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Abstrakt v českém jazyce 
Práce se zabývá aspekty vyhodnocení měření GNSS, jež jsou v rámci práce 
aplikovány na detailní zpracování epochových měření GNSS z lokální 
geodynamické sítě Sněžník. Cílem autora je dosažení co nejkvalitnějších výsledků 
zpracování měření GNSS a na základě těchto výsledků zhodnocení geodynamiky 
masivu Králického Sněžníku. Dílčím cílem autora je určení hranice 
detekovatelnosti geodynamických pohybů z vyhodnocení epochových měření 
GNSS. V rámci práce jsou poprvé komplexně zpracována epochová měření GNSS 
ze sítě Sněžník z let 1997 až 2011 za použití kvalitnějších přepracovaných 
podpůrných produktů IGS Repro1 ve vědeckém SW pro zpracování měření GNSS 
Bernese GPS software verze 5.0. Práce porovnává výsledky dosažené absolutní  
a relativní metodou určení prostorové polohy z několika nastavení 
optimalizovaných pro řešenou síť Sněžník. 

 
Abstrakt v anglickém jazyce 
The thesis deals with processing of epoch-wise GNSS measurements from local 
geodynamic network Sněžník. Its aim is to evaluate the geodynamics in the area of 
Králický Sněžník Massif and to assess the capabilities of epoch-wise GNSS 
measurements to detect the geodynamic movements. Within the thesis the 
comprehensive processing of all the GNSS measurements observed between years 
1997 and 2011 is realized using the reprocessed products of first IGS reprocessing 
Repro1. Bernese GPS software version 5.0 is used for all the processing. 
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1. ÚVOD 
Použití globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) ke sledování 

geodynamických jevů je dnes poměrně běžné. Výsledky získané z pozorování 
GNSS spolu s výsledky dalších metod kosmické geodézie do jisté míry potvrzují 
teorii litosférických desek a jejich pohybů obecně přijatou v šedesátých letech 
minulého století. Kromě sledování geodynamiky Země v globálním měřítku  
a tvorby globálních geologických modelů je sledováno také velké množství 
regionálních nebo lokálních geodynamických sítí za účelem zjištění lokálních 
deformací litosférických desek. 

 Vzhledem k velikosti možných deformací, na úrovni řádově milimetrů za 
rok, je nutná analýza časových řad výsledků delšího období, ideálně ze sítě 
permanentních stanic s neustálým příjmem signálů GNSS, zajištující ty nejlepší 
podklady pro vyhodnocení možných geodynamických jevů. Permanentní sítě 
nejsou tak náchylné na zbytkové systematické vlivy, jsou však nákladné  
a v některých oblastech jen těžko realizovatelné. Z tohoto důvodu jsou některé 
geodynamické sítě měřeny pouze epochově (etapově). Při zpracování  
a vyhodnocení výsledků z etapových měření je tak nutné nejen důkladné 
odstranění všech systematických vlivů, které při měření působí, ale také 
zhodnocení reálné hranice velikosti ještě prokazatelných geodynamických jevů. 
V současnosti se při řešení geodynamických sítí často uvádějí výsledky na hranici 
možnosti detekce metodou GNSS, s opomenutím komplexní eliminace zbytkových 
systematických vlivů, které tuto metodu provází. 

Hlavním cílem této disertační práce je zhodnotit geodynamiku 
geodynamické sítě Sněžník na základě komplexního zpracování všech doposud 
naměřených dat GNSS v této síti. Při zpracování bude kladen důraz na maximální 
dosažitelnou přesnost použitím všech dostupných prostředků. Komplexní 
zpracování bude provedeno s využitím vědeckého programu pro zpracování měření 
GNSS Bernese GPS software verze 5.0, ve kterém bude výpočet optimalizován pro 
síť Sněžník. Pro zpracování budou použity dostupné podpůrné produkty, aby bylo 
možné co nejvíce eliminovat systematické vlivy ovlivňující výsledky zpracování. 
Hlavní motivací pro komplexní zpracování je přepočítání všech produktů IGS  
v rámci tzv. prvního reprocessingu IGS (Steigenberger et al., 2006; Ferland, 
2010). Výsledky prvního reprocessingu (přepracování) nabízí kvalitnější  
a homogennější podpůrná data pro celé zpracovávané období navíc byly v rámci 
reprocessingu dopočítány produkty i do minulosti, což umožňuje kvalitnější 
výpočty i pro epochy měření sítě, pro které dříve nebylo možné podpůrné 
produkty zavést. Použití těchto přepracovaných produktů by mělo přinést 
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kvalitnější výsledky, než doposud provedená zpracování s použitím původních 
podpůrných produktů, díky čemuž bude možné lépe posoudit geodynamiku sítě. 
Dalším cílem je na základě získaných výsledků posoudit možnost detekce 
geodynamických jevů pomocí epochových měření GNSS a následně navrhnout 
opatření, která by pro síť Sněžník přinesla kvalitativní zlepšení očekávatelných 
výsledků. Vedlejším cílem práce je srovnání výsledků dosažených s původními 
produkty IGS s výsledky dosaženými s využitím produktů první série 
reprocessingu IGS. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ  PROBLEMATIKY 
Použití technologie GNSS pro určování pohybů zemské kůry je časté, 

zejména protože je to poměrně dostupná metoda pro přesné určování délek mezi 
body na velké vzdálenosti bez nutnosti přímé viditelnosti mezi nimi. Jedná se  
o jednu z metod kosmické geodézie, která potvrdila pohyby tektonických desek  
a která se dále podílí na určování rychlostí jejich pohybů. V globálním měřítku je 
dnes pro vědecké účely vyhodnocováno několik tisíc permanentních stanic GNSS. 
Jejich vyhodnocení slouží jak ke zpřesňování jednotlivých globálních 
geologických modelů, tak k určování lokálních deformací v okolí tektonických 
zlomů. Nejznámější síť, která značně přispívá k rozšiřování poznatků o planetě 
Zemi, je globální síť spravovaná mezinárodní službou GNSS (IGS, 2010). Existuje 
však celá řada dalších regionálních permanentních sítí, v České republice 
například funguje síť GEONAS Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie 
věd (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 2004) nebo i lokálních 
(většinou jen epochově měřených) jako je vysokohorská geodynamická síť ve 
Vysokých Tatrách (Papčo, 2009). Dlouhodobá měření na permanentních stanicích 
umožňují díky sofistikovanému zpracování značně eliminovat systematické vlivy 
působící na přesnost metody GNSS a zároveň vhodně filtrovat a vyhodnocovat 
výsledky zpracování. Ne vždy je však možné provádět na zájmových bodech 
permanentní měření a existuje tedy celá řada epochově měřených sítí. V dnešní 
době se jedná především o lokální sítě, ale před masivním nástupem 
permanentních sítí, tedy zhruba před rokem 2006, se jednalo  
i o sítě regionálního významu s délkovými rozměry až několik set kilometrů. 
Vzhledem k množství různých sítí GNSS po celém světě se v této kapitole 
zaměřím pouze na oblast střední Evropy, případně srovnání doposud provedených 
zpracování měření GNSS, která zasahovala přímo do zájmové lokality masivu 
Králického Sněžníku. 

K určování geodynamických posunů bodů a zpřesnění geologických modelů 
v oblasti střední a východní Evropy byla dlouhodobě epochově měřena regionální 
síť CEGRN (The Central European GPS Geodynamic Reference Network), 
detailněji o celém projektu pojednává webová stránka Fömi satellite geodetic 
observatory (2002). Síť CEGRN je dnes již z velké části observována 
permanentně. Zpracováním měření ze sítě CEGRN se zabývá hned několik členů 
vědeckého sdružení projektu s názvem CERGOP. Výsledky zpracování uvádí 
například disertační práce Ing. Radima Kratochvíla, Ph.D. (Kratochvíl, 2008) nebo 
celá řada vědeckých článků, např. Hefty (2005) nebo Becker et al. (2010). 
V České republice se určováním lokálních až regionálních geodynamických jevů 
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zabývá kolektiv okolo RNDr. Vladimíra Schenka, DrSc., z Ústavu struktury  
a mechaniky hornin AV ČR, který vybudoval již zmiňovanou geodynamickou síť 
permanentních stanic GEONAS. Tato permanentní síť však vznikala vzhledem 
k ekonomickým nárokům postupně a celá řada měření tak byla uskutečňována 
epochově. Během jednotlivých kampaní byly měřeny body téměř po celé České 
republice tak, aby mohla být vyhodnocena geodynamika Českého masivu. 
Výsledky vyhodnocení jsou zpracovány v celé řadě prací a článků, např. Grácová 
et al. (2008), Cajthamlová (2010), Schenk et al. (2010), Schenková et al. (2009). 
Část těchto prací se zabývá také vyhodnocením bodů v lokalitě masivu Králického 
Sněžníku (bod VYHL) nebo v jeho blízkém okolí (body STAM a BISK), další se 
zabývají podobnými lokálními sítěmi jako například sítí Cheb (Seidl, 2003) 

V roce 1992 byla v česko-polské spolupráci vybudována geodynamická síť 
Sněžník. Zpracováním měření přímo ze sítě Sněžník se zabývá řada autorů z obou 
vysokých škol, které se podílely na jejím budování. Autoři z přírodovědecké 
univerzity ve Wroclawi (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), se zabývají 
polskou částí sítě a vyhodnocením její geodynamiky nejen z měření GNSS. 
Některé výsledky uvádí například Bosy et al. (2003) nebo Jamroz (2008). Česká 
část sítě Sněžník je zpracovávána především mým školitelem prof. Ing. Otakarem 
Švábenským, CSc. Některé výsledky jsou uváděny například v Švábenský et al. 
(1999) nebo Švábenský, Weigel a Pospíšil (2012). Česká část sítě Sněžník však 
doposud nebyla zpracována kompletně a nebylo využito produktů prvního 
reprocessingu IGS. 

U zmíněných autorů lze vypozorovat hned několik jevů a přístupů. Část 
autorů je úzce zaměřena na geologii a metodu GNSS bere pouze jako prostředek 
k dosažení výsledků. Pro kolektiv okolo RNDr. Vladimíra Schenka, DrSc., lze 
vypozorovat prvotní nadšení ze zjištěných posunů v řádech několika milimetrů 
ročně, které byly způsobeny spíš nedostatečnou přesností metody jako takové než 
skutečným posunem bodů (Schenk et al., 2001). Tento prvotní přístup následně 
vystřídalo nasazení permanentních stanic, což vedlo k reálnějším a relevantnějším 
výsledkům. Další autoři se snaží o sofistikované vyhodnocení výsledků měření 
GNSS a případných geodynamických jevů pomocí tenzorů deformací (Seidl, 2003) 
nebo metody konečných prvků (Papčo, 2008), i když připouštějí, že vnější 
přesnost měření GNSS nedovoluje vyhodnocení posunu bodů očekávaných na 
úrovni několika jednotek milimetrů. Zbylí autoři se snaží získat z měření GNSS co 
nejkvalitnější výsledky a soustředí se na eliminaci systematických vlivů nebo na 
další zpracování výsledků GNSS.  

Poznání a vývoj v oblasti měření GNSS jde, stejně jako v ostatních 
oblastech lidské činnosti, velmi rychle dopředu. Vyvíjí se měřicí technika  
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a výpočetní postupy, stejně jako dochází ke zdokonalování výpočetních modelů 
pro korekce systematických chyb ovlivňujících metodu GNSS. Problematika 
globálních navigačních systémů je značně rozsáhlá a neustále dochází k jejímu 
vývoji. Zavedením některých inovací však dochází k významnému zpřesnění 
výsledků. Mezi těmito inovacemi je možné zmínit například zavedení absolutních 
modelů variací fázových center nebo zejména zdokonalené modely eliminace 
systematických chyb přijaté mezinárodní službou GNSS v roce 2006 vedoucí 
k tzv. prvnímu reprocessingu produktů IGS (Steigenberger, 2006; Ferland, 2010). 
Jak bylo uvedeno v úvodu této práce, jedním z cílů je komplexní zpracování co 
největšího počtu doposud naměřených kampaní sítě Sněžník s využitím všech 
dostupných poznatků pro eliminaci systematických chyb, které ovlivňují výsledky, 
a možnost detekovat skutečné geodynamické jevy v síti. Pro zpracování 
předpokládám, že přes uvedené výsledky jiných autorů je zájmová oblast bez 
lokálních geodynamických změn. 

Vzhledem k šíři problematiky globálních navigačních satelitních systémů  
a rozsahu této disertační práce bude spojená teorie uváděna pouze v odkazech na 
použitou literaturu. V rámci práce není uveden obecně známý princip GNSS ani 
matematický aparát a celá řada modelů, které umožňují díky GNSS určovat 
prostorovou polohu se subcentimetrovou přesností, tyto informace však uvádí 
například Seeber (2003) nebo Van Sickle (2008). Způsob výpočtu a modelování 
systematických vlivů detailně rozebírá samotný manuál k použitému výpočetnímu 
programu (Dach et al., 2008). Cenným zdrojem informací o aktivitách IGS včetně 
spousty navazujících informací o GNSS je IGS Mail Index (2013). 
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3. GEODYNAMICKÁ SÍŤ SNĚŽNÍK 

3.1. Geologie území 

Jak samotný název sítě napovídá, geodynamická síť Sněžník se nachází na 
česko-polském pomezí v oblasti masivu Králického Sněžníku. Králický Sněžník je 
kerné pohoří vzniklé tektonickými zdvihy v mladších třetihorách. Jeho větší část 
se nachází v Polsku a je tvořeno přeměněnými horninami, jako jsou ruly a svory.  
V menší míře se zde vyskytují krystalické vápence a dolomity, amfibolity, 
amfibolické břidlice, kvarcity a kvarcitické břidlice. Ve čtvrtohorách bylo území 
modelováno ledovcem, vznikl charakteristický amfiteátr řeky Moravy, mrazové 
sruby, kamenná moře a jiné periglaciální jevy. V krystalických vápencích  
a dolomitech v údolí horního toku Moravy vznikl pozoruhodný kras s jeskyněmi 
(Tvarožné díry), ponory a vyvěračkami. Králickým Sněžníkem prochází tři hlavní 
evropská rozvodí, jež se stýkají na vrchu Klepý. Do Černého moře odvádí své 
vody řeka Morava, pramenící pod vrcholem Králického Sněžníku. Do Severního 
moře odtéká Lipkovský potok se svými přítoky, který se dále vlévá do řeky Tiché 
Orlice. Do Baltského moře odtékají vody Nysy Kłodzke pramenící na západním 
svahu vrchu Klepý, volně dle (Balatka 2006). 

 

 
Obr. 3-1 Lokalizace geodynamické sítě Sněžník v rámci ČR 
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3.2. Síť Sněžník 

Od roku 1992 začala v oblasti masivu Králického Sněžníku vznikat 
geodynamická síť Sněžník, a to v česko-polské spolupráci Ústavu geodézie 
Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a Instytutu geodezji  
i geoinformatyki Wroclawské přírodovědecké univerzity. Jednotlivé body 
stabilizované z větší části železobetonovými pilíři s nucenou centrací jsou 
rozmístěné po obou stranách česko-polské státní hranice (Švábenský, 2007). Tato 
práce se zabývá zpracováním měření GNSS pouze z české části sítě Sněžník, proto 
bude dále pojednáno pouze o české části sítě.  

V době svého vzniku se síť skládala z celkem 28 bodů, z nichž 12 se 
nacházelo v české části. Horský charakter sítě daný velkými převýšeními mezi 
body činí tuto síť zajímavou pro studium nejrůznějších vlivů, které v horském 
prostředí na měření působí. Od jejího vzniku zde byla uskutečněna celá řada 
terestrických, nivelačních a GNSS měření doplněná měřeními gravimetrickými  
a astronomickými. Hlavním bodem české části sítě je díky své poloze poblíž 
středu sítě bod VYHL. Během epochových měření bývá měřen vždy jako 
navazovací bod a zejména v posledních letech je snaha měřit jej kvalitnější 
anténou typu Choke Ring. Tento bod je navíc také součástí základní 
geodynamické sítě ZGS (bod Králíky) a sítě Východní Sudety  
(Schenková et al., 2009). Další body lze rozdělit do dvou skupin, a to na body 
vrcholové a údolní. Mezi vrcholové patří bod SCZE na vrcholu Králického 
Sněžníku, KLEP na vrcholu Klepý, SUSI na vrchu Sušina a STHR na Stříbrnické 
hoře. Zbylé body leží na úbočí svahu nebo přímo v údolí řeky Moravy. Za zmínku 
stojí bod VLAS u obce Vlaské, který je stabilizován nedaleko základního 
nivelačního bodu Vlaské u stejnojmenné obce. Rozměr české části sítě je přibližně  
13 km v severojižním směru a 10 km ve směru východ-západ. Svým charakterem 
se jedná o lokální geodynamickou síť měřenou epochově.  

 



 
 

14 

 
Obr. 3-2 Geodynamická síť Sněžník, upraveno podle (Cacon, 2004, s. 60)  
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4. EPOCHOVÁ DATA GPS (GNSS) ZE SÍTĚ 
SNĚŽNÍK 

Ústav geodézie FAST VUT v Brně s pomocí dalších subjektů vykonává 
epochová měření GPS/GNSS v síti Sněžník již od roku 1992. Od doby prvních 
měření prodělala měřicí technika značný vývoj, což se projevuje zejména 
nárůstem objemu naměřených dat a také jejich vyšší kvalitou, zejména díky 
vícekanálovým dvoufrekvenčním aparaturám GNSS. Počáteční epochová měření 
trvala v řádu jednotek hodin, s vývojem měřicí techniky se doba observace 
jednotlivých bodů odvíjí spíše od možnosti napájení aparatur GPS/GNSS na 
jednotlivých bodech a dosahuje délky až několika dní.  

Z důvodu personální náročnosti se epochová měření konají každoročně 
v květnu, v rámci Výuky v terénu studentů 4. ročníku (dnes již 1. ročníku 
navazujícího studia) oboru Geodézie a kartografie FAST VUT v Brně. Pouze 
v letech 1996 až 1998 bylo v rámci řešení grantového projektu GAČR 
103/96/1648 měřeno také v průběhu září. 

Počáteční etapy byly naměřeny s využitím přijímačů GPS a antén různých 
výrobců zapůjčených na dobu měření většinou od soukromých subjektů. 
V posledních několika letech se měření vykonávají výhradně přístrojovým 
vybavením Ústavu geodézie FAST VUT v Brně. Celkem se v měřených datech 
objevuje 12 různých typů antén GPS/GNSS. V tabulce 4-1 je uvedený přehled 
epoch měřených Ústavem geodézie FAST VUT v Brně, jejich přibližná délka, den 
v roce, kdy bylo měřeno, počet měřených bodů a počet použitých typů antén 
GPS/GNSS.  

Zde bych chtěl upozornit, že jsem doposud v textu v souvislosti s měřenými 
daty v síti Sněžník používal zkratek GPS a GNSS, protože od roku 2009 byly 
používány aparatury GNSS schopné přijímat signál z obou v danou dobu 
fungujících globálních navigačních satelitních systémů. Data systému GLONASS 
v celkovém souboru dat představují jen malý zlomek a neposkytují možnost jejich 
samostatného řešení a vyhodnocení, proto budu dále ve spojitosti s měřenými daty 
v síti Sněžník používat pouze zkratku GPS.  
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 ROK Délka 
observací Období [DOY] 

Počet 
měřených 

bodů 

Počet různých 
typů antén 

1992 Příliš krátké observace 
1993 Příliš krátké observace 
1994 1–3 h 141 a142 13 1 
1995 Příliš krátké observace 
1996 1–3 h 137–140 a 254–257 14 3 

1997 cca 6 h 
125–138,241–243, 

265–268 7 1 
1998 cca 6 h 129–137,261–264 9 5 
1999 12–24 h 139–142 4 1 
2000 12–24 h 125–134 13 4 
2001 12 h 126–133 14 4 
2002 12–24 h 129–139 11 3 
2003 12–24 h 136–138 14 4 
2004 12–24 h 129–137 11 4 
2005 12–24 h 133–141 14 4 
2006 12–24 h 127–133 12 3 
2007 12–24 h 133–140 12 4 
2008 12–24 h 128–135 9 4 
2009 12–24 h 133–143 13 4 
2010 12–24 h 136–143 12 4 
2011 12–24 h 126–135 11 4 

Tab. 4-1 Přehled měření uskutečněných v síti Sněžník Ústavem geodézie FAST VUT  
v Brně 
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5. PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT ,  VOLBA 
ZPRACOVATELSKÉHO PROGRAMU A METODY 
VÝPOČTU 

Samotné zpracování dat sestává z několika dílčích kroků od přípravy dat až 
po samotné vyhodnocení výsledků. 

 

5.1. Příprava dat 

Měřená data ze sítě Sněžník jsem převzal v několika etapách, jak se je 
postupně podařilo dohledat, spolu s popisy jednotlivých kampaní od Ústavu 
geodézie FAST VUT v Brně. Jednalo se o poměrně neuspořádaný soubor dat  
v různých formátech surových dat několika výrobců obsahující kromě měřených 
bodů sítě Sněžník i různá data měření GNSS, která proběhla během jednotlivých 
výuk v terénu. Popisy použitého vybavení pro jednotlivé kampaně byly přesné  
a bylo tedy možné měřená data připravit do zpracovatelné formy. Z důvodů 
přesnosti je potřeba uvést, že redukce výšky antény po její vztažný bod  
(ARP – Antenna Reference Point) byla provedena prof. Švábenským před 
předáním podkladů k jednotlivým kampaním. Celkem se podařilo pro zpracování 
připravit měření 15 epochových kampaní v síti Sněžník z období let 1997–2011. 
Měření z období před rokem 1997 nebyla použita z důvodu délky observací, která 
není dostačující pro jejich relevantní zpracování. 

V rámci přípravy dat bylo nutné převést jednotlivá měření z formátu 
surových dat několika různých výrobců družicových aparatur do výměnného 
formátu RINEX. Následovala kontrola hlaviček souborů dle dodaných podkladů. 
Předmětem kontroly bylo zejména, zda je použito správné označení bodu a zda 
odpovídá výškové čtení antény popřípadě její excentricita údajům jednotlivých 
kampaní. Následně bylo nutné doplnit podle IGS správný kód antény a přijímače, 
aby bylo možné přiřadit správný model variace fázových center. V dalším kroku 
přípravy byly z důvodu snazší manipulace soubory jednotlivých měření rozděleny 
na denní úseky 0–24 hodin jednolitých GPS dní v roce (DOY). Pro všechna 
zpracovaná data to včetně navazovacích bodů představuje více než 1100 
observačních souborů RINEX. 

 

5.2. Volba zpracovatelského programu 

Programů pro zpracování měření GNSS dnes existuje celá řada. Obecně 
můžeme tyto programy rozdělit na dvě skupiny.  
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První skupinu tvoří tzv. komerční programy dodávané výrobci družicových 
aparatur. Mezi zástupce této skupiny patří například Leica Geo Office (GEFOS, 
2010), Trimble Geomatics Office (Trimble, 2010) a další. Základním znakem 
těchto programů je snadná práce s daty a poměrně rychlá cesta k výsledkům. 
Uživatel má však pouze omezenou kontrolu nad výpočtem a není možné využít 
všech podpůrných dat IGS. Přes tyto drobné nedostatky dávají sofistikované 
algoritmy těchto programů pro většinu běžných úloh z praxe spolehlivé výsledky.  

Druhou, méně početnou skupinu, tvoří tzv. vědecké (akademické) 
programy. Jsou jimi např. Bernese GPS Software version 5.0 (dále jen BSW5) 
vyvíjený astronomickým institutem v Bernu (Dach et al., 2008), GAMIT/GLOBK 
z Massachusettského technologického institutu (GAMIT-GLOBK, 2009)  
a GIPSY-OASIS II vyvíjený v Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně, USA 
(Orbiter and Radio Metric Systems Group, 2010) a některé další. Na rozdíl od 
komerčních programů nabízí vědecké programy plnou kontrolu nad výpočtem  
a kromě souřadnic bodů a rychlostí jejich změn umožňují určování celé řady 
dalších parametrů, jako jsou dráhy družic, parametry rotace Země nebo třeba 
ionosférické a troposférické modely.  

Zpracování geodynamické sítě Sněžník, vzhledem k jejímu charakteru, 
použití vědeckého programu přímo vyžaduje. Jak bylo uvedeno výše, mým cílem 
je zjištění geodynamických vztahů v síti Sněžník, k čemuž je potřeba co možná 
nejpřesnějšího určení prostorové polohy jednotlivých bodů v daných epochách. 
Část epochových měření GPS již dříve byla zpracována v předešlé verzi bernského 
softwaru (BSW 4.2), nabízí se však komplexní zpracování kompletních dat ze 
všech uskutečněných etap Ústavu geodézie FAST VUT v Brně v BSW5, jehož 
licenci Ústav geodézie FAST VUT v Brně vlastní. BSW5 se ve skutečnosti skládá 
z několika desítek dílčích programů umožňujících nejen konverzi a zpracování 
měření GNSS, ale také všech potřebných vstupů a výstupů. Modifikovaný 
zpracovatelský program BSW5 je využíván také řadou zpracovatelských center 
IGS (CODE, GOP) pro výpočty podpůrných produktů, které IGS poskytuje. 

 

5.3. Podpůrná data  

Při určování prostorové polohy bodů z měření GNSS relativní nebo 
absolutní metodou je nutné odstranit působení celé řady systematických vlivů, 
které měření GNSS ovlivňují, a dále znát některé další informace nutné k výpočtu. 
Proto byly pro všechny výpočty prováděné v BSW5 použity produkty IGS  
(IGS Products, 2009), popřípadě produkty zpracovatelského centra CODE 
v Bernu.  
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Z produktů IGS byly kvůli vzájemné homogenitě použity parametry 
orientace Země a přesné efemeridy družic (finální produkt), dále korekce hodin 
družic ve formátu RINEX (Clock RINEX) a absolutní i relativní korekce variací 
fázových center antén. Z produktů analytického centra CODE, byly použity 
globální ionosférické modely a diferenční posuny kódů (navržený český termín 
pro Differential Code Biases). Všechny tyto produkty jsou zdarma přístupné na 
anonymních serverech FTP IGS a CODE (IGS, 2013; CODE, 2013). Celkem se 
jednalo o několik stovek souborů podpůrných dat. Bližší popis použití 
jednotlivých podpůrných dat je uveden dále v textu. Pro některé výpočty před 
rokem 2000 byly kvůli nedostupnosti finálních kombinovaných původních 
produktů korekcí hodin od IGS použity korekce od Jet Propulsion Laboratory.  

 

5.4. Volba metody výpočtu  

BSW5 umožňuje z měření GNSS určovat jak absolutní, tak relativní 
prostorovou polohu bodů (Dach et al., 2008). Při absolutní metodě PPP (Precise 
Point Positioning) je poloha každého jednotlivého bodu určena po zavedení 
podpůrných dat přímo z měření GNSS samostatně, body jsou určeny ve stejném 
referenčním rámci, v jakém jsou použité přesné efemeridy družic. Zavedení 
známých hodnot korekcí hodin a přesných drah družic umožňuje značně 
eliminovat vliv těchto systematických vlivů na výsledek, protože na rozdíl od 
relativní metody nejsou eliminovány způsobem výpočtu. Kvalita těchto 
podpůrných dat je tedy pro absolutní metodu naprosto zásadní. Naproti tomu při 
použití relativní metody je poloha určovaných bodů relativně vztažena ke známým 
bodům, jejichž souřadnice by však při zpracování delších vektorů (několik stovek 
kilometrů) měly být ve stejném referenčním systému jako přesné efemeridy 
družic, aby nedocházelo k deformacím sítě, zejména ve výškové složce. Tvorba 
tzv. diferencí pak při výpočtu značně eliminuje některé systematické vlivy.  

Pro určení prostorové polohy jednotlivých bodů sítě Sněžník v daných 
epochách jsem zvolil obě metody výpočtu, aby bylo možné jejich následné 
vzájemné porovnání a zejména bylo ověřeno kvalitativní zlepšení výsledků při 
použití produktů z prvního reprocessingu IGS Repro1. Obě metody a jejich dílčí 
nastavení jsou počítány jak s původními produkty IGS, tak s výsledky 
reprocessingu Repro1. Způsob výpočtu a některá dílčí nastavení jsou popsány  
v dalším textu, stejně jako zhodnocení jejich vhodnosti k posouzení geodynamiky 
v síti Sněžník. 



 
 

20 

6. ABSOLUTNÍ URČENÍ PROSTOROVÉ POLOHY 
METODOU PPP 

Absolutní metoda PPP (Precise Point Positioning) je na rozdíl od relativní 
metody plně závislá na přesnosti a kvalitě podpůrných produktů. I přes horší 
očekávatelnou přesnost absolutní metody bych chtěl výsledky obou metod 
vzájemně porovnat. Při použití produktů reprocessingu Repro1, pokud kvalitativně 
odpovídají i měřená data, lze očekávat poměrně kvalitní výsledky, přičemž 
souřadnice a odhady rychlostí změn jsou brány absolutně v rámci použitého 
referenčního rámce, čímž je odstraněn vliv navazovacích bodů. Použitý 
zpracovatelský program BSW5 navíc předpokládá pro výpočet relativní metodou 
znalost souřadnic určovaných bodů s centimetrovou přesností, k čemuž jsem 
v přípravné fázi použil právě metodu PPP. Srovnání výsledků se přímo nabízí. 
Přesnost této metody je navíc závislá na kvalitě podpůrných dat, a je proto možné 
přímo posoudit kvalitativní dopad výsledků prvního reprocessingu IGS na 
výpočet. 

Princip metody PPP spočívá v určení prostorové polohy bodu absolutně 
přímo z měření, která jsou ovlivněna celou řadou systematických vlivů. Na rozdíl 
od relativní metody, při níž jsou korekce hodin družic díky tvorbě diferencí 
z výpočtu eliminovány, pro metodu PPP vstupují spolu s přesnými efemeridami 
družic  
a parametry orientace Země jako známé a musejí být určeny předem. Kvalita 
těchto informací, často označovaných jako produktů, přímo ovlivňuje kvalitu 
určení výsledné prostorové polohy bodu. Použité produkty by proto měly být co 
nejkvalitnější a mezi sebou konzistentní. Výsledná prostorová poloha bodu je 
učena v referenčním rámci použitých drah družic. Pro všechny výpočty metodou 
PPP byly použity finální produkty IGS.  

S vývojem možností zpracování měření GNSS a neustálému zdokonalování 
výpočetních modelů docházelo před rokem 2006 k časté změně realizace 
referenčního rámce (viz Tabulka 6-1) a také k postupnému zpřesňování 
výsledných podpůrných produktů IGS (viz Obrázek 6-2 a Obrázek 6-3).  
V časových řadách bodů se vlivem těchto změn objevovaly skokové změny při 
změnách rámce a další drobné nehomogenity. S přechodem na absolutní model 
variací fázových center antén a následným skokem souřadnic tak došlo  
k rozhodnutí přepracovat původní finální produkty s využitím nejnovější poznatků 
do homogenní podoby dle nových modelů. 

Výsledné produkty reprocessingu Repro1 jsou považovány za dosud 
nejkvalitnější a nejhomogennější soubor podpůrných dat  
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(STEIGENBERGER et al., 2006; FERLAND, 2010), proto bych je chtěl použít  
k dosažení co nejpřesnějších výsledků. 

Kromě zmíněné kvality je další výhodou těchto produktů jejich dostupnost 
zpětně i pro období před rokem 2000, kdy IGS teprve začínala poskytovat většinu 
svých produktů. Je tedy možné zpracovat i epochy, pro které dříve nebylo možné 
eliminovat některé systematické vlivy pomocí produktů IGS. 
 

Realizace GPS týden od–do Datum od–do  Model PCV 
ITRF94 0860–0947 30.06.1996 – 07.03.1998 Relativní 
ITRF96 0948–1020 08.03.1998 – 31.07.1999 Relativní 
ITRF97 1021–1064 01.08.1999 – 03.06.2000 Relativní 
IGS97 1065–1142 04.06.2000 – 01.12.2001 Relativní 
IGS00 1143–1252 02.12.2001 – 10.01.2004 Relativní 

IGS00b 1253–1399 11.01.2004 – 04.11.2006 Relativní 
IGS05 1400–1632 05.11.2006 – 17.04.2011 Absolutní/IGS05 
IGS08 1632–dosud 17.04.2011– dosud Absolutní/IGS08 

Tab. 6-1 Realizace referenčního rámce od roku 1996 dosud, převzato z (Dach et al., 2008,  
s. 215) a aktualizováno autorem 

 

6.1. Metoda PPP – původní produkty  

Pro výpočet prostorové polohy bodů v jednotlivých epochách měření jsem 
použil modifikovaného skriptu Bernese Processing Engine (BPE) PPP.PCF. Skript 
byl modifikován pro výpočet řešení s použitím v jednotlivých epochách aktuálního 
referenčního rámce, s nímž souvisí i adekvátní použití patřičných modelů variací 
fázových center (PCV) viz tabulka 6-2. Do výpočtu vstupovala observační data ve 
formátu RINEX, podpůrná data přesných efemerid družic vztažených ke v dané 
epoše aktuálnímu referenčnímu rámci, přesné korekce hodin družic a parametry 
orientace Země, vše od IGS. Dále byly použity diferenční posuny kódů DCB  
z analytického centra CODE. Protože přesné korekce hodin družic (původní 
produkty) poskytuje IGS až od poloviny roku 2000, byly pro výpočet v letech 
1999 a 2000 použity již dostupné přesné korekce hodin družic z analytického 
centra JPL (Jet Propulsion Laboratory). Do výpočtu dále vstupovaly korekce 
slapových jevů dle modelu FES2004 (Lyard, 2006). Hodnoty korekcí pro body sítě 
Sněžník byly vypočteny pomocí webového generátoru vesmírné observatoře  
v Onsale (BOS, 2011). Jelikož vzájemné vzdálenosti bodů v síti Sněžník jsou 
poměrně malé (< 10 km), byly pro všechny body sítě použity stejné hodnoty, které 
byly vygenerované pro bod VYHL, nacházející se přibližně v těžišti sítě. 
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6.1.1. Nastavení a postup výpočtu 
Jak jsem již zmínil, výpočet jsem provedl pomocí upraveného skriptu 
BPE PPP.PCF. V první fázi výpočtu jsem načetl a zároveň převedl podpůrná  
a observační data s pomocí programů POLUPD, PRETAB, ORBGEN a CCRNXC 
do interních formátů programu BSW5. V dalším kroku jsem předzpracoval 
observační data s důrazem na zjištění jejich kvality a následně jsem je převedl do 
interního formátu programu, k tomu jsem využil zejména programů RNXGRA, 
RNXSMT a SMTBV3. Následovala synchronizace hodin přijímačů a předběžný 
výpočet prostorové polohy bodu na základě kódových měření pomocí programu 
CODSPP. V další fázi již programy GPSEST, GPSXTR a ADDNEQ2 na základě 
společného zpracování kódových a fázových měření iterativně řešily souřadnice 
jednotlivých bodů a některé další parametry. Výsledkem jsou souřadnice bodů 
v epoše měření a korekce hodin přijímačů na jednotlivých bodech. Kromě těchto 
samostatných souborů je denní řešení uloženo také ve formátu SINEX a v systému 
normálních rovnic pro další zpracování a kombinace více dílčích řešení. 

Během předzpracování jsem zkoušel měnit některá doporučená kritéria 
testování měřených dat, která mají za úkol odstranit z výpočtu nekvalitní 
observace na přísnější. Následně ale často docházelo k odstranění větší části 
observačních dat z jednotlivých bodů sítě Sněžník, proto byla pro všechny výpočty 
ponechána doporučená nastavení. 

 

6.1.2. Kombinace řešení 
Soubory normálních rovnic řešení jednotlivých epoch byly pomocí 

programu ADDNEQ2 zkombinovány a vyrovnáním byly určeny finální souřadnice 
v referenčním rámci IGS05 (epocha 01.01.2000), včetně odhadu rychlostí jejich 
změn. Společně s body sítě Sněžník jsem řešil i navazovací body (viz bližší popis 
dále v textu), pro které byly vzhledem k přesnosti jejich určení v rámci IGS05 
těsně podmíněny jejich souřadnice (0,0001 m), stejně jako rychlosti jejich změn. 
Za předběžné hodnoty rychlostí změn na určovaných bodech byly brány hodnoty 
vypočtené podle geologického modelu NNR-NUVEL-1A (No Net Rotation- 
-Northwestern University VELocity model 1A), který představuje DeMets (1994). 
Tabulka 6-3 uvádí výsledné souřadnice bodů vypočtené z epochových měření z let 
1999 až 2011 v IGS05 v epoše 01.01.2000 a jejich průměrné rychlosti změn.  
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6.1.3. Dílčí zhodnocení výsledků – metoda PPP – původní 
produkty 

Z tabulky 6-2 jsou patrné střední chyby určení prostorových souřadnic 
jednotlivých bodů plynoucí z vyrovnání (vnitřní přesnost) i následně vypočítané 
průměrné střední chyby pro jednotlivé souřadnice z porovnání jednotlivých 
denních řešení (vnější přesnost), které pro srozumitelnost dalšího textu označuji 
jako opakovatelnost souřadnic. Průměrná střední chyba určení polohy bodů 
z vyrovnání je 1,2 mm pro zeměpisnou šířku a 1,9 mm pro zeměpisnou délku. Dle 
očekávání je průměrná střední chyba určení výšky bodu větší a dosahuje 4,2 mm. 
Tyto hodnoty jsou brány jako průměrné ze všech bodů sítě. Pro skutečné 
posouzení kvality určení prostorové polohy bodů je však potřeba znát spíše 
opakovatelnost jejich určení. Z tabulky jsou patrné průměrné hodnoty 9,0 mm  
a 11,3 mm opakovatelnosti určení pro zeměpisnou šířku, respektive délku,  
a 30,6 mm pro stejný parametr výškové složky. Jelikož se dá předpokládat, že 
případné geodynamické posuny jednotlivých bodů budou v hodnotách minimálně  
o řád menších, jeví se metoda PPP s použitím původních produktů pro jejich 
detekci jako nevhodná. Přesto jsou výsledky určení polohy na úrovni 10 mm 
poměrně kvalitní. Pro navazovací body, kde se dají předpokládat podstatně 
kvalitnější observační data bez výpadků, jsem zjistil průměrné hodnoty 
opakovatelnosti určení souřadnic zhruba poloviční, a to 5,2 a 5,6 mm pro 
zeměpisnou šířku, respektive délku, a 10,1 mm pro výškovou složku. Pro 
vyhodnocení geodynamiky oblasti je vhodné porovnat vypočtené rychlosti změn 
souřadnic s některým z používaných geologických modelů. Zhruba od šedesátých 
let minulého století je uznávána teorie deskové tektoniky. Ta rozděluje Zemi na 12 
až 16 pevných litosférických desek, které se vůči sobě pohybují. V souladu s touto 
teorií je stanoveno několik geologických modelů, které definují jednotlivé 
litosférické desky a jejich pohyby. Mezi nejběžnější geologické modely patří 
model NNR-NUVEL-1A (DeMets, 1994), který je úzce spojený s realizací 
mezinárodního rámce ITRF (International Terrestrial Reference Frame). Vzájemná 
shoda modelu NNR-NUVEL-1A s realizací ITRF je na úrovni 1 mm/rok, i když se 
připouštějí odlišnosti až 3 mm/rok. Dalším porovnávaným modelem je 
APKIM2005 (Actual Plate Kinematic Model – version 2005), který by měl lépe 
vystihovat současné pohyby litosférických desek (Drewes, 2009). Oba dva modely 
se však v oblasti střední Evropy poměrně dobře shodují. V oblasti geodynamické 
sítě Sněžník se modely průměrně liší v severojižním směru o 3,1 mm/rok, směrem  
východ-západ o 1,0 mm/rok. 

 Tabulka 6-3 ukazuje zbytkové rychlosti bodů sítě Sněžník po odečtení 
modelu NNR-NUVEL-1A, respektive APKIM2005, od vypočtených rychlostí 
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změn. K výpočtu modelových rychlostí změn souřadnic bylo využito kalkulátorů 
pohybu tektonických desek na stránkách UNAVCO (Tectonic Plate Motion 
Calculator, 2012). Vzhledem k přesnosti výškové složky, která se pro měření 
GNSS v topocentrické soustavě udává zhruba třikrát horší než pro polohovou 
složku, nebyla výšková složka do porovnání zahrnuta.  

Pro bod DMO2 se pro severní složku projevuje nízký počet měření 
s velkým rozptylem, naopak pro bod ROUD je jasně vidět posun, ke kterému došlo 
při poškození jeho stabilizace. Bod ROUD je kontrolně uveden ve výsledcích pro 
všechna další nastavení, i když je vyloučen z průměrů opakovatelnosti bodů. 
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BOD U 
[m] 

dU 
[mm] 

OpU 
[mm] N dN 

[mm] 
OpN 

[mm] E dE 
[mm] 

OpE 
[mm] 

VU 
[mm/r] 

VN 
[mm/r] 

VE 
[mm/r] 

DMO2 667,527 18,9 11,6 50° 7´ 46,033555´´ 5,6 4,1 16° 48´ 0,350916´´ 8,4 11,2 -7,2 20,2 21,9 

DMOR 667,425 2,6 18,7 50° 7´ 46,040367´´ 0,7 12,1 16° 48´ 0,359222´´ 1,2 9,2 -3,0 16,4 18,0 

KAZA 1037,109 6,4 36,1 50° 11´ 22,845032´´ 1,6 7,2 16° 50´ 18,05833´´ 3,1 20,1 2,0 16,9 20,2 

KLEP 1129,022 1,9 28,4 50° 9´ 15,215865´´ 0,6 8,2 16° 47´ 15,778657´´ 0,9 7,1 2,5 17,4 17,1 

LOMA 678,759 4,5 87,1 50° 6´ 58,376986´´ 1,2 16,2 16° 47´ 18,259458´´ 1,8 19,9 -1,0 16,8 18,6 

MALI 778,205 3,5 34,0 50° 7´ 16,99692´´ 0,9 13,8 16° 48´ 55,205009´´ 1,6 14,2 8,9 15,2 17,2 

PRSO 985,751 4,9 17,4 50° 8´ 45,892342´´ 1,5 6,3 16° 47´ 22,860957´´ 2,2 6,5 3,8 17,9 17,5 

ROUD 705,987 3,0 23,6 50° 6´ 29,32382´´ 0,9 13,9 16° 45´ 27,255006´´ 1,6 29,9 7,4 15,3 31,3 

SCZE 1467,541 2,1 17,0 50° 12´ 25,296435´´ 0,7 4,9 16° 50´ 50,857207´´ 1,1 6,8 1,2 16,9 18,6 

STHR 1284,286 2,4 27,6 50° 11´ 37,8971´´ 0,8 7,2 16° 51´ 48,730653´´ 1,2 7,6 2,3 16,7 19,0 

SUSI 1366,254 2,4 30,8 50° 10´ 25,91964´´ 0,7 6,9 16° 51´ 47,812221´´ 1,2 9,8 -2,1 17,4 18,7 

TARA 705,071 4,4 25,1 50° 8´ 16,590179´´ 1,4 9,2 16° 48´ 21,235103´´ 2,1 13,4 2,9 17,3 19,5 

TVDR 851,281 3,8 59,1 50°10´ 46,792965´´ 0,9 10,3 16° 49´ 44,623435´´ 1,4 15,9 -3,5 17,0 17,5 

VESE 763,469 2,5 24,1 50° 5´ 41,757745´´ 0,8 9,7 16° 47´ 17,932757´´ 1,3 8,3 -0,2 18,5 17,7 

VLAS 490,435 2,5 28,8 50° 5´ 17,796672´´ 0,7 11,2 16° 53´ 38,620184´´ 1,1 11,6 4,1 17,0 19,4 

VYHL 1036,831 1,3 20,9 50° 8´ 42,550304´´ 0,4 7,2 16° 49´ 27,171114´´ 0,7 8,1 -1,3 16,7 18,2 

  4,2 30,6  1,2 9,0  1,9 11,3    

Tab. 6-2 Souřadnice bodů sítě Sněžník s rychlostmi jejich změn – metoda PPP, původní produkty, epocha 01.01.2000, rámec IGS05 

Poznámka: Bod = název bodu, U = elipsoidická výška, dU = střední chyba výšky z vyrovnání, OpU = střední chyba výšky 
z porovnání jednotlivých měření, N = zeměpisná šířka, dN = střední chyba zeměpisné šířky z vyrovnání, OpN = střední chyba 
zeměpisné šířky z porovnání jednotlivých řešení, E = zeměpisná délka, dE = střední chyba zeměpisné délky z vyrovnání,  
OpE = střední chyba zeměpisné délky z porovnání jednotlivých řešení, VU = rychlost změny výšky, VN = rychlost změny 
zeměpisné šířky, VE = rychlost změny zeměpisné délky 
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BOD 

Zbytková rychlost pohybu po odečtení geologického 
modelu [mm/rok] 

Poznámka 

Směr N Směr E 
NNR-NUVEL-   

-1A APKIM2005  
NNR-NUVEL-   

-1A APKIM2005  
DMO2 -7,4 -4,4 -1,0 -2,0   
DMOR -3,6 -0,6 2,9 1,9   
KAZA -4,1 -1,1 0,7 -0,3   
KLEP -4,6 -1,6 3,8 2,8   

LOMA -4,0 -1,0 2,3 1,3   
MALI -2,4 0,7 3,7 2,7   
PRSO -5,1 -2,1 3,4 2,4   
ROUD -2,5 0,6 -10,4 -11,4 Bod zničen 
SCZE -4,1 -1,1 2,3 1,3   
STHR -3,9 -0,9 1,9 0,9   
SUSI -4,6 -1,6 2,2 1,2   
TARA -4,5 -1,5 1,4 0,4   
TVDR -4,2 -1,2 3,4 2,4   
VESE -5,7 -2,7 3,2 2,2   
VLAS -4,2 -1,2 1,5 0,5   
VYHL 3,9 -0,9 2,7 1,7   

Tab. 6-3 Zbytkové rychlosti pohybu bodů po odečtení geologických modelů, metoda PPP, 
původní produkty 

 

6.2. Metoda PPP – produkty Repro1 

Pro výpočet s použitím výsledků prvního reprocessingu IGS jsem použil 
modifikovaného skriptu BPE PPP.PCF. Hlavním rozdílem oproti výpočtům 
s původními produkty IGS je, že pro reprocessing byly použity pouze dva 
referenční rámce, a to IGS05, respektive IGS08, (pouze pro rok 2011), s tím 
souvisí i použití absolutních modelů variací fázových center jednotně pro všechny 
epochy výpočtu. Vzhledem k homogenitě použitých produktů IGS lze očekávat 
také vyšší homogenitu výsledků. 

 

6.2.1. Nastavení a postup výpočtu 
Nastavení i průběh výpočtu jsou shodné s výpočtem s původními produkty 

IGS. Díky dostupnosti dat reprocessingu dále do minulosti jsem mohl řešit i roky 
1997, 1998 a 1999, pro které původní produkty nejsou k dispozici. 
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6.2.2. Kombinace řešení 
Kombinaci systémů normálních rovnic jsem provedl stejně jako 

v předešlém případě. Výsledkem jsou souřadnice řešených bodů v referenčním 
rámci IGS05 a epoše 01.01.2000 spolu s odhady rychlostí jejich změn.  

 

6.2.3. Dílčí zhodnocení výsledků – metoda PPP – produkty 
Repro1 

Hodnoty průměrných středních chyb souřadnic určovaných bodů z výpočtu 
uvedených v tabulce 6-4 dosahují hodnot 0,7 mm a 1,0 mm pro zeměpisnou šířku, 
respektive délku, a 2,2 mm pro výškovou složku. Oproti výpočtu s použitím 
původních produktů je vidět vyšší průměrná přesnost výpočtu prostorové polohy. 
Pokud mám posoudit opakovatelnost určení prostorové polohy (průměrnou střední 
chybu určení jednotlivých souřadnic porovnáním jednotlivých řešení), i zde je 
patrné zlepšení ve srovnání s výpočtem s původními produkty. Pro výškovou 
složku je zlepšení méně markantní. Průměrné hodnoty opakovatelnosti určení 
prostorové polohy jsou 6,1 mm a 9,4 mm pro zeměpisnou šířku a délku a 23,5 mm 
pro výšku bodů. Na navazovacích bodech, pro které jsou dostupná podstatně 
kvalitnější observační data, bylo opět dosaženo kvalitnějších hodnot 
opakovatelnosti souřadnic dosahujících 2,8 mm, respektive 3,8 mm, v severní, 
respektive východní, složce a 7,5 mm ve výšce. K výsledkům je nutné dodat, že 
tyto hodnoty jsou brány z výpočtu na navazovacích bodech ponechaných bez 
těsného podmínění jejich souřadnic, aby bylo možné ověřit dosažené výsledky. 
Porovnání vypočtených rychlostí změn souřadnic s geologickými modely ukazuje 
tabulka 6-5. 
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BOD U 
[m] 

dU 
[mm] 

OpU 
[mm] N dN 

[mm] 
OpN 

[mm] E dE 
[mm] 

OpE 
[mm] 

VU 
[mm/r] 

VN 
[mm/r] 

VE 
[mm/r] 

DMO2 667,513 12,8 12,9 50° 7´ 46,03362´´ 3,9 4,6 16° 48´ 0,351737´´ 5,7 12,8 -5,5 19,9 21,3 

DMOR 667,426 0,9 18,9 50° 7´ 46,04088´´ 0,3 6,9 16° 48´ 0,359222´´ 0,4 9,0 4,3 15,3 18,3 

KAZA 1037,128 2,9 33,6 50° 11´ 22,84562´´ 0,8 4,9 16° 50´ 18,058291´´ 1,3 25,5 0,6 15,0 20,0 

KLEP 1129,034 1,0 21,8 50° 9´ 15,21663´´ 0,3 4,0 16° 47´ 15,778657´´ 0,5 5,9 0,2 14,6 18,6 

LOMA 678,779 2,3 29,5 50° 6´ 58,37788´´ 0,7 8,8 16° 47´ 18,259477´´ 0,9 7,9 -1,5 13,7 19,0 

MALI 778,223 1,7 29,9 50° 7´ 16,99773´´ 0,4 11,3 16° 48´ 55,205008´´ 0,7 11,0 7,6 12,6 17,5 

PRSO 985,776 2,8 14,5 50° 8´ 45,89299´´ 0,9 5,7 16° 47´ 22,860957´´ 1,3 4,8 1,0 15,9 18,8 

ROUD 705,995 1,3 19,6 50° 6´ 29,32452´´ 0,4 9,8 16° 45´ 27,255031´´ 0,7 30,2 7,0 11,7 27,2 

SCZE 1467,553 1,1 12,5 50° 12´ 25,29714´´ 0,4 5,2 16° 50´ 50,857188´´ 0,6 5,6 -0,1 14,6 19,3 

STHR 1284,302 1,3 27,7 50° 11´ 37,89790´´ 0,4 4,4 16° 51´ 48,730654´´ 0,6 7,0 0,6 14,2 19,6 

SUSI 1366,254 1,3 19,9 50° 10´ 25,92042´´ 0,4 4,5 16° 51´ 47,812231´´ 0,6 7,9 -2,0 14,7 19,3 

TARA 705,095 2,3 14,0 50° 8´ 16,59092´´ 0,7 4,8 16° 48´ 21,234901´´ 1,2 9,4 0,0 15,2 20,8 

TVDR 851,276 1,6 57,9 50° 10´ 46,79378´´ 0,4 7,9 16° 49´ 44,623435´´ 0,5 12,6 -1,1 14,5 19,1 

VESE 763,491 0,7 20,5 50° 5´ 41,75846´´ 0,2 5,9 16° 47´ 17,932757´´ 0,4 6,4 -1,8 15,6 18,1 

VLAS 490,457 1,0 22,1 50° 5´ 17,79710´´ 0,3 8,2 16° 53´ 38,620189´´ 0,4 9,5 1,6 15,7 20,0 

VYHL 1036,824 0,5 20,2 50° 8´ 42,55077´´ 0,2 3,9 16° 49´ 27,171100´´ 0,3 6,2 0,1 15,3 19,0 

  2,2 23,5  0,7 6,1  1,0 9,4    

Tab. 6-4 Souřadnice bodů sítě Sněžník s rychlostmi jejich změn metoda PPP, produkty Repro1, epocha 01.01.2000, rámec IGS05 
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BOD 

Zbytková rychlost pohybu po odečtení geologického 
modelu [mm/rok] 

Poznámka 

Směr N Směr E 
NNR-NUVEL-   

-1A APKIM2005  
NNR-NUVEL-   

-1A APKIM2005  
DMO2 7,1 4,1 0,4 1,4   
DMOR 2,5 -0,6 -2,6 -1,6   
KAZA 2,2 -0,9 -0,9 0,1   
KLEP 1,8 -1,3 -2,3 -1,3   

LOMA 0,9 -2,2 -1,9 -0,9   
MALI -0,2 -3,3 -3,4 -2,4   
PRSO 3,1 0,1 -2,1 -1,1   
ROUD -1,1 -4,2 6,3 7,3 Bod zničen 
SCZE 1,8 -1,2 -1,6 -0,6   
STHR 1,4 -1,6 -1,3 -0,3   
SUSI 1,9 -1,1 -1,6 -0,6   
TARA 2,4 -0,7 -0,1 0,9   
TVDR 1,7 -1,4 -1,8 -0,8   
VESE 2,8 -0,3 -2,8 -1,8   
VLAS 2,9 -0,1 -0,9 0,1   
VYHL 2,5 -0,6 -1,9 -0,9   

Tab. 6-5 Zbytkové rychlosti pohybu bodů po odečtení geologických modelů, metoda 
PPP, produkty Repro1 

 

6.3. Zhodnocení metody PPP 

 

6.3.1. Použitelnost pro zjištění geodynamických jevů 
Pokud srovnáme rychlosti změn souřadnic získané absolutní metodou 

s použitím produktů prvního reprocessingu například s výsledky, které uvádí 
Bogusz et al. (2012, s. 76) ze zpracování polské národní permanentní sítě  
ASG-EUPOS, je patrné, že jsou pro zájmové území v dobré shodě (viz srovnání 
Graf 6-1 a Obrázek 6-1). Pro bod ROUD je patrný větší posun bodu zapříčiněný 
jeho poškozenou stabilizací. V grafu 6-1 je dále patrný bod MALI, na kterém 
zbytkové rychlosti neodpovídají jasnému trendu zbylých bodů. Tento jev může být 
způsoben jednostranným zastíněním obzoru bodu MALI hradbou lesa. Přesto není 
s uvážením přesnosti určení souřadnic metodou PPP možné považovat pohyb bodu 
za prokazatelně odlišný od zbylých bodů v lokalitě.  
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Dále jsem vzal v úvahu zbytkovou rychlost mezi geologickými modely  
a referenčním rámcem IGS05, ve kterém jsou uvedené výsledky. Porovnáním 
známých rychlostí okolních bodů IGS uvedených v referenčním rámci IGS05 
určovaným pouze pomocí metod a rychlostmi v referenčním rámci ITRF2005, 
který je pro zájmové území takřka stejný jako zmíněný geologický model NNR- 
-NUVEL-1A, ale je určován použitím více technik kosmické geodézie, jsem 
zjistil, že se rychlosti obou referenčních rámců liší průměrně o 2 mm/rok v severní 
složce souřadnic a o 0,6 mm/rok v jejich východní složce. 

 

 
Graf 6-1 Vynesené zbytkové rychlosti změn souřadnic po odečtení modelu NNR-NUVEL-1A, 
metoda PPP, produkty Repro1 

Odečtením této zbytkové rychlosti jsem získal finální rychlosti změn 
souřadnic bodů sítě Sněžník, které souhlasí s modelem NNR-NUVEL-1A na 
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úrovni do 1,2 mm/rok v obou směrech. Stejně tak pokud jsem porovnal druhý 
použitý geologický model APKIM2005 s rychlostmi změn souřadnic udávanými 
pro okolní body IGS v referenčním rámci IGS05, došel jsem k průměrným 
vzájemným rozdílům −1 mm/rok v severním směru a 0,5 mm/rok ve východním 
směru. Po odečtení zbytkové rychlosti tohoto rozdílu jsem získal pro řešené body 
sítě Sněžník výsledné rychlosti změn jejich souřadnic, které se v porovnání 
s modelem NNR-NUVEL-1A vzájemně liší jen o 0,1 mm/rok pro severní směr  
a o 0,2 mm/rok pro východní směr. Výpočet vzájemných rychlostí mezi oběma 
geologickými modely a referenčním rámcem IGS05 jsem provedl na čtyřech 
nejbližších bodech sítě IGS, pro které jsou známy rychlosti změn souřadnic přímo 
v systému IGS05 (AIUB, 2013) a které se podílí přímo na realizaci tohoto rámce. 
Rychlosti změn jejich souřadnic v obou porovnávaných geologických modelech 
jsem získal s použitím webového generátoru (Tectonic Plate Motion Calculator 
from UNAVCO, 2008). Tento výpočet jsem provedl pro body: BOR1, JOZE, 
POTS a WTZR. Hodnoty rozdílů rychlostí byly získány prostým průměrem 
rychlostí zmíněných čtyř bodů. Interpolace rychlostí se sice nabízí, ale vzhledem 
 k udávané přesnosti okolo 2 mm/rok (IGS, 2013) je možné se s prostým 
průměrem spokojit. 

 
Obr. 6-1 Zbytkové rychlosti změn souřadnic po odečtení modelu NNR-NUVEL-1A  
od rychlostí v ITRF2005 uvedené v Bogusz et al. (2012, s. 76), převzato z téhož zdroje 
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Finální rychlosti pohybu bodů uvádí tabulka 6-6. Z výsledků dosažených 
absolutní metodou PPP s použitím produktů reprocessingu lze vzhledem  
k průměrné střední chybě určení souřadnic bodů brané z porovnání jednotlivých 
denních řešení konstatovat, že geodynamika sítě Sněžník je ve shodě se svým 
okolím a běžně uznávanými geologickými modely. 

Přes dosažené výsledky navrhuji pro finální zhodnocení geodynamiky sítě 
Sněžník vyhodnotit až výsledky vypočítané pomocí relativního určení prostorové 
polohy a zaměřit se, pokud to bude možné, kromě souřadnic a rychlostí jejich 
změn v absolutním měřítku také na jednotlivé vektory a jejich změny v čase. 

 

BOD 

Zbytkové rychlosti pohybu po odečtení geologického 
modelu a vzájemné rychlosti geologického modelu  

a referenčního rámce IGS05 [mm/rok] 

Poznámka 

Směr N Směr E 
NNR-NUVEL-    

-1A APKIM2005  
NNR-NUVEL-    

-1A APKIM2005  
DMOR 0,5 0,4 -2,0 -2,1   
KAZA 0,2 0,1 -0,3 -0,4   
KLEP -0,2 -0,3 -1,7 -1,8   

LOMA -1,1 -1,2 -1,3 -1,4   
MALI -2,2 -2,3 -2,8 -2,9   
PRSO 1,1 1,0 -1,5 -1,6   
ROUD -3,1 -3,2 6,9 6,8 Bod zničen 
SCZE -0,2 -0,3 -1,0 -1,1   
STHR -0,6 -0,7 -0,7 -0,8   
SUSI -0,1 -0,2 -1,0 -1,1   
TARA 0,4 0,3 0,5 0,4   
TVDR -0,3 -0,4 -1,2 -1,3   
VESE 0,8 0,7 -2,2 -2,3   
VLAS 0,9 0,8 -0,3 -0,5   
VYHL 0,5 0,4 -1,3 -1,4   

Tab. 6-6 Zbytkové rychlosti pohybu po odečtení geologického modelu a vzájemné 
rychlosti geologického modelu a referenčního rámce IGS05, metoda PPP, produkty 
Repro1 
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Graf 6-2 Finální rychlosti změn souřadnic bodů sítě Sněžník po odečtení geologických 
modelů a zbytkové rychlosti referenčního rámce IGS05, metoda PPP, produkty Repro1  

 

6.3.2. Srovnání použitých produktů IGS 
Uvedené výsledky potvrzují závislost absolutní metody PPP na kvalitě 

vstupních dat, a to jak měřených, tak zejména podpůrných dat produktů IGS. 
Střední chyby určení jednotlivých souřadnic brané z vyrovnání měření klesly při 
použití produktů reprocessingu téměř na polovinu původních hodnot. Průměrné 
střední chyby souřadnic získané porovnáním jednotlivých denních řešení mezi 
sebou se zlepšily zhruba o 25 %. Kvalitativní zlepšení je dáno především 
homogenitou produktů a stejným referenčním rámcem (IGS08 je použito jen pro 
výpočet v roce 2011) pro celé časové období výpočtu. Celkový přehled o vývoji 
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kvality původních produktů dávají Obrázek 6-2 a Obrázek 6-3, které zachycují 
vývoj přesnosti určení finálních drah družic a oprav hodin družic v čase. Pro 
výsledky prvního reprocessingu je přesnost homogenní pro celé časové období, 
navíc jejich přesnost odpovídá současným výsledkům určení finálních produktů 
(po týdnu GPS 1460, tedy po 30.12.2007). 

Z dosažených výsledků lze konstatovat, že zejména pro data měřená před 
týdnem GPS 1460 (30.12.2007) by při použití pouze absolutního určení prostorové 
polohy bodu měla být použita přesnější data produktů prvního reprocessingu. 
Kvalitativní zlepšení je patrné nejen na přesnosti určení souřadnic z vyrovnání  
a na opakovatelnosti jejich určení, ale také na určených rychlostech změn, které 
jsou v dobré shodě s hodnotami uznávaných geologických modelů. 

 
Obr. 6-2 Vývoj přesnosti finálních drah družic pro jednotlivá zpracovatelská centra. 
(převzato z Meindl et al., 2011, s. 23) 
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Obr. 6-3 Vývoj přesnosti finálních korekcí hodin pro jednotlivá zpracovatelská centra 
(převzato z Meindl et al., 2011, s. 23) 
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7. RELATIVNÍ URČENÍ PROSTOROVÉ POLOHY  
Relativní metoda určení prostorové polohy z měření GNSS využívá při 

řešení tvorbu tzv. diferencí, při nichž jsou vzájemným odečtením rovnic řešení 
značně eliminovány nebo zcela odstraněny některé zdroje systematických chyb. 
Očekávaná přesnost výsledků relativní metody je vyšší než při použití absolutní 
metody a je tedy vhodnější pro vyhodnocení geodynamiky. Je však nutné vhodně 
zvolit nejen vztažné body, ke kterým je finální prostorová poloha určena, ale také 
parametry výpočtu. 

 

7.1. Volba vztažných bodů  

Relativní určování polohy z měření GNSS vyžaduje body, ke kterým bude 
poloha nově určených bodů vztažena. Pro vyhodnocení prostorové polohy bodů 
v čase musí vhodné vztažné body splňovat hned několik kritérií. Těmi hlavními 
jsou dostupnost observačních dat v epoše měření zájmové sítě, ověřená stabilita 
těchto bodů a jejich poloha v co možná nejmenší vzdálenosti od zájmové oblasti. 
Tato kritéria obecně nejlépe splňují stanice GNSS zařazené do různých 
permanentních sítí. Během posledních několika let došlo v České republice 
k rapidnímu nárůstu počtu permanentních stanic GNSS, čímž se rozšiřují možnosti 
připojení lokálních geodynamických sítí ke vztažným bodům. Pro napojení celého 
období 15 let zpracovávaných měření, je však nutné najít stabilní body 
s kvalitními observačními daty dostupnými pro co největší počet jednotlivých let 
epochových měření. 

Síť je možné řešit také samostatně. Jako vztažný bod jsem použil bod 
VYHL měřený pro tyto účely jako bod navazovací. Cílem je však určit také 
souřadnice a rychlosti jejich změn v referenčním rámci, např. IGS05, proto jsem 
řešil i napojení sítě na další body. 

 

7.1.1. Vhodné permanentní sítě 

7.1.1.1.  Permanentní síť mezinárodní služby GNSS (IGS)  

Mezinárodní služba GNSS (IGS) původní mezinárodní služba GPS je 
sdružením asi 200 civilních agentur z celého světa, které poskytují data a produkty 
vysoké kvality získané z více než 400 permanentních stanic GNSS rozmístěných 
po celém světě. IGS poskytuje bezplatně na svých anonymních FTP serverech 
jednak observační data z těchto stanic, a dále také produkty jako jsou třeba přesné 
efemeridy družic GNSS, parametry rotace Země atd. (IGS, 2010) získané 
zpracováním měření z permanentních stanic GNSS. 
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Část stanic IGS se přímo podílí na aktuální realizaci systému ITRS a od 
roku 2001 využívá IGS vlastní realizace systému ITRS pouze z  měření GNSS 
(např. IGS05).  

 
Obr. 7-1 Síť permanentních stanic IGS (převzato z The IGS Tracking Network, 2010) 

 

7.1.1.2.  Připojení sítě k  bodům IGS  

Výhodou připojení k bodům IGS jsou jejich známé souřadnice přímo 
v realizacích ITRF(YYYY) nebo IGS(YY), ze kterých se dále vychází při výpočtu 
jednotlivých produktů IGS. V takovém případě je zajištěna maximální shoda 
použitého rámce a podpůrných dat a nedochází tak k nežádoucím deformacím sítě. 
Na jednotlivých realizacích se však podílí pouze vybrané body. 

Na území České republiky se v současné době nachází pouze jediná stanice 
začleněná do sítě IGS, jedná se o permanentní stanici GOPE na geodetické 
observatoři Pecný. Stanice GOPE je v permanentním provozu od roku 1995 (od 
roku 2000 v IGS), nepodílí se však na realizacích ITRF(YYYY). Další blízké 
stanice IGS jsou patrné z obrázku 7-2. 
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Obr. 7-2 Nejbližší permanentní stanice IGS, upraveno podle (EUREF, 2010) 

 

1.1.1.1.  EUREF Permanent Network (EPN) 

Realizaci evropského terestrického systému ETRS89 zprostředkovává 
evropská permanentní síť EUREF. V současné době je její součástí přes 250 
permanentních stanic, z nichž 13 se nachází na území České republiky. Síť bodů 
EUREF je podstatně hustší než síť IGS, i když mají některé body společné. Pro 
obě sítě je charakteristický vysoký standard kvality stanic. 

 

1.1.1.1.  Připojení sítě k  bodům EPN  

Výhoda bodů EPN EUREF spočívá v menší navazovací vzdálenosti a jejich 
ověřené stabilitě. Na obrázku 7-3 je vidět rozmístění nejbližších bodů, z nichž 
některé (CFRM, CTAB, CPAR, CLIB) se staly součástí EPN teprve nedávno. 
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Obr. 7-3 Nejbližší permanentní stanice EPN převzato z (EUREF, 2010) 

 

7.1.1.3.  Další  permanentní stanice 

Zhruba od roku 2006 začínají v okolí sítě Sněžník vznikat další 
permanentní stanice patřící například do sítě CZEPOS, GEONAS, TopNET  
a dalších. Navázání na tyto body je vhodné především díky jejich malé vzdálenosti 
od zájmové lokality, čímž lze snížit systematické vlivy. Datum jejich vzniku však 
neposkytuje data potřebná ke zpracování měření před rokem 2006. Nevýhodou 
těchto referenčních stanic je dostupnost observačních dat. Většinou se jedná  
o stanice, které mají zpoplatněná data, i když pro vědecké účely se pro některé  
z nich dají data bezplatně vyžádat u provozovatele. Na obrázku 7-4 jsou patrné 
permanentní stanice v okolí zájmové oblasti. 
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Obr. 7-4 Některé další permanentní stanice v okolí sítě Sněžník, upraveno podle 
(EUREF, 2010) 

 

7.1.2. Zvolené vztažné body 
Pro relativní určení prostorové polohy bodů sítě Sněžník byly jako vztažné 

zvoleny body ze sítě IGS a to následující: BOR1 (Borowiec), GOPE (geodetická 
observatoř Pecný), GRAZ (Graz), JOZE (Jozefoslaw), LEIJ (Lipsko), MTBG 
(Matterburg), POTS (Postupim), UZHL (Užhorod), WROC (Wroclav) a WTZR 
(Wettzell). Tyto permanentní stanice byly zvoleny s ohledem na dostupnost 
observačních dat i v době před rokem 2000 a také proto, že začlenění bodu do sítě 
IGS garantuje vysokou kvalitu permanentní stanice vzhledem k její stabilitě. 
Navíc polovina zvolených bodů (BOR1, JOZE, POTS, UZHL a WTZR) se přímo 
podílí na tvorbě jednotlivých realizací referenčního rámce IGS a některé další pak 
na ITRF, je tedy možné přímo určit souřadnice bodů sítě Sněžník v platném 
referenčním rámci. Nevýhodou navázání na tyto body je jejich poměrně velká 
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vzdálenost od zájmové lokality (přes 300 km), čímž narůstá vliv některých 
systematických chyb. Představu o rozmístění navazovacích bodů dává obrázek 
7-5.  

 

 
Obr. 7-5 Napojení sítě Sněžník na body IGS (použité body – modrá), upraveno podle 
(EUREF, 2010) 

 

7.2. Nastavení výpočtu  

Relativní metodu určení prostorových souřadnic bodů sítě Sněžník jsem 
použil v několika nastaveních tak, abych mohl posoudit jejich vhodnost pro 
hodnocení epochově měřené geodynamické sítě Sněžník. Všechna nastavení byla 
zároveň počítána jak s původními produkty IGS, tak s výsledky prvního 
reprocessingu, aby mohl být sledován případný vliv homogenních vstupů na 
celkové výsledky. Jednotlivá nastavení se mezi sebou liší strategií volby vektorů, 
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délkou vektorů a použitou strategií řešení ambiguit. Všechna nastavení jsou 
podrobněji popsána v dalším textu. 

7.2.1. OBSMAX/QIF – původní produkty 
Toto nastavení vychází z postupu doporučeného manuálem BSW5 pro 

výpočet regionálních sítí GNSS a k jeho výpočtu jsem použil upraveného skriptu 
BPE RNX2SNX.PCF. Skript je navržen tak, aby minimalizoval náročnost výpočtu, 
čehož je docíleno výběrem minimálního možného počtu počítaných vektorů 
s maximálním objemem měřených dat. Pro řešení ambiguit jsem použil strategii 
QIF (Quasi Ionosphere Free), která umožňuje řešit ambiguity i pro několik set 
kilometrů dlouhé vektory za současné eliminace vlivu ionosféry. 

 

7.2.1.1.  Nastavení a postup výpočtu  

Výpočet začíná určením souřadnic známých bodů a přibližných souřadnic 
určovaných bodů v epoše měření. Jako výchozí souřadnice jsou pro body sítě 
Sněžník použity souřadnice vypočtené metodou PPP, pro navazovací body jsou 
převzaty souřadnice v referenčním rámci platném pro danou epochu, včetně 
rychlostí jejich změn ze serveru FTP zpracovatelského centra CODE (CODE, 
2013). Následně jsem načetl a zároveň převedl podpůrná a observační data  
s pomocí programů POLUPD, PRETAB, ORBGEN a CCRNXC do interních 
formátů programu BSW5. V dalším kroku jsem předzpracoval observační data  
s důrazem na zjištění jejich kvality a následně jsem je převedl do interního 
formátu programu, k tomu jsem využil zejména programy RNXGRA, RNXSMT  
a SMTBV3. Následuje synchronizace hodin přijímačů a předběžný výpočet 
prostorové polohy bodu na základě kódových měření pomocí programu CODSPP. 
V další fázi jsem zejména pomocí programů GPSEST a ADDNEQ2 postupně řešil 
ambiguity nejprve jako neceločíselné odhady a později spolu s údaji  
o troposférickém zpoždění signálu (troposférický model Niell pro suchou i vlhkou 
složku) i celočíselné hodnoty ambiguit. V rámci finálního výpočtu jsem 
kontroloval soulad navazovacích bodů pomocí Helmertovy transformace a pro 
finální řešení jsem použil pouze body splňující zadaná kritéria přesnosti. 
Výsledkem jsou souřadnice bodů v epoše měření. Dále jsou výsledky ve formě 
denních řešení uloženy do formátu SINEX a pro další zpracování také do systému 
normálních rovnic. Pro jednotlivé roky řešení jsem v závislosti na změně 
referenčního rámce zavedl relativní, respektive absolutní, modely variací fázových 
center použitých antén. 
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7.2.1.2.  Kombinace řešení  

Systémy normálních rovnic všech denních řešení jsem zkombinoval pomocí 
programu ADDNEQ2. Souřadnice a rychlosti změn navazovacích bodů byly pro 
kombinaci řešení těsně podmíněny (0,0001 m). Výsledkem jsou finální souřadnice 
v referenčním rámci IGS05 pro epochu 01.01.2000 a odhady rychlostí jejich změn.  

 

7.2.1.3.  Dílčí zhodnocení výsledků – původní produkty  

 Výsledky v tabulce 7-1 dokazují očekávatelnou vyšší přesnost relativní 
metody. Co se týká přesnosti určení prostorové polohy branné z měření, dosahují 
hodnoty středních chyb pro polohovou složku hodnot 0,7 a 0,5 mm a 2,4 mm pro 
výškovou složku. Opakovatelnosti polohové složky jsou pro použitou strategii na 
úrovni 3,6 mm a 3,7 mm pro zeměpisnou šířku, respektive délku. Výšková složka 
vykazuje průměrnou opakovatelnost opět poměrně vysokých 21,7 mm. Pro 
navazovací body bylo dosaženo průměrné opakovatelnosti do 1,5 mm pro obě 
souřadnice polohové složky a 6,8 mm pro výšku. Je tedy patrné, že do přesnosti 
výpočtu jednoznačně vstupuje i kvalita měřených dat na některých bodech sítě 
Sněžník značně ovlivňovaná observačními možnostmi. Tabulka 7-2 uvádí 
zbytkové rychlosti bodů po odečtení dvou již zmiňovaných geologických modelů 
a vzájemné rychlosti referenčního rámce IGS05 a těchto geologických modelů. 
Pominu-li bod ROUD (Roudný), kde se do výsledné rychlosti projevuje i měření 
provedené na již poškozené stabilizaci, shodují se určené rychlosti pro většinu 
bodů s oběma modely na úrovni do 2 mm pro oba směry. Shoda mezi oběma 
geologickými modely je pak pro oba směry na úrovni do 0,2 mm. Vyhodnocení 
případných posunů bodů je však provedeno až po zhodnocení všech nastavení  
a výpočtů. 
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BOD U 
[m] 

dU 
[mm] 

OpU 
[mm] N dN 

[mm] 
OpN 

[mm] E dE 
[mm] 

OpE 
[mm] 

VU 
[mm/r] 

VN 
[mm/r] 

VE 
[mm/r] 

DMO2 667,439 7,3 7,8 50° 7´ 46,03533´´ 2,0 2,0 16° 48´ 0,352196´´ 1,5 3,2 2,5 14,3 19,7 

DMOR 667,438 1,2 7,0 50° 7´ 46,041058´´ 0,4 5,1 16° 48´ 0,358382´´ 0,3 3,2 0,2 14,0 20,6 

KAZA 1037,109 4,1 47,8 50° 11´ 22,845958´´ 0,9 2,6 16° 50´ 18,057001´´ 0,9 5,2 2,7 14,0 23,1 

KLEP 1129,035 1,1 19,0 50° 9´ 15,216515´´ 0,4 4,4 16° 47´ 15,777739´´ 0,3 3,4 4,0 15,3 19,7 

LOMA 678,685 4,9 11,9 50° 6´ 58,378263´´ 1,2 2,4 16° 47´ 18,258936´´ 0,9 1,9 11,6 12,1 19,5 

MALI 778,226 2,1 16,8 50° 7´ 16,997802´´ 0,5 3,4 16° 48´ 55,203672´´ 0,5 7,8 7,2 12,4 19,5 

PRSO 985,752 3,3 6,7 50° 8´ 45,893123´´ 1,0 0,9 16° 47´ 22,859484´´ 1,0 0,4 3,9 15,1 21,2 

ROUD 706,006 2,2 27,1 50° 6´ 29,324574´´ 0,6 7,0 16° 45´ 27,253118´´ 0,6 30,9 4,9 10,1 42,5 

SCZE 1467,554 1,2 11,0 50° 12´ 25,297235´´ 0,4 3,1 16° 50´ 50,856513´´ 0,3 4,2 0,7 14,5 20,4 

STHR 1284,294 1,4 33,8 50° 11´ 37,897923´´ 0,4 3,3 16° 51´ 48,730088´´ 0,3 5,8 1,4 14,1 20,3 

SUSI 1366,263 1,2 25,9 50° 10´ 25,920498´´ 0,4 2,9 16° 51´ 47,811618´´ 0,3 3,0 -2,1 14,6 20,6 

TARA 705,093 2,6 18,7 50° 8´ 16,59128´´ 0,8 3,9 16° 48´ 21,234985´´ 0,6 3,3 2,0 13,9 20,3 

TVDR 851,288 1,8 34,4 50° 10´ 46,793865´´ 0,4 5,5 16° 49´ 44,622325´´ 0,3 5,8 -0,4 13,6 20,4 

VESE 763,486 1,1 22,8 50° 5´ 41,758399´´ 0,4 4,7 16° 47´ 17,932167´´ 0,3 3,7 0,0 16,2 20,1 

VLAS 490,456 1,5 32,5 50° 5´ 17,797199´´ 0,4 4,5 16° 53´ 38,619391´´ 0,4 3,2 3,1 15,8 21,0 

VYHL 1036,849 0,8 24,8 50° 8´ 42,550815´´ 0,3 2,3 16° 49´ 27,170482´´ 0,2 1,4 -2,6 15,3 20,0 

  2,4 21,7  0,7 3,4  0,5 3,7    

Tab. 7-1 Souřadnice bodů sítě Sněžník s rychlostmi jejich změn, strategie OBS-MAX/QIF, původní produkty, epocha 01.01.2000, rámec IGS05 
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BOD 

Zbytkové rychlosti pohybu po odečtení geologického 
modelu a vzájemné rychlosti geologického modelu  

a referenčního rámce IGS05 [mm/rok] 

Poznámka 

Směr N Směr E 
NNR-NUVEL- 

-1A APKIM2005 
NNR-NUVEL- 

-1A APKIM2005  
DMO2 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7   
DMOR -0,8 -0,9 0,3 0,2   
KAZA -0,8 -0,9 2,8 2,7   
KLEP 0,5 0,4 -0,6 -0,7   

LOMA -2,7 -2,8 -0,8 -0,9   
MALI -2,4 -2,5 -0,8 -0,9   
PRSO 0,3 0,2 0,9 0,8   
ROUD -4,7 -4,8 22,2 22,1 Bod zničen 
SCZE -0,3 -0,4 0,1 0,0   
STHR -0,7 -0,8 0,0 -0,1   
SUSI -0,2 -0,3 0,3 0,2   
TARA -0,9 -1,0 0,0 -0,1   
TVDR -1,2 -1,3 0,1 0,0   
VESE 1,4 1,3 -0,2 -0,3   
VLAS 1,0 0,9 0,7 0,5   
VYHL 0,5 0,4 -0,3 -0,4   

Tab. 7-2 Zbytkové rychlosti pohybu po odečtení geologického modelu a vzájemné 
rychlosti geologického modelu a referenčního rámce IGS05, strategie OBS-MAX/QIF, 
původní produkty 

 

7.2.2. OBSMAX/QIF – produkty Repro1 
 

7.2.2.1.  Nastavení a postup výpočtu  

Nastavení a postup výpočtu vychází z modifikovaného skriptu 
RNX2SNX.PCF a jsou shodná s výpočtem s původními produkty. Použité 
nastavení se liší pouze užitím referenčního rámce IGS05, respektive IGS08,  
a adekvátního absolutního modelu variace fázových center. 

 

7.2.2.2.  Kombinace řešení  

Pro kombinaci řešení jsem použil referenčního rámce IGS05 a epochy 
01.01.2000. Spolu se souřadnicemi určovaných bodů byly stanoveny i rychlosti 
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jejich změn. Souřadnice a rychlosti změn souřadnic byly pro navazovací body 
těsně podmíněny na hodnotě 0,0001 m. 

7.2.2.3.  Dílčí zhodnocení výsledků OBSMAX/QIF – 
produkty Repro1 

Z níže uvedených tabulek 7-3 a 7-4 jsou patrné téměř totožné výsledky 
jako při použití původních produktů. Přesnost i opakovatelnost určení souřadnic 
jsou na velmi podobných hodnotách, přesto se vypočtené souřadnice  
u některých bodů drobně liší. Logicky vzato by určení pomocí produktů prvního 
reprocessingu mělo být kvalitnější díky jednotnému referenčnímu rámci  
a homogenní přesnosti produktů IGS pro všechny řešené ročníky měření (pouze 
2011 používá rámec IGS08). Toto tvrzení je ale potřeba podložit důkladným 
rozborem výsledků. Pro srovnání jsem použil test, v němž jsem souřadnice 
některých navazovacích bodů ze sítě IGS (byly zvoleny body UZHL, MTBG  
a LEIJ) určil společně se souřadnicemi bodů sítě Sněžník. Test prokázal, že se 
souřadnice obou řešení se souřadnicemi udávanými přímo IGS pro obě varianty 
výpočtu shodují na úrovni jednotek milimetrů, aniž by bylo možné rozhodnout, 
které řešení je přesnější. Je evidentní, že je nutné se dále zaměřit na eliminaci 
všech systematických vlivů, které mohou ovlivňovat výsledky. Jelikož ale 
doposud nebyly zhodnoceny výsledky všech navrhovaných řešení, je tento krok 
předčasný a je lépe alespoň zběžně zhodnotit další dosažené výsledky 
z nastavení dále optimalizovaných pro síť Sněžník. 
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BOD U 
[m] 

dU 
[mm] 

OpU 
[mm] N dN 

[mm] 
OpN 

[mm] E dE 
[mm] 

OpE 
[mm] 

VU 
[mm/r] 

VN 
[mm/r] 

VE 
[mm/r] 

