
Aplikace pro analýzu postupů dle záznamu gps pro počítač

 QuickRoute – program pro jednoduché zobrazení GPS postupu závodníka na orienťácké 
mapě

Jednoduchý program do počítače, který si můžete zdarma stáhnout na stránkách autora, ideální 
pro analýzu postupu jednoho závodníka

co je k tomu potřeba:

počítač s nainstalovaným doplňkem Microsoft. NET Framework 2.0 nebo vyšším (většinou máte v počítači 
aniž by jste o tom věděli)
stáhnout a nainstalovat program QuickRoute z http://www.matstroeng.se/quickroute/en/index.php
mapu v digitální podobě: vyexportovanou z OCADu, naskenovanou, či vyfocenou (DPI min. 150) ideálně ve 
formátu jpg, ale možno i v jpeg, gif, png, tif a tiff
soubor s GPS logem, ideálně ve standardizovaném  formátu gpx, lze i ve formátu Garminu fit, k převodu mezi
jednotlivými formáty používám online konvertor https://www.gpsies.com/convert.do (nutnost jednorázové 
registrace)

jak na to:

spustíme program, vytvoříme nový soubor: vybereme menu File / New 

vyberu mapový podklad Map image / From file, vyberu gpx soubor s GPS záznamem Route / From file, 
vyplním jméno závodníka Person / Name

https://www.gpsies.com/convert.do
http://www.matstroeng.se/quickroute/en/index.php


nyní se otevře podkladová mapa společně trasou závodníka (červená křivka), teď musíme sesadit postup 
závodníka s mapou. Doporučuji začít s 1. kontrolou, chytit křivku v místě 1. kontroly a sesadit ji správně 
s mapou. Modré body nám ukazují místa, která jsme sesazovali.

Určit správně místo na křivce s kontrolou nám může pomoci lokální maximum na křivce rychlosti závodníka 
ve spodní části aplikace (zpomalení při ražení a mapování). 

Postupně sesadíme všechny kontroly, cíl a start. Na konec přepneme kurzor do režimu pointer (jednoduchá 
šipka)

Teď doporučuji upravit šíři křivky trasy tak, aby byl postup dobře čitelný, a horní a dolní hodnotu barevného 
rozsahu, který ukazuje aktuální rychlost závodníka



výsledek by měl vypadat nějak takto

teď můžeme analyzovat postupy a chyby závodníka. Pokud se pohybujeme po křivce postupu závodníka, 
ukazuje nám program dole pod grafem, aktuální čas, rychlost na kilometr, rychlost v km/h, tepovou frekvenci
(pokud je zaznamenána), nadmořskou výšku, uběhnutá vzdálenost, …, můžeme přepínat mezi grafy rychlosti,
tepové frekvence, nadmořské výšky, …

jednoduše si můžeme určit velikost chyby ve vteřinách, na příklad na chybě mezi kontrolou 6 a 7. Najedeme 
si myší na postup v místě, kde začíná chyba, odečteme čas na trati, najedeme těsně vedle na místo, kde se 
vrací z chyby, znovu odečteme čas a rozdíl těchto časů nám dělá přibližnou hodnotu chyby, 14:59 -13:13 = 
1:46.

 



Tento program je výborný pro analýzu jednoho závodníka, ale nehodí se pro vzájemné porovnání více 
závodníků na stejné trati. K tomu použijeme webovskou aplikaci 3DRerun. Ale program Quickroute 
potřebujeme pro přípravu dat pro 3DRrun. A to takto. V Quickroute připravíme data jednoho závodníka 
podle předchozího návodu. Na konci musíme zprůhlednit křivku postupu tím, že posuneme šoupátko úplně 
doleva.

následně exportujeme mapu se zprůhledněným postupem do obrázku menu File / Export / Image

Tento soubor pak použijeme pro import do 3DRerun, pro jednu trať stačí tímto způsobem připravit jednoho 
závodníka, pro ostatní závodníky na stejné trati nám budou postačovat už jen jejich gpx soubory.

Možnost exportu map z QuickRoute do mapového archivu na internet (DOMA map archive)



Program QuickRoute umožňuje exportovat postupy do mapového archivu na internet. Nejznámější mapový 
archiv u nás je Bestíkův digitální archiv orienťáckých map, který najdete na http://www.bestik.cz/mapy/ , na 
úvodní stránce najdete i podrobný návod jak mapy nahrávat do archivu.

Webovská aplikace

3DRerun – program pro analýzu GPS postupů více závodníků na orienťácké mapě

Jednoduchá webovská aplikace, která je zdarma po registraci dostupná na internetu na stránce 
http://3drerun.worldofo.com/ , ideální pro analýzu postupu více závodníků na stejné trati

co je k tomu potřeba:

počítač s přístupem na internet
registrace uživatele na stánkách aplikace 3DRerun
mapu v digitální podobě: vyexportovanou z OCADu, naskenovanou, či vyfocenou (DPI min. 150) ideálně ve 
formátu jpg, ale možno i v jpeg, gif, png, tif a tiff
soubory s GPS logem závodníků, ideálně ve standardizovaném  formátu gpx, lze i ve formátu Garminu fit, 
k převodu mezi jednotlivými formáty používám online konvertor https://www.gpsies.com/convert.do 
(nutnost jednorázové registrace)
příprava podkladové mapy a GPS logu jednoho závodníka a jeho následného exportu v programu QuickRoute
(návod výše)

jak na to:

v prohlížeči otevřeme stránky aplikaci http://3drerun.worldofo.com/
na úvodní stránce vybereme možnost Add map with route 

https://www.gpsies.com/convert.do
http://3drerun.worldofo.com/
http://www.bestik.cz/mapy/


pokud to aplikace vyžaduje, přihlásíme se
na další stránce nahrajeme podkladovou mapu (mapa s postupem jednoho závodníka, exportovaná z 
QuickRoute) tlačítko Upload map from local computer, následně zmáčkneme tlačítko Vybrat soubor, 
vybereme správný soubor a zmáčkneme tlačítko Upload
vyplníme název závodu Competition name, trať Course a jméno závodníka Runner name, kterého jsme si 
připravili v QuickRoute a zmáčkneme tlačítko Submit map
mapa s postupem se nahrála a můžeme ji nyní spravovat zmáčkneme Click here to access the map in 
3DRerun na této stránce můžeme přidat další závodníky na jiné trati (na jiném závodě) map with route (a 
postupujeme dle návodu o pár řádků výše, až se dostaneme „na stejnou stránku“)
nebo na této stránce můžeme přidat další závodníky na stejné trati Add route
vybereme gpx soubor s GPS záznamem dalšího závodníka Vybrat soubor, vyplníme jméno závodníka Runner 
name, další údaje už jsou předplněné, zmáčneme Upload GPX file 
stejným způsobem nahrajeme všechny závodníky na stejné trati
zmáčneme GPX upload a tím se vrátíme na předchozí stránku
zde vybereme všechny závodníky, které chceme analyzovat a zmáčkneme tlačítko Open selected 
maps/routes in 2DRerun

 zde můžeme vybrat mód aplikace
- rychlost animace, vybrat jen některé závodníky
- délku a šířku „ocásku“, průhlednost mapy a postupu
- aplikace má spousty nastavení a možností
- zajímavý je mód Split analysis, kde myší klikneme třeba na 1. kontrolu a následně na 2. kontrolu a aplikace 
ukáže trasu změří trasu a čas mezi kontrolami pro všechny vybrané závodníky

Připravil: Vratislav Lamač.


