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Přenos záznamů z RC3 GPS / RCX3 / RCX5 / CS500 do SW Polar ProTrainer5 

 
Záznamy z vybraných sporttesterů Polar můžete přenést na pevný disk počítače pro podrobnější 
analýzu v programu Polar ProTrainer5. Ten je kompletně lokalizován do českého jazyka! 
 
• z RC3 GPS, RCX3 a RCX5 lze přenést soubory .hrm a .gpx (po měření s GPS senzorem) 
• z CS500 lze přenést pouze soubory .hrm 
• soubor .hrm obsahuje údaje ze záznamu (TF, rychlost, nadmořskou výšku atd.) 
• soubor .gpx obsahuje souřadnicová GPs data, z nichž lze prokreslit trasu 
 
Plnou verzi programu Polar ProTrainer5 můžete zdarma stáhnout zde: 
https://support.polar.com/en/support/polar_protrainer_5_free_download 
 
Polar poté uvolnil ještě nejnovější aktualizaci programu Polar ProTrainer5 (verze 5.42.006). 
Pokud se Vám nepodaří automatická aktualizace, můžete si ji stáhnout zde: 
https://support.polar.com/en/support/downloads/ProTrainer_5_Update_File?category=tips&
product_i%20d=446 
 
• postupujet del pokynů na uvedeném odkazu… 
• stáhnutý zazipovaný soubor rozbalte a soubory ze složky pak přepište původní soubory ve 

složce C:\Program Files(x86)\Polar\ProTrainer 
 
Přenos souborů .hrm / .gpx ze sporttesteru do PC přes program WebSync 
1. Zakupte si instalační soubor programu WebSync na našem e-shopu: 

https://www.technisport.cz/cs/software/293-polar-websync.html 
 
(Polar již bohužel nabízí pouze nejnovější verzi 3.0.2, která ovšem nepodporuje přenos souborů 
ze sporttesteru – viz https://support.polar.com/en/support/downloads/Polar_WebSync_Software) 
Pokud Vás tedy program v jakémkoliv kroku vyzve k aktualizaci na nejnovější verzi, nikdy 
aktualizaci nepovolujte! 

 
2. Spusťte stažený instalační soubor a program WebSync 

nainstalujte podle pokynů na obrazovce do svého 
počítače. Spusťte v PC program WebSync a vyberte 
záložku Training Computer. 

 
3. Do USB portu zapojte interface DataLink (viz. 

obrázek) / kabel v případě RC3 GPS. 
 
 
 

 



 

Dr. Pavel  SVOBODA  -  SPORTOVNÍ   SLUŽBY  
Areál plaveckého bazénu SK Motorlet, Radlická 298/105, 150 00 Praha 5 
Tel, Fax: 251554704, polarps@seznam.cz , www.polarczech.cz 

 
 Pro spuštění Polar WebSync musí v PC běžet služba 
Polar Daemon. Aktivujete ji v ovládacích panelech 
PC (Start – Ovládací panely – Nástroje pro správu – 
Služby). Nalistujte položku Polar Daemon, klepněte 
na ni pravým tlačítkem a a vyberte položku 
“Vlastnosti“. V otevřeném okně pak postupně 
nastavte “Typ spuštění“ na “Automaticky“ a 
v oblasti “Stav služby“ klepněte na tlačítko Spustit 
(viz obrázek). 

 
4. Ve sporttesteru přejděte z Denního času tlačítky 
▲a▼ do režimu Connect a potvrďte kód 
synchronizace (není nutno u kabelového spojení RC3 
GPS). Program WebSync čte ze sporttesteru 
nastavení… 

 
5. Po přečtení nastavení vyberte položku Training Data. 
6. Označte záznamy, které chcete přenést do PC, a klikněte na Export selected. 
7. V otevřeném okně zvolte místo na disku, kam se mají soubory .hrm a .gpx uložit. Program 

automaticky navrhuje pro umístění souborů tato umístění: 
a) Windows XP: C:\Documents and Settings\jméno uživatele 
b) Windows Vista, Windows 7 / 8 / 10: C:\User\ jméno uživatele 

 
 Doporučujeme ukládat soubory přímo do složky 
programu ProTrainer5. Její umístění: 
a) C:\Program Files\Polar\ProTrainer\jméno 

uživatele\rok (pro verzi SW 5.35.165 a starší) 
b) C:\Users\Public\Polar ProTrainer (pro verzi SW 

5.40.171 a novější) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Po volbě umístění se spustí přenos záznamů do PC. Objeví se obrazovka Exporting HRM file...  
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9. Po skončení přenosu záznamů do PC vidíte jednu 

z následujících hlášek: 

a) Training data exported = přenos proběhl 
úspěšně, soubory .hrm a .gpx jsou uloženy na 
pevném disku počítače ve Vámi zvolném 
umístění. 

b) Failed to export training data = přenos se 
nezdařil. Přepněte sporttester do režimu Connect 
→ Start a spusťte znovu synchronizaci 
s programem WebSync.  
 

10. Ukončete program WebSync klepnutím na Close.  
 

 
 
 
Otevření přenesených záznamů v programu ProTrainer5 

1. Spusťte program ProTrainer5. 
2. V kalendáři klepněte dvakrát na den, k němuž 

chcete přidat příslušný záznam. 
3. Otevře se tréninkový deník. Klepněte na ikonku 

Přidat nový záznam (vpravo nahoře). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Klepněte na ikonku se sponkou (vpravo dole: Přidat – Přidat záznam…). 
5. V otevřeném okně vyberte soubor z umístění, kam jste ho uložili při přenosu do PC. 
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6. Označte příslušný .hrm soubor (soubory jsou 

uloženy ve formátu 
“rokrokměsícměsícdenden.hrm = například 
110423.hrm) a klepněte na Otevřít. 

7. Příslušný záznam se přidá do kalendáře na den, 
který jste sami zvolili. 

8. Pokud jste společně s .hrm záznamem pořídili 
také soubor .gpx (tedy po měření s GPS 
senzorem), souřadnicové informace se 
automaticky přidají do deníku k příslušnému 
záznamu. 

 
 
 

 
Prokreslení trasy v Google Earth 
Ze souboru .gpx s uloženými souřadnicemi můžete prokreslit absolvovanou trasu v Google Earth: 
1. Stáhněte a nainstalujte si program Google Earth. 
2. V programu ProTrainer5 otevřte tréninkový deník. Klepněte na ikonku s mapou. 
3. V otevřeném náhledu klepněte na ikonu Google Earth. 
4. Spustí se program Google Earth, v němž se prokreslí Vámi absolvovaná trasa. 
 

 
 
 
 
 
 
 


