také přibudou další navštívená a zaznamenaná místa.
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Slovník použitých termínů a zkratek


BMP

(Microsoft Windows Bitmap) nebo také DIB (device-independent bitmap) je počítačový
formát pro ukládaní rastrové grafiky.


DGPS

Je jeden ze způsobů, kterým lze zpřesnit výsledky měření v systému GPS.


GIF

(Graphics Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku.


Geocaching

Je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS
při hledání skryté schránky nazývané cache (česky i keš).


GIS

Globální informační systém.


Gps

Global Position Systém je vojenský polohový družicový systém provozovaný
Ministerstvem obrany Spojených států amerických, s jehož pomocí je možno určit
polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi.


JPG

Je standardní metoda používaná pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické
kvalitě.


Koaxiální kabel

Je asymetrický elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním drátovým
nebo trubkovým vodičem vnitřním.


PCX

(Paintbrush File Format) je počítačový souborový formát firmy ZSoft pro ukládání
rastrové grafiky.


PDA

(personal digital assistant - osobní digitální pomocník) či palmtop je malý kapesní
počítač. Ten bývá ovládaný obvykle dotykovou obrazovkou a perem (které se nazývá
stylus).


PNG

(Portable Network Graphics) – přenosná síťová grafika
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SW

Softwarové vybavení počítače.


Sonar

Z anglického Sound Navigation and Ranging - zvuková navigace a zaměřování.
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Diplom o absolvování „svatojakubské cesty“
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Přehled „svatojakubských“ cest + kilometráž
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