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1 Export aktivity z hodinek 
 

1.1 Hodinky Garmin 
Export aktivity z hodinek značky Garmin je zcela jednoduchý, jelikož se hodinky po připojení 

k počítači chovají jako externí uložiště. 

Po připojení hodinek k počítači je automaticky 

otevřena složka systému hodinek.  

V této složce nalezněte další složku s názvem 

ACTIVITY.  

Z této složky si přetáhněte do Vašeho počítače požadovanou aktivitu ve formátu FIT dle data a času, 

dále pokračujte, jak je uvedeno v návodu níže. 

Pro export aktivity lze využít i mobilní aplikaci nebo internetové stránky Garmin connect, kde hodinky 

synchronizujte. 

Poté nalezněte v přehledu požadovanou aktivitu a vyexportujte ji ve formátu gpx. 

 

 

1.2 Hodinky Polar 
Export aktivity z hodinek značky Polar je o trochu složitější, jelikož se hodinky po připojení k počítači 

nechovají jako externí uložiště, jako je tomu u předchozí značky Garmin.  

Pro jejich synchronizaci slouží počítačový program 

PolarFlowsync. 

Po připojení hodinek k počítači dojde k synchronizaci 

hodinek s webovým serverem PolarFlow. 

Po synchronizaci se přihlaste do PolarFlow pod svým 

profilem a nalezněte požadovanou aktivitu. 

Pod aktivitou naleznete tlačítko exportovat trénink, které vyexportuje trénink hned v několika 

formátech. 

Dále pokračujte, jak je uvedeno v návodu níže. 

Pro synchronizaci tréninku lze využít i mobilní aplikaci PolarFlow, se kterou lze synchronizovat 

hodinky přes rozhraní Bluetooth. 

Po synchronizaci se přihlaste do webové aplikace PolarFlow a trénink exportujte, jak je popsáno výše. 

 

1.3 Hodinky TomTom 
Export aktivity z hodinek značky TomTom je o trochu složitější, jelikož se hodinky po připojení 

k počítači nechovají jako externí uložiště, jako je tomu u předchozí značky Garmin. 



 

 

Pro jejich synchronizaci slouží počítačový program 

TomTom Sports Connect. 

Soubor s GPS lze poté nalézt na místním disku 

počítače ve složce TomTom se kterým pak lze 

nakládat, jak je popsáno v návodu níže. 

K synchronizaci lze využít i mobilní aplikaci TomTom Sports.  

Po synchronizaci v aplikaci najděte požadovanou aktivitu.  Po kliknutí na tlačítko sdílet lze aktivitu 

jednoduše vyexportovat v několika formátech.
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2 Převod do gpx. formátu 
Převod formátu exportovaném z hodinek či GPS zařízení na formát gpx lze provést v programu 

Quickroute: 

Nahrajeme jen záznam trasy z GPS zařízení, např. ve formátu FIT  

 

a následně exportujeme do formátu GPX. 
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Další možností převodu do GPX je na url: http://www.gpsies.com/convert.do;?language=cs 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Na této stránce je však nově nutná registrace. 

http://www.gpsies.com/convert.do;?language=cs
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3 Práce s programem QuickRoute 
V programu QuickRoute vložíme zaznamenanou trasu v podporovaném formátu na podkladovou 

mapu s běžeckou tratí. 

Program ke stažení na url: http://www.matstroeng.se/quickroute/en/ 

Z programu OCAD pro stavbu tratí si vyexportujeme mapu s běžeckou tratí ve formátu JPG, nebo 

mapu vyfotíme mobilem. 

Mapu vložíme do programu QuickRoute a ve stejném kroku zde přidáme i trasu z GPS zařízení.  

(Doporučení: trať, kterou vkládáme na podkladovou mapu, by měla být tratí ostříleného závodníka, o 

kterém víme, že chybuje minimálně. Dodržení tohoto doporučení nám zajistí rychlejší a snadnější 

manipulaci s tratí v programu QuickRoute.) 

Vložení trati provedeme pod záložkou file – new a zobrazí se nám dialogové okno  

Do prvního pole vložíme mapu s tratí ve formátu JPG. 

Do druhého pole vložíme trasu závodníka ve formátu GPX. 

Do třetího pole pak můžeme vložit jméno závodníka ale to většinou v případě, pokud se jedná o 

individuální zpracování tratě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matstroeng.se/quickroute/en/


 

8 

Po vložení se trať na mapu vloží v jiném měřítku, než je mapový podklad. Pomocí myši musíme 

přetahováním traťovou křivku srovnat dle skutečnosti. 

Před exportováním souboru z tohoto programu je 100% nutné zneviditelnit traťovou křivku, aby 

nedošlo k jejímu úplnému zachycení na exportovaný soubor. Ve výsledku by se nám pak křivka fixně 

zobrazovala na mapě a již by nebylo možné její odstranění a celou práci bychom museli opakovat. 

 

Obrázek 1 Jezdec v pravé poloze - trať je viditelná 

 

Obrázek 2 Jezdec v levé poloze - trať není vidět 

Takto připravenou trať exportujeme ve formátu JPG → Záložka File – export – image. 
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4 Práce s databází 3DRerun 
Databáze 3DRerun slouží k uchování tratí s GPS trackingem a je dostupná na url: 

http://3drerun.worldofo.com 

Nejdříve je nutná registrace a přihlášení, které je k nalezení na konci stránky. 

 

Obrázek 3 Otevřít pro přihlášení 

Po přihlášení jdeme do sekce Add map with route 

V této sekci nahrajeme mapu připravenou z programu Quick 

route. Mapu nahrajeme z uložiště v počítači. 

 

Vybereme soubor a uploadujeme. 

Při nahrávání mapy musíme doplnit následující informace: 

 

Jméno závodníka se musí shodovat se jménem závodníka podle, 

kterého se srovnávalo měřítko trati a mapy v programu 

Quickroute! 

Po uploadování mapy jdeme do hlavního menu, kde klikneme na 

ikonu Add GPS routes. 

Zde musíme opět vyplnit údaje o závodníkovi, jehož gpx soubor 

nahráváme. 

 

 

  

 

 

 

 

  

http://3drerun.worldofo.com/
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Po vyplnění a nahrání gpx. souboru se nám veškeré nahrané gpx. soubory z jedné tratě zobrazují pod 

tlačítkem Upload GPX file. 

Po nahrání veškerých souborů gpx. závodníků, kteří mají stejnou trať, 

se vrátíme do hlavního menu, kde klikneme na ikonu Browse maps. 

Zde v pravém horním rohu vyhledáme příslušnou mapu dle názvu 

zadaného do sekce Competition name zobrazeném výše. 

 

Databáze nalezne příslušné soubory. 

 

Nás zajímá soubor označený takto: 

 

Tento pak otevřeme a následně jej otevřeme tlačítkem  

Před otevřením si však ještě zkontrolujeme, že se nám ve 2D analýze otevřou požadované gpx. 

záznamy jednotlivých a příslušných závodníků.  

Kontrolou jsou označené soubory fajfkou na následujícím obrázku. 
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Po načtení mapy a tratí jednotlivých závodníků lze analýzu spustit. Využitím pravého panelu 

obrazovky lze volit mezi jednotlivými analýzami a různě analýzy upravovat dle aktuální potřeby.  
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5 Ovládání a funkce 3DRerun 
 

5.1 Výběr funkce 

 

 

 

5.2 Počet porovnávaných běžců 
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5.3 Settings – nastavení 
 

Tail – ocásek (délka podle času) 

 

Line width – šířka linie 

 

Map opacity – průhlednost mapy 

 

Reute opacity – průhlednost stopy 

 

Label post – pozice tabulky  

 

Label info – informace z „postupu“ 
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Color mode – režim barvy 

 

Time slider – časový jezdec 

 

5.4 Přehrání 
„Replay mode“  - „normal“, další nastavení (label info - NLP) čas na úseku, délka, průměr/km 

Varianta 1 – přehrání dle startovního intervalu 
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Varianta 2 – porovnání s hromadným startem (kliknout myší na trať - libovolně) 

 

5.5 Analýza mezičasů  
A)  „normal“, další nastavení (label info - NLP) čas na úseku, délka, průměr/km. Kliknout myší na 

začátek a konec porovnávaného úseku, např. 4K – 5K. 
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B)  „podle délky“ (length), další nastavení (label info – NLP) délka, čas na úseku, průměr/km 

 

 

C)  „podle času“ (time), další nastavení (label info – NLP) délka, čas na úseku, průměr/km 
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D)  „podle tempa“ (pace), další nastavení (label info – NLP) čas na úseku, délka, průměr/km (lze 

odvodit také plynulost běhu, dohledávka) 

 

 

E)  - „podle časových bodů“, další nastavení (label info – NLP) čas na úseku, délka, průměr/km 
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6 Tipy 
Pokud jsou dostupné GPS záznamy na Tulospalvelu – webová aplikace používaná na závodech ČSOS 

či pro trénink reprezentace, tak lze data zobrazit v 3DRerunu. 

Např.: 

 https://www.tulospalvelu.fi/gps/20190302MH/   

20190302MH - označení trackingu vepíšeme do url. adresy 3DRerunu: 

http://3drerun.worldofo.com/2d/?lidstr= 20190302MH 

následný odkaz: 

http://3drerun.worldofo.com/2d/?lidstr=20190302MH  

 

Pro záznam trasy lze použít nějakou aplikaci v mobilu (dnes má každý mobil gpsku), např.: 

 mobilní aplikace Strava – https://www.strava.com/ 

 nebo oblíbené mobilní Mapy.cz a to funkci „stopař“. Je nutné mít zaregistrovaný email na 

Seznam.cz. 

Po přihlášení do emailu při návštěvě webové aplikace Mapy.cz si můžete následně vyexportovat 

soubor GPX ze zaznamenané trasy„stopařem“. https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/moje-mapy-

batuzek/aktivity/ 

 

 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20190302MH/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20190302MH/
http://3drerun.worldofo.com/2d/?lidstr=
http://3drerun.worldofo.com/2d/?lidstr=20190302MH
https://www.strava.com/
https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/moje-mapy-batuzek/aktivity/
https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/moje-mapy-batuzek/aktivity/