DMO2 667,459 7,8 2,7 50° 7´ 46,035157´´ 2,2 1,3 16° 48´ 0,352292´´ 1,6 3,7 0,4 14,9 19,4 

DMOR 667,414 0,8 18,9 50° 7´ 46,040957´´ 0,2 6,3 16° 48´ 0,358351´´ 0,2 3,5 5,8 15,1 20,6 

KAZA 1037,112 2,7 27,1 50° 11´ 22,845786´´ 0,7 2,8 16° 50´ 18,057373´´ 0,6 6,6 2,5 14,3 22,3 

KLEP 1129,022 0,9 20,9 50° 9´ 15,216603´´ 0,3 2,2 16° 47´ 15,777596´´ 0,2 2,3 2,6 14,7 19,9 

LOMA 678,755 1,7 27,1 50° 6´ 58,377845´´ 0,5 5,4 16° 47´ 18,258583´´ 0,3 2,4 1,9 14,1 20,5 

MALI 778,220 1,2 26,6 50° 7´ 16,997592´´ 0,3 6,7 16° 48´ 55,204001´´ 0,3 8,5 7,7 13,2 19,1 

PRSO 985,751 2,2 5,1 50° 8´ 45,893084´´ 0,7 1,6 16° 47´ 22,859558´´ 0,6 1,1 3,9 15,5 21,1 

ROUD 705,995 1,0 9,1 50° 6´ 29,324445´´ 0,3 9,4 16° 45´ 27,255018´´ 0,3 28,3 5,9 12,0 30,2 

SCZE 1467,543 0,8 12,8 50° 12´ 25,297149´´ 0,3 3,2 16° 50´ 50,856474´´ 0,2 3,2 1,3 14,8 20,4 

STHR 1284,288 1,0 27,1 50° 11´ 37,897852´´ 0,3 4,0 16° 51´ 48,729964´´ 0,3 6,1 2,6 14,2 20,3 

SUSI 1366,240 1,0 18,8 50° 10´ 25,920391´´ 0,3 3,0 16° 51´ 47,811498´´ 0,3 3,8 0,0 14,9 20,8 

TARA 705,061 1,9 33,2 50° 8´ 16,591042´´ 0,6 4,3 16° 48´ 21,23459´´ 0,4 2,9 7,1 14,8 21,0 

TVDR 851,268 1,3 36,3 50° 10´ 46,793902´´ 0,3 6,1 16° 49´ 44,62232´´ 0,3 4,7 -0,5 14,0 20,4 

VESE 763,470 0,7 12,0 50° 5´ 41,758508´´ 0,2 4,6 16° 47´ 17,932108´´ 0,2 3,9 2,1 15,3 20,0 

VLAS 490,451 0,8 22,1 50° 5´ 17,797133´´ 0,3 4,4 16° 53´ 38,619409´´ 0,2 3,2 2,4 15,7 21,0 

VYHL 1036,810 0,5 21,2 50° 8´ 42,550781´´ 0,2 2,7 16° 49´ 27,170306´´ 0,1 2,1 1,8 15,4 20,4 

  1,6 20,1  0,5 3,9  0,4 3,9    

Tab. 7-3 Souřadnice bodů sítě Sněžník s rychlostmi jejich změn, strategie OBS-MAX/QIF, produkty Repro1, epocha 01.01.2000, rámec IGS05 
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BOD 

Zbytkové rychlosti pohybu po odečtení geologického 
modelu a vzájemné rychlosti geologického modelu  

a referenčního rámce IGS05 [mm/rok] 

Poznámka 

Směr N Směr E 
NNR-NUVEL- 

-1A APKIM2005  
NNR-NUVEL- 

-1A APKIM2005  
DMO2 0,1 0,0 -0,9 -1,0   
DMOR 0,3 0,2 0,3 0,2   
KAZA -0,5 -0,6 2,0 1,9   
KLEP -0,1 -0,2 -0,4 -0,5   

LOMA -0,7 -0,8 0,2 0,1   
MALI -1,6 -1,7 -1,2 -1,3   
PRSO 0,7 0,6 0,8 0,7   
ROUD -2,8 -2,9 9,9 9,8 Bod zničen 
SCZE 0,0 -0,1 0,1 0,0   
STHR -0,6 -0,7 0,0 -0,1   
SUSI 0,1 0,0 0,5 0,4   
TARA 0,0 -0,1 0,7 0,6   
TVDR -0,8 -0,9 0,1 0,0   
VESE 0,5 0,4 -0,3 -0,4   
VLAS 0,9 0,8 0,7 0,5   
VYHL 0,6 0,5 0,1 0,0   

Tab. 7-4 Zbytkové rychlosti pohybu bodů po odečtení geologických modelů  
a vzájemné rychlosti geologického modelu a referenčního rámce IGS05, strategie OBS-
MAX/QIF, produkty Repro1 

 

7.2.3. STAR/QIF – původní produkty 
Nastavení výpočtu pro účely této práce pojmenované jako OBSMAX/QIF 

má několik teoretických slabin. Vzhledem k tomu, že observační data na 
permanentních stanicích navazovacích bodů mají vyšší kvalitu, jsou ve výsledném 
souboru vektorů zastoupeny převážně tyto body. Navíc strategie řešení ambiguit 
QIF je sice vhodná pro řešení dlouhých vektorů, které se při zvoleném postupu 
napojení sítě v řešení nachází, dochází však k negativnímu ovlivnění krátkých 
vektorů v samotné síti Sněžník, kvůli vyšší hladině šumu použité lineární 
kombinace L3. Z tohoto důvodu jsem navrhl následující postup. Nejprve pomocí 
strategie řešení ambiguit QIF určit prostorovou polohu bodu VYHL vzhledem ke 
vztažným bodům IGS řešením všech vektorů hvězdicově z bodu VYHL a v dalším 
výpočtu použít pouze pro body sítě Sněžník výpočet jen na frekvenci L1 vhodnější 
pro vzdálenosti cca 10 km s tvorbou vektorů hvězdicově z předem přesně 
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určeného bodu VYHL. Nastavení STAR/QIF popsané v této podkapitole jsem 
použil pro první část, tedy přesné určení souřadnic a rychlostí jejich změn pro bod 
VYHL, nicméně ostatní body sítě jsou v tomto výpočtu ponechány a řešeny taktéž. 

 

7.2.3.1.  Nastavení a postup výpočtu  

Nastavení i postup výpočtu je téměř totožné s nastavením OBSMAX/QIF, 
pouze jsem zvolil strategii tvorby vektorů tak, aby byly řešeny všechny vektory 
z bodu VYHL. Pro řešení ambiguit jsem použil opět strategii QIF a v tomto 
případě původní produkty IGS.  

 

7.2.3.2.  Kombinace řešení  

Jednotlivá denní řešení uložená v systémech normálních rovnic jsem 
zkombinoval stejně jako pro předchozí nastavení tak, že souřadnice navazovacích 
bodů a rychlosti jejich změn byly těsně podmíněny (0,0001 m). 

 

7.2.3.3.  Dílčí zhodnocení výsledků STAR/QIF – původní 
produkty 

Dosažené výsledky pro nastavení výpočtu STAR/QIF – původní produkty 
jsou shrnuty v tabulkách 7-5 a 7-6. Jedná se o téměř shodné hodnoty jako 
v předešlém případě, pouze lze očekávat vyšší spolehlivost určení bodu VYHL, 
pro který jsem řešil všechny dostupné vektory. Průměrná střední chyba určení 
souřadnic braná z vyrovnání zůstává téměř totožná jako v předešlém případě při 
použití strategie tvorby vektorů OBSMAX, došlo však ke zlepšení průměrné 
střední chyby souřadnic získané porovnáním jednotlivých denních řešení. Pro 
zeměpisnou šířku dosáhla hodnoty 2,9 mm, pro zeměpisnou délku 3,4 mm. Tyto 
kvalitativní změny ale nelze považovat za průkazné, protože jsou na hranici 
rozlišovací schopnosti epochových měření GNSS. Krátké vektory na ostatní body 
sítě Sněžník mohou být nadále ovlivněny vyšším šumem použité strategie řešení 
ambiguit QIF, která je ale kvůli navázání sítě v tomto kroku nezbytná. Odhady 
rychlostí změn souřadnic dosahují takřka stejných hodnot. 
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BOD U 
[m] 

dU 
[mm] 

OpU 
[mm] N dN 

[mm] 
OpN 

[mm] E dE 
[mm] 

OpE 
[mm] 

VU 
[mm/r] 

VN 
[mm/r] 

VE 
[mm/r] 

DMO2 667,496 11,4 2,5 50° 7´ 46,03514´´ 3,2 0,2 16° 48´ 0,352817´´ 2,3 0,8 -3,7 15,0 18,1 

DMOR 667,444 1,3 5,3 50° 7´ 46,041041´´ 0,4 4,9 16° 48´ 0,358322´´ 0,3 2,6 -0,6 14,1 20,8 

KAZA 1037,126 4,9 51,9 50° 11´ 22,846003´´ 1,1 2,2 16° 50´ 18,057119´´ 1,0 5,4 0,4 13,6 22,7 

KLEP 1129,054 1,1 25,5 50° 9´ 15,216498´´ 0,4 4,0 16° 47´ 15,777728´´ 0,3 2,9 -0,3 15,3 19,8 

LOMA 678,710 5,6 0,8 50° 6´ 58,378112´´ 1,3 2,1 16° 47´ 18,258834´´ 1,0 2,0 8,1 12,8 20,1 

MALI 778,223 2,6 17,0 50° 7´ 16,997796´´ 0,6 1,4 16° 48´ 55,204125´´ 0,5 6,2 8,8 12,1 19,1 

PRSO 985,757 3,0 2,8 50° 8´ 45,893079´´ 0,9 1,7 16° 47´ 22,859622´´ 0,7 0,7 3,6 15,6 21,0 

ROUD 706,002 2,4 30,2 50° 6´ 29,324613´´ 0,7 6,8 16° 45´ 27,253477´´ 0,6 29,9 6,4 9,5 41,1 

SCZE 1467,556 1,3 14,5 50° 12´ 25,297227´´ 0,4 2,8 16° 50´ 50,856426´´ 0,3 3,4 0,7 14,6 20,6 

STHR 1284,301 1,4 30,4 50° 11´ 37,897924´´ 0,4 3,2 16° 51´ 48,730103´´ 0,3 6,7 1,8 14,1 20,3 

SUSI 1366,268 1,4 30,4 50° 10´ 25,920461´´ 0,4 3,0 16° 51´ 47,811619´´ 0,4 3,2 -2,7 14,7 20,7 

TARA 705,114 3,3 20,4 50° 8´ 16,591206´´ 1,0 4,2 16° 48´ 21,234933´´ 0,7 3,7 -0,2 14,1 20,4 

TVDR 851,288 2,0 26,1 50° 10´ 46,793897´´ 0,5 2,8 16° 49´ 44,622312´´ 0,4 4,7 4,6 12,6 20,4 

VESE 763,495 1,2 24,2 50° 5´ 41,75836´´ 0,4 4,8 16° 47´ 17,932153´´ 0,3 3,2 -1,5 16,4 20,4 

VLAS 490,461 1,6 30,9 50° 5´ 17,7972´´ 0,4 4,2 16° 53´ 38,619366´´ 0,3 3,5 2,6 15,8 21,1 

VYHL 1036,849 0,7 22,3 50° 8´ 42,550794´´ 0,3 1,9 16° 49´ 27,170512´´ 0,2 2,3 -2,3 15,3 20,0 

  2,8 20,9  0,8 2,9  0,6 3,4    

Tab. 7-5 Souřadnice bodů sítě Sněžník s rychlostmi jejich změn, strategie STAR/QIF, původní produkty, epocha 01.01.2000, rámec IGS05  
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BOD 

Zbytkové rychlosti pohybu po odečtení geologického 
modelu a vzájemné rychlosti geologického modelu  

a referenčního rámce IGS05 [mm/rok] 

Poznámka 

Směr N Směr E 
NNR-NUVEL- 

-1A APKIM2005  
NNR-NUVEL- 

-1A APKIM2005  
DMO2 0,2 0,1 -2,2 -2,3   
DMOR -0,7 -0,8 0,5 0,4   
KAZA -1,2 -1,3 2,4 2,3   
KLEP 0,5 0,4 -0,5 -0,6   

LOMA -2,0 -2,1 -0,2 -0,3   
MALI -2,7 -2,8 -1,2 -1,3   
PRSO 0,8 0,7 0,7 0,6   
ROUD -5,3 -5,4 20,8 20,7 Bod zničen 
SCZE -0,2 -0,3 0,3 0,2   
STHR -0,7 -0,8 0,0 -0,1   
SUSI -0,1 -0,2 0,4 0,3   
TARA -0,7 -0,8 0,1 0,0   
TVDR -2,2 -2,3 0,1 0,0   
VESE 1,6 1,5 0,1 0,0   
VLAS 1,0 0,9 0,8 0,6   
VYHL 0,5 0,4 -0,3 -0,4   

Tab. 7-6 Zbytkové rychlosti pohybu bodů po odečtení geologických modelů  
a vzájemné rychlosti geologického modelu a referenčního rámce IGS05, strategie 
STAR/QIF, původní produkty 

 

7.2.4. STAR/QIF – produkty Repro1 
 

7.2.4.1.  Nastavení a postup výpočtu  

Pro tento výpočet se opakuje stejné nastavení jako v předešlém případě při 
použití původních produktů IGS. Pouze jsem použil jen dvou referenčních rámců,  
a to IGS05 a IGS08, a s nimi související absolutní modely variací fázových center 
použitých antén. 

 

7.2.4.2.  Kombinace řešení  

Zůstává i stejné nastavení pro finální kombinaci denních řešení. Navazovací 
body jsou opět těsně podmíněny v jejich souřadnicích i rychlostech jejich změn. 
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7.2.4.3.  Dílčí zhodnocení výsledků STAR/QIF – produkty 
Repro1 

Z tabulek 7-7 a 7-8 jsou patrné, co se přesnosti týče, výsledky srovnatelné s 
těmi při použití strategie tvorby vektorů OBSMAX. Zůstává i rozdíl mezi 
souřadnicemi řešení s původními produkty a produkty reprocessingu. Velmi 
podobných hodnot dosahují i zbytkové rychlosti změn souřadnic jednotlivých 
bodů.  
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BOD U 
[m] 

dU 
[mm] 

OpU 
[mm] N dN 

[mm] 
OpN 

[mm] E dE 
[mm] 

OpE 
[mm] 

VU 
[mm/r] 

VN 
[mm/r] 

VE 
[mm/r] 

DMO2 667,445 10,4 11,6 50° 7´ 46,035296´´ 2,8 1,7 16° 48´ 0,352783´´ 2,1 0,8 1,6 14,5 18,2 

DMOR 667,413 0,9 17,0 50° 7´ 46,040956´´ 0,3 6,4 16° 48´ 0,358332´´ 0,2 2,7 6,6 15,0 20,6 

KAZA 1037,112 3,6 31,7 50° 11´ 22,845793´´ 0,9 4,0 16° 50´ 18,057484´´ 0,7 6,1 2,5 14,2 21,8 

KLEP 1129,022 0,9 22,0 50° 9´ 15,216585´´ 0,3 2,1 16° 47´ 15,777583´´ 0,2 2,4 3,2 14,7 20,0 

LOMA 678,762 1,9 26,9 50° 6´ 58,377753´´ 0,5 5,0 16° 47´ 18,258577´´ 0,3 2,3 0,7 14,9 20,9 

MALI 778,230 1,5 17,1 50° 7´ 16,997497´´ 0,4 6,2 16° 48´ 55,204005´´ 0,3 5,0 5,3 14,1 20,2 

PRSO 985,753 2,3 4,4 50° 8´ 45,8931´´ 0,7 1,3 16° 47´ 22,859641´´ 0,5 1,1 4,0 15,5 20,9 

ROUD 705,995 1,2 13,5 50° 6´ 29,324435´´ 0,4 6,8 16° 45´ 27,255243´´ 0,3 27,7 5,1 10,7 32,9 

SCZE 1467,544 1,0 13,2 50° 12´ 25,297148´´ 0,3 3,1 16° 50´ 50,85648´´ 0,2 3,1 1,5 14,7 20,4 

STHR 1284,291 1,1 28,5 50° 11´ 37,897838´´ 0,3 3,7 16° 51´ 48,730026´´ 0,3 6,3 2,5 14,2 20,2 

SUSI 1366,243 1,1 21,9 50° 10´ 25,920371´´ 0,4 3,0 16° 51´ 47,81151´´ 0,3 3,7 0,3 14,9 20,7 

TARA 705,075 3,3 12,6 50° 8´ 16,591097´´ 1,1 4,6 16° 48´ 21,234701´´ 0,7 3,3 3,8 14,5 20,9 

TVDR 851,272 1,4 32,1 50° 10´ 46,793863´´ 0,3 4,1 16° 49´ 44,622308´´ 0,3 3,3 1,2 14,2 20,7 

VESE 763,471 0,7 13,3 50° 5´ 41,758497´´ 0,2 4,5 16° 47´ 17,932141´´ 0,2 3,9 2,1 15,3 20,1 

VLAS 490,453 0,9 22,3 50° 5´ 17,797104´´ 0,3 4,1 16° 53´ 38,619439´´ 0,2 3,0 2,7 16,0 20,8 

VYHL 1036,810 0,5 22,1 50° 8´ 42,550775´´ 0,2 2,8 16° 49´ 27,170334´´ 0,2 2,7 2,2 15,3 20,4 

  2,0 19,4  0,6 3,8  0,4 3,3    

Tab. 7-7 Souřadnice bodů sítě Sněžník s rychlostmi jejich změn, strategie STAR/QIF, produkty Repro1, epocha 01.01.2000, rámec IGS05 
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BOD 

Zbytkové rychlosti pohybu po odečtení geologického 
modelu a vzájemné rychlosti geologického modelu  

a referenčního rámce IGS05 [mm/rok] 

Poznámka 

Směr N Směr E 
NNR-NUVEL- 

-1A APKIM2005  
NNR-NUVEL- 

-1A APKIM2005  
DMO2 -0,3 -0,4 -2,1 -2,2   
DMOR 0,2 0,1 0,3 0,2   
KAZA -0,6 -0,7 1,5 1,4   
KLEP -0,1 -0,2 -0,3 -0,4   

LOMA 0,1 0,0 0,6 0,5   
MALI -0,7 -0,8 -0,1 -0,2   
PRSO 0,7 0,6 0,6 0,5   
ROUD -4,1 -4,2 12,6 12,5 Bod zničen 
SCZE -0,1 -0,2 0,1 0,0   
STHR -0,6 -0,7 -0,1 -0,2   
SUSI 0,1 0,0 0,4 0,3   
TARA -0,3 -0,4 0,6 0,5   
TVDR -0,6 -0,7 0,4 0,3   
VESE 0,5 0,4 -0,2 -0,3   
VLAS 1,2 1,1 0,5 0,3   
VYHL 0,5 0,4 0,1 0,0   

Tab. 7-8 Zbytkové rychlosti pohybu bodů po odečtení geologických modelů  
a vzájemné rychlosti geologického modelu a referenčního rámce IGS05, strategie 
STAR/QIF, produkty Repro1  

 

7.2.5. STAR/L1 – původní produkty 
 

7.2.5.1.  Nastavení a postup výpočtu  

Jak jsem zmínil výše, nastavení STAR/L1 využívá ve výpočtu pouze 
frekvenci L1, která je vhodná pro řešení vektorů do délky zhruba 10 km. 
Frekvence L1 sice neumožňuje odstranění vlivu ionosféry, jak je tomu při použití 
lineární kombinace L3, pro malé vzdálenosti do cca 10 km je však možné vliv 
ionosféry zanedbat. Oproti lineární kombinaci L3 má však frekvence L1 nižší 
hladinu šumu a lze očekávat přesnější určení délky vektorů. Pro dosažení 
optimálních výsledků je však nutné, aby se procentuální úhrn vyřešených ambiguit 
blížil 100 %, což se pro většinu vektorů podařilo. V opačném případě byl vektor 
z dalšího vyhodnocení vypuštěn. Byly řešeny všechny vektory z bodu VYHL na 
ostatní body sítě Sněžník, vzhledem ke kvalitě měření ale značná část 
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observačních dat neprošla přes předzpracování nebo kvůli výpadkům nebylo 
možné data použít. Zde bych poprvé poukázal na kolísající kvalitu observačních 
dat jak z jednotlivých let, tak také mezi jednotlivými body sítě s ohledem na 
observační možnosti. 

  

7.2.5.2.  Kombinace řešení  

Jednotlivá denní řešení jsem pomocí programu ADDNEQ2 zkombinoval, 
přičemž bod VYHL jsem ponechal pevný. Jako pevné souřadnice jsem použil 
souřadnice určené kombinací všech denních řešení předchozího nastavení 
STAR/QIF – produkty Repro1. Zafixováním souřadnic na bodě VYHL jsou 
výsledkem kombinace přímo relativní změny v síti Sněžník vztažené vůči bodu 
VYHL. 

 

7.2.5.3.  Dílčí zhodnocení výsledků – STAR/L1 – původní 
produkty 

Z níže uvedených tabulek 7-9 a 7-10 jsou patrné výsledky, kombinace všech 
denních řešení. Je nutné poznamenat, že vzhledem k výpadkům měření na 
jednotlivých bodech se značně zúžil počet řešení, pro které bylo možné vyřešit 
všechny neznámé. Průměrná střední chyba určení jednotlivých souřadnic 
z vyrovnání je na úrovni 0,7 mm pro polohovou složku a 2,0 mm pro výšku. 
Vnější přesnost určení souřadnic vypočtená jako průměrná střední chyba určená 
porovnáním jednotlivých denních řešení je na úrovni 1,9 mm a 2,5 mm pro 
polohovou složku a 8,2 mm pro výšku. U tabulky 7-9 je dobré zmínit jednoznačné 
zlepšení pro průměrnou střední chybu určení výšky z porovnání jednotlivých 
denních řešení, i když vyhodnocení výškové složky není mým cílem. 
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BOD U 
[m] 

dU 
[mm] 

OpU 
[mm] N dN 

[mm] 
OpN 

[mm] E dE 
[mm] 

OpE 
[mm] 

VU 
[mm/r] 

VN 
[mm/r] 

VE 
[mm/r] 

DMOR 667,381 1,2 21,1 50° 7´ 46,04092´´ 0,4 2,4 16° 48´ 0,358271´´ 0,3 3,4 2,9 -0,2 0,2 

KAZA 1037,018 3,9 6,3 50° 11´ 22,84594´´ 1,1 2,2 16° 50´ 18,05763´´ 0,7 2,0 9,5 -1,1 1,5 

KLEP 1128,956 0,8 4,3 50° 9´ 15,216527´´ 0,3 1,9 16° 47´ 15,777704´´ 0,3 1,9 3,5 -0,1 -0,3 

LOMA 678,647 5,6 14,9 50° 6´ 58,378235´´ 1,5 2,3 16° 47´ 18,259866´´ 1,0 4,9 9,7 -2,8 -4,8 

MALI 778,176 2,0 14,9 50° 7´ 16,99763´´ 0,6 2,9 16° 48´ 55,204312´´ 0,4 4,7 7,8 -2,5 -2,2 

PRSO 985,684 2,3 3,3 50° 8´ 45,893075´´ 0,6 0,3 16° 47´ 22,859875´´ 1,3 1,1 8,7 0,6 -0,3 

ROUD 705,941 1,6 10,5 50° 6´ 29,324341´´ 0,6 5,0 16° 45´ 27,253905´´ 0,5 21,3 0,3 -3,7 20,4 

SCZE 1467,483 1,0 4,1 50° 12´ 25,297279´´ 0,7 1,9 16° 50´ 50,856556´´ 0,3 1,4 3,5 -0,5 0,3 

STHR 1284,230 1,1 5,3 50° 11´ 37,897847´´ 0,5 1,8 16° 51´ 48,730175´´ 0,3 1,3 4,2 -0,6 -0,2 

SUSI 1366,171 1,0 4,3 50° 10´ 25,920415´´ 0,4 1,5 16° 51´ 47,811646´´ 0,3 1,8 3,1 0,2 0,3 

TARA 705,087 3,3 1,0 50° 8´ 16,590843´´ 1,2 0,6 16° 48´ 21,234836´´ 1,3 0,7 -0,9 0,1 0,3 

TVDR 851,221 1,3 15,3 50° 10´ 46,793801´´ 0,5 2,5 16° 49´ 44,622312´´ 0,2 1,5 -1,2 -0,5 0,4 

VESE 763,428 1,0 6,1 50° 5´ 41,758335´´ 0,6 1,9 16° 47´ 17,932131´´ 0,3 6,0 0,3 1,3 -0,4 

VLAS 490,372 1,4 4,0 50° 5´ 17,79711´´ 0,6 2,9 16° 53´ 38,619376´´ 0,5 1,9 6,0 0,5 0,9 

  2,0 8,2  0,7 1,9  0,6 2,5    

Tab. 7-9 Souřadnice bodů sítě Sněžník s rychlostmi jejich změn, strategie STAR/L1, původní produkty, souřadnice bodů jsou vztaženy k pevně 
zvoleným souřadnicím výchozího bodu VYHL. 
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Relativní rychlosti změn souřadnic 
vztažené k bodu VYHL [mm/rok] 

BOD N E Poznámka 
DMO2 - -  
DMOR -0,2 0,2   
KAZA -1,1 1,5   
KLEP -0,1 -0,3   

LOMA -2,8 -4,8   
MALI -2,5 -2,2   
PRSO 0,6 -0,3   
ROUD -3,7 20,4 Bod zničen 
SCZE -0,5 0,3   
STHR -0,6 -0,2   
SUSI 0,2 0,3   
TARA 0,1 0,3   
TVDR -0,5 0,4   
VESE 1,3 -0,4   
VLAS 0,5 0,9   

Tab. 7-10 Relativní rychlosti změn souřadnic vztažené k bodu VYHL, strategie STAR/L1, 
původní produkty 

 

7.2.6. STAR/L1 – produkty Repro1 
 

7.2.6.1.  Nastavení a postup výpočtu  

Postup výpočtu i použitá nastavení jsou téměř shodná s předchozím 
případem, v němž jsou ve výpočtu použity původní produkty IGS, pouze je 
použito pro celé řešené období absolutních modelů variací fázových center, aby 
byly homogenní s produkty prvního reprocessingu. 

 

7.2.6.2.  Kombinace řešení  

Kombinace jednotlivých denních řešení proběhla v programu ADDNEQ2. 
Souřadnice bodu VYHL jsem opět použil jako pevné převzaté z výsledků 
předchozího zpracování s nastavením výpočtu STAR/QIF – produkty Repro1. 

 

7.2.6.3.  Dílčí zhodnocení výsledků – produkty Repro1 

Níže uvedené tabulky 7-11 a 7-12 ukazují výsledky dosažené výpočtem 
pouze s použitím frekvence L1 a produktů prvního reprocessingu IGS. Výsledky 
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jsou téměř totožné s výsledky při použití původních produktů. Tento jev je dán 
jednak zpracováním stejných dat o celkově malém objemu měření a také faktem, 
že pro malé území sítě Sněžník se zavedení přesných produktů do výpočtu projeví 
jen minimálně. Většina systematických vlivů, které jsou produkty eliminovány, se 
na vzdálenosti v rámci sítě neprojeví. 
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BOD U 
[m] 

dU 
[mm] 

OpU 
[mm] N dN 

[mm] 
OpN 

[mm] E dE [mm] 
OpE 

[mm] 
VU 

[mm/r] 
VN 

[mm/r] 
VE 

[mm/r] 

DMO2 667,227 7,5 0,1 50° 7´ 46,035301´´ 2,1 2,0 16° 48´ 0,352107´´ 1,7 1,5 22,5 -0,3 -0,3 

DMOR 667,429 0,7 21,1 50° 7´ 46,040897´´ 0,2 2,4 16° 48´ 0,358348´´ 0,2 3,4 3,3 0,7 1,1 

KAZA 1037,077 2,7 6,3 50° 11´ 22,845815´´ 0,7 2,2 16° 50´ 18,058031´´ 0,5 2,0 3,2 -0,8 0,4 

KLEP 1129,006 0,7 4,3 50° 9´ 15,216656´´ 0,2 1,9 16° 47´ 15,777604´´ 0,2 1,9 -1,4 -0,7 -0,2 

LOMA 678,737 1,2 14,9 50° 6´ 58,377775´´ 0,4 2,3 16° 47´ 18,258597´´ 0,2 4,9 3,6 -0,6 0,2 

MALI 778,222 1,0 14,9 50° 7´ 16,997509´´ 0,3 2,9 16° 48´ 55,204153´´ 0,2 4,7 6,9 -1,7 -1,4 

PRSO 985,744 2,3 3,3 50° 8´ 45,893167´´ 0,6 0,3 16° 47´ 22,859954´´ 1,1 1,1 2,1 0,2 -0,6 

ROUD 705,992 0,8 10,5 50° 6´ 29,324292´´ 0,3 5,0 16° 45´ 27,255304´´ 0,3 21,3 -2,4 -3,2 13,6 

SCZE 1467,541 0,7 4,1 50° 12´ 25,297298´´ 0,4 1,9 16° 50´ 50,856603´´ 0,2 1,4 -2,2 -0,7 0,0 

STHR 1284,282 0,7 5,3 50° 11´ 37,897893´´ 0,4 1,8 16° 51´ 48,730222´´ 0,2 1,3 -1,8 -1,0 -0,5 

SUSI 1366,218 0,7 4,3 50° 10´ 25,920449´´ 0,3 1,5 16° 51´ 47,811682´´ 0,2 1,8 -1,6 0,0 0,0 

TARA 705,086 2,8 1,0 50° 8´ 16,590886´´ 0,9 0,6 16° 48´ 21,234851´´ 0,7 0,7 -0,9 0,0 0,3 

TVDR 851,283 0,9 15,3 50° 10´ 46,793811´´ 0,3 2,5 16° 49´ 44,622345´´ 0,2 1,5 -5,3 -0,5 0,6 

VESE 763,473 0,6 6,1 50° 5´ 41,758482´´ 0,4 1,9 16° 47´ 17,932102´´ 0,2 6,0 -1,2 0,2 -0,2 

VLAS 490,467 0,8 4,0 50° 5´ 17,796999´´ 0,4 2,9 16° 53´ 38,619572´´ 0,3 1,9 -4,7 1,0 0,2 

  1,6 7,7  0,5 1,9  0,4 2,4    

Tab. 7-11 Souřadnice bodů sítě Sněžník s rychlostmi jejich změn, strategie STAR/L1, produkty Repro1, souřadnice bodů jsou vztaženy k pevně 
zvoleným souřadnicím výchozího bodu VYHL. 
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Relativní rychlosti změn souřadnic 

vztažené k bodu VYHL [mm/rok] 
BOD N E Poznámka 

DMO2 -0,3 -0,3  
DMOR 0,7 1,1   
KAZA -0,8 0,4   
KLEP -0,7 -0,2   

LOMA -0,6 0,2   
MALI -1,7 -1,4   
PRSO 0,2 -0,6   
ROUD -3,2 13,6 Bod zničen 
SCZE -0,7 0,0   
STHR -1,0 -0,5   
SUSI 0,0 0,0   
TARA 0,0 0,3   
TVDR -0,5 0,6   
VESE 0,2 -0,2   
VLAS 1,0 0,2   

Tab. 7-12 Relativní rychlosti změn souřadnic vztažené k bodu VYHL, strategie STAR/L1, 
produkty Repro1 

 

7.3. Zhodnocení výsledků relativního určení prostorové 
polohy 

Celkem jsem pro určení relativní prostorové polohy bodů sítě Sněžník 
použil šest dílčích nastavení, která se vzájemně liší jednak strategií tvorby 
vektorů, strategií řešení ambiguit a také použitými produkty IGS. Z dosažených 
výsledků je patrná srovnatelná přesnost všech použitých nastavení. Z výsledků 
není možné jasně stanovit, zda například skutečně dochází k původně 
předpokládanému ovlivnění krátkých vektorů vyšší hladinou šumu lineární 
kombinace L3, případně znatelný kvalitativní skok, pokud je síť Sněžník řešena 
pouze relativně vzhledem k pevně zvolenému bodu VYHL. Tento jev je částečně 
možné vysvětlit proměnnou kvalitou observačních dat za celé zpracovávané 
časové období a taktéž skutečností, že pro většinu bodů sítě se během 
zpracovávaného období zhoršují observační podmínky. Pro finální zhodnocení 
dosažených výsledků jsem proto zvolil jako nejvěrohodnější výsledky z nastavení 
STAR/QIF při použití produktů reprocessingu Repro1, které je potřeba porovnat 
s výsledky relativního výpočtu sítě nastavením STAR/L1 taktéž s produkty 
Repro1. 
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Kvalitativní skok při přechodu na produkty prvního reprocessingu IGS 
Repro1 je pro relativní metodu méně patrný. Z uvedených výsledků je vidět, že při 
použití kvalitnějších vstupních produktů Repro1 došlo ke zlepšení průměrné 
střední chyby určení souřadnic z vyrovnání o cca 25 % pro polohovou složku i ve 
výšce. Na průměrnou střední chybu určení souřadnic získanou z porovnání 
jednotlivých denních řešení však zavedení kvalitnějších produktů nemělo 
výraznější vliv.  
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8. ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 
Cílem této kapitoly je finální posouzení výsledků uvedených v kapitolách 

šest a sedm. Vzhledem k charakteru použitých metod vyplývá, že za 
nejspolehlivější je považována relativní metoda určení prostorových souřadnic. 
Z použitých nastavení pak považuji za výsledné tzv. etalonové nastavení 
pojmenované pro účely této práce jako STAR/QIF s použitím produktů prvního 
reprocessingu IGS. Tato volba vychází z počtu zpracovaných měření, který je  
u tohoto nastavení nejvyšší. Oproti strategii tvorby vektorů OBSMAX jsou do 
výpočtu zahrnuta všechna data a vzhledem ke zpracování pouze na frekvenci L1 
(STAR/L1) sice může kratší vektory ovlivňovat vyšší hladinou šumu, zároveň ale 
ponechává ve zpracování více dat díky mírnějším kritériím předzpracování 
observačních dat. Právě kvůli odstranění velké části měření při nastavení 
STAR/L1 nepovažuji výsledky z tohoto nastavení za kvalitnější, než jsou výsledky 
nastavení STAR/QIF. 

Pro zhodnocení geodynamiky sítě Sněžník je důležité posouzení 
zbytkových rychlostí změn souřadnic získaných z měření GNSS. Jak jsem uvedl 
v kapitolách šest a sedm, byly zbytkové rychlosti řešeny vzhledem ke 
geologickým modelům NNR-NUVEL-1A a APKIM 2005. Graf 8-1 zobrazuje 
výsledné zbytkové rychlosti změn souřadnic sítě Sněžník. V grafu jsou vyznačeny 
finální rychlosti bodů po odečtení modelu NNR-NUVEL-1A a APKIM2005 a dále 
po odečtení rozdílu rychlosti těchto modelů a rychlosti referenčního rámce IGS05 
zjištěné na čtyřech okolních bodech IGS (BOR1, JOZE, POTS a WTZR). Je patrná 
dobrá shoda finálních zbytkových rychlostí v rámci obou modelů, finální hodnoty 
se od sebe liší do 0,2 mm/rok. Vzhledem k tomu, že síť Sněžník je měřena pouze 
epochově, není možné použít sofistikovanější metody odhadu rychlostí změn 
souřadnic, jako je tomu u permanentních sítí. Je tedy nutné spokojit se s použitím 
vyrovnání metodou nejmenších čtverců (výstup z programu ADDNEQ2), byť je 
citlivější na odlehlé hodnoty. Vzhledem k počtu řešení, ve kterých pouze pro bod 
VYHL je do vyrovnání zahrnuto 53 denních řešení a pro zbylé body sítě se počet 
řešení pohybuje okolo 20, je použití statistických metod neprůkazné. Pokud se 
zaměřím na zhodnocení možných pohybů jednotlivých bodů, je nutné zvážit právě 
počet řešení, která do vyrovnání vstupují. Počty denních řešení nastavení 
STAR/QIF jednotlivých bodů jsou uvedeny v tabulce 8-1. Při vizuálním 
zhodnocení grafu 8-1 je vidět, že body s nižším počtem řešení dle očekávání 
vykazují větší střední chyby určení souřadnic polohové složky než kvalitněji 
určené body. Méně kvalitní souřadnice pak negativně ovlivňují zbytkovou rychlost 
změn souřadnic, která je z nich určena. Z bodů s počtem řešení nad 20 pak stojí za 
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povšimnutí bod VLAS s poměrně velkou zbytkovou rychlostí nad  
1 mm/rok v severoseverovýchodním směru. 

BOD 

DM
O

2 
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O

R 

KA
ZA

 

KL
EP

 

LO
M
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AL
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U
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SE
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AS

 

VY
HL

 

Počet 
řešení 

3 16 12 22 10 15 6 10 20 19 22 4 20 20 23 53 

Tab. 8-1 Počet denních řešení jednotlivých bodů, STAR/QIF, produkty Repro1 

 
Graf 8-1 Zbytkové pohyby bodů sítě Sněžník po odečtení geologických modelů a zbytkových 
rychlostí referenčního rámce IGS05, finální zhodnocení (nastavení STAR/QIF)  
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Obecně však zbytkové rychlosti ukazují spíše na dobrou stabilitu oblasti 
Králického Sněžníku, protože vzhledem k počtu řešení a přesnosti metody GNSS 
se jedná spíše o neošetřené systematické vlivy ovlivňující jednotlivá denní řešení, 
a tím i odhad výsledných rychlostí, než o skutečné pohyby jednotlivých bodů 
vlivem geodynamických jevů. Kromě již zmíněného bodu VLAS a dále bodu 
KAZA jsou navíc zbytkové rychlosti změn souřadnic pod úrovní 1 mm/rok a ani 
neuspořádaný směr rychlostí nenasvědčuje případnému pohybu oblasti v rámci 
litosférické desky. Chci-li posoudit pohyb každého jednotlivého bodu, je vhodné 
omezit se pouze na body, jejichž zbytková rychlost přesahuje 1 mm/rok. 
Aplikováním tohoto kritéria zůstane výběr bodů KAZA a VLAS, bod ROUD 
vzhledem k poškozené stabilizaci nebereme v úvahu, i když je pro demonstraci 
stále v grafech ponechán. Pro bod KAZA je vyšší zbytková rychlost zřejmě 
důsledkem nižšího počtu denních řešení, ze kterých je výsledná rychlost bodu 
vypočtena, stejně tak jako poměrně vysoká střední chyba jeho souřadnic získaná 
porovnáním denních řešení. Pro bod VLAS je situace obdobná, přes větší počet 
měření jsou z časové řady uvedené v příloze č. 3, graf 15 patrné odlehlé hodnoty 
(např. souřadnice N, roky 1999 a 2003, souřadnice E, rok 2002), které způsobují 
vyšší zbytkovou rychlost. Nejkvalitněji určeným bodem je bod VYHL. Pro tento 
bod je k dispozici nejvíce observací a jsou z něj řešeny všechny vektory na okolní 
a navazovací body. Bod VYHL se na základě mých výpočtů jeví stabilní, což je 
v souladu s výsledky, které uvádí například (Švábenský a Weigel, 2007; 
Švábenský et al.,2012; Pospíšil et al., 2013). 
Ve výsledku je nutné zamyslet se nad přesností metody GNSS samotné. Globální 
navigační satelitní systémy jsou vysoce pokročilou technologií, která změnila 
fungování řady oborů lidské činnosti. Je však na místě zvážit, jakou přesnost je 
možné pro použitý typ observací brát v úvahu. Vlivů, které ovlivňují prostorové 
určení souřadnic z měření GNSS, je celá řada, z nichž ne všechny je možné zcela 
odstranit a přičemž většina z nich je řešena jen na základě přijatých modelů bez 
možnosti zjistit skutečné hodnoty jejich vlivu. Navíc velká část těchto vlivů je 
v čase více či méně proměnná. Z týdenních řešení permanentních sítí (např. IGS 
nebo EPN) je možné sledovat, jak se mění délky vektorů v sítích v řádech mm i ve 
výsledcích po sobě jdoucích řešení, a to pro vektory dlouhé několik stovek 
kilometrů stejně jako pro vektory dlouhé několik desítek metrů. Dokládá to 
například výstup z programu COMPAR na obrázku 8-1 srovnávající délku vektoru 
mezi body ZIMM a ZIM2 na stanici Zimmerwald získanou ze souřadnic jedenácti 
po sobě jdoucích týdenních řešení (týden GPS 1605 až 1616) analytického centra 
CODE. 
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Obr. 8-1 Výstup z programu COMPAR srovnávající souřadnice 11 po sobě jdoucích 
týdenních řešení vektoru ZIM2-ZIMM analytického centra CODE 

Zcela jistě se pak nejedná o geodynamické posuny jednotlivých bodů, ale  
o důsledek neošetřených systematických vlivů. Jak jsem již uvedl, zbytkové 
systematické vlivy, které tyto změny působí, je možné při zpracování 
permanentních observací dále odfiltrovat díky velkému počtu měření (denních 
nebo týdenních řešení). Epochově měřená síť však neposkytuje dostatečný počet 
řešení a výsledný trend rychlostí tak zůstává ovlivněn všemi ne zcela 
eliminovanými systematickými vlivy. Z tohoto pohledu je vlastně nemožné 
správně vyhodnotit případné pohyby bodů mezi jednotlivými epochami a celkový 
odhad rychlosti změny souřadnic tak zůstává jediným do jisté míry objektivním 
výsledkem.  
 V rámci zpracování a cílů práce je vhodné porovnat výsledky dosažené 
výpočtem absolutní metodou PPP s vybraným finálním řešením relativní metody. 
Porovnání získaných zbytkových rychlostí změn metody PPP s použitím produktů 
Repro1 a nastavení STAR/QIF s produkty Repro1 je uvedeno v grafu 8-2 . 
Vzhledem k přesnosti metody PPP, při níž průměrná střední chyba určení 
souřadnic z porovnání jednotlivých denních řešení je na úrovní 6 mm, respektive 
9 mm, pro souřadnice polohy jde však pouze o znázornění výsledků a je možné 
konstatovat, že s ohledem na přesnost se zjištěné zbytkové rychlosti poměrně 
shodují. Odchylky výsledných rychlostí jsou způsobeny rozdílnými výslednými 
souřadnicemi jednotlivých denních řešení, které se pro obě metody drobně liší. 
Graf 8-3 porovnává časovou řadu bodu VYHL získanou metodou PPP a relativní 
metodou s nastavením STAR/QIF, obě s produkty Repro1. Pro obě souřadnice 
polohové složky je vidět drobný nesoulad na úrovni několika jednotek milimetrů 
pro jednotlivá denní řešení. Tím je dána z obou metod rozdílná výsledná rychlost 
bodu VYHL. 
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Graf 8-2 Srovnání zbytkových rychlostí bodů z řešení PPP, Repro1 a STAR/QIF, Repro1 po 
odečtení geologického modelu NNR-NUVEL-1A a zbytkové rychlosti referenčního rámce 
IGS05 
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Graf 8-3 Časová řada bodu VYHL, porovnání absolutní metody PPP a relativní metody 
s nastavením STAR/QIF při použití produktů Repro1  

 
I přes malý počet řešení získaných při nastavení STAR/L1 je vhodné ukázat 

porovnání zbytkových rychlostí určených relativně k bodu VYHL s výsledky 
„etalonového“ nastavení STAR/QIF s produkty Repro1. Pro srovnání zobrazené 
v grafu 8-4 je od zbytkových rychlostí řešení STAR/QIF odečtena rychlost bodu 
VYHL, protože nastavení STAR/L1 uvádí právě relativní rychlosti k tomuto bodu. 
Výsledné zbytkové rychlosti ukazují dobrou vzájemnou shodu obou řešení na 
většině bodů. Jak jsem již uvedl, vzhledem k přesnosti metody GNSS, však nelze 
rozhodnout, zda se jedná o skutečné pohyby bodů vůči bodu VYHL nebo projev 
systematických vlivů ve výsledné rychlosti.  
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Graf 8-4 Srovnání zbytkových rychlostí bodů z řešení STAR/QIF a STAR/L1 s produkty 
Repro1 po odečtení geologického modelu NNR-NUVEL-1A a zbytkové rychlosti 
referenčního rámce IGS05, rychlosti jsou vztaženy k bodu VYHL. 

Na možnosti vyhodnotit výsledky se podílí také „stárnutí“ sítě, na řadě 
bodů došlo od jejich vybudování ke značné změně observačních podmínek vlivem 
okolní vegetace. Z časových řad uvedených v příloze 2 a 3 je pro část bodů patrné 
řídnutí řešení po roce 2005. Obrázek 8-2 zobrazuje srovnání počtu satelitů 
v observačních datech získaných pomocí programu BSW5 RNXGRA pro 
nejohroženější bod TVDR. Z obrázku je patrné, že pro observační data  
z 15.05.2011 dochází k výpadkům a není vůbec možné data použít. Přitom data 
z dřívějška, konkrétně z roku 2000, použitelná jsou. 
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Obr. 8-2 Výstup z programu RNXGRA porovnávající počet satelitů v observačních 
souborech z bodu TVDR pro datum 13.05.2000 a 15.05.2011 
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9. MOŽNOSTI ZPŘESNĚNÍ  VÝSLEDKŮ  
Výše uvedené výsledky naznačují zbytkové vlivy systematických chyb, 

které do jisté míry znesnadňují jejich interpretaci. Samotný způsob zpracování  
a použití podpůrných produktů IGS již řadu z nich snižuje na minimum,  
u některých systematických vlivů se však jeví možnost dalšího snížení jejich 
vlivu. Je však nutné zdůraznit, že vzhledem ke kvalitě a objemu observací v síti 
Sněžník není možné tyto systematické vlivy průkazně odstranit. Některé možnosti 
eliminace systematických vlivů jsou zmíněny v této kapitole, část z nich jsem se 
pokusil řešit, ale po zhodnocení nutného úsilí a zejména s ohledem na zmiňovanou 
kvalitu observačních dat jsem od nich upustil. Považuji však za vhodné je v rámci 
práce zmínit. 

 

9.1. Vliv ionosféry 

Zavedení zpřesněného ionosférického modelu eliminuje do značné míry 
nejen měřítkové zkreslení (pro samotnou frekvenci L1 nebo kombinaci L1 a L2), 
ale taktéž podle (Bosy, 2003; Dach et al., 2008) zvyšuje procentuální úspěšnost při 
řešení ambiguit za použití lineární kombinace L3. Pokud je tedy vliv ionosféry 
vhodně odstraněn, dá se očekávat zlepšení rozptylu jednotlivých denních řešení. 

Pro většinu geodynamických sítí v Evropě se používá rutinní zpracování 
pomocí BSW5, pro které centrum CODE v Bernu poskytuje globální a regionální 
evropský model ionosféry ve formátu (.ION) čitelném pro BSW5. Tyto modely 
jsou vypočteny převážně ze stanic IGS, respektive EPN. Vzhledem k rozmístění 
těchto stanic však nemusejí být zejména při vyšší ionosférické aktivitě dostatečně 
detailní pro zájmovou oblast. Obrázek 9-1 znázorňuje a porovnává můj 
experimentálně vypočtený ionosférický model z 19 dostupných referenčních stanic 
na území 5 ° krát 5 ° a regionální ionosférický model z centra CODE pro stejné 
území. Ve spodní části obrázku je znázorněn rozdíl těchto map dosahující hodnot 
až 2,2 TECU. Tomuto rozdílu odpovídá podle (Dach et al., 2008, s. 254) 
měřítkový rozdíl 0,22 ppm, což v síti Sněžník představuje cca 2 mm. Význam 
vlastních regionálních modelů ionosféry roste s aktivitou ionosféry. Na obrázku 
9-1 jsou zachycena data z května 2006, kdy se aktivita ionosféry postupně blížila 
k celkovému minimu v roce 2009, hodnoty TECU tedy dosahovaly zhruba 
třetinových hodnot co v době slunečního maxima, které nastává jednou za 11 let. 
Dá se očekávat, že s vyšší hodnotou TECU v modelu se může vyskytovat i větší 
odlehlost obou modelů a tím i větší zbytkový vliv ionosféry. Pro cílené odstranění 
vlivu ionosféry by bylo optimální provést výpočet vlastního ionosférického 
modelu za použití dat z dostupných permanentních sítí kolem zájmové lokality. 
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Jak jsem již uvedl výše, rozvoj permanentních sítí nastal až zhruba v roce 2006, 
dřívější měření by tedy nebylo možné tímto způsobem kvalitně ošetřit. Navíc 
vzhledem k již zmiňované kvalitě observačních dat některých bodů sítě Sněžník, 
by bylo vynaložené úsilí nepřiměřené a zlepšení do jisté míry neprůkazné kvůli 
ostatním zbytkovým vlivům. K průkaznému odstranění tohoto vlivu by bylo 
potřeba pracovat s kvalitními daty permanentních stanic GNSS a teprve následně 
použitý model zavést zpět do výpočtu epochově měřené sítě Sněžník. To ale 
přesahuje rozsah této disertační práce. 

 

 
Obr. 9-1 Srovnání evropského regionálního modelu COE z centra CODE a vlastního 
vypočteného ionosférického modelu pro stejné území (rok 2006, DOY 128, 12 h UTC)  
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9.2. Vliv troposféry 

Vliv troposféry je patrný zejména na výškové složce souřadnic, která pro 
téměř všechny varianty nastavení výpočtu vykazuje poměrně značnou průměrnou 
střední chybu získanou porovnáním jednotlivých denních řešení. Pro všechny 
výpočty byl zvolen troposférický model Niell, pro suchou i vlhkou složku 
(Niell, 1996), zbytkové vlivy však zůstávají. Jelikož se síť Sněžník nachází 
v horském prostředí a převýšení mezi body dosahují téměř 1000 m, je troposféru 
velmi obtížné modelovat. V rámci měření jsou sice zaznamenávány údaje o teplotě 
a tlaku přímo na jednotlivých bodech, tyto podklady však nikdy nebyly 
zpracovány do ucelených podkladů. Měření navíc nepostihují často dramatické 
změny zejména vlhké složky atmosféry nad bodem a jejich zpracování se tedy jeví 
jako zbytečné úsilí. V rámci této práce jsem použil běžné metody eliminace vlivu 
troposféry a vzhledem k rozsahu práce, jejímu zaměření na polohovou složku 
souřadnic, objemu a kvalitě vstupních dat a dalším neošetřeným zbytkovým 
systematickým vlivům se touto problematikou dále nezabývám. 

 

9.3. Ofsety a variace fázových center použitých antén 

Další ze systematických vlivů, které je možné do jisté míry dále 
zredukovat, jsou ofsety a variace fázových center použitých antén. Za období 
patnácti zpracovaných let (1997–2011) měření GNSS v síti Sněžník se na 
jednotlivých etapách podílela celá řada typů antén. Od jednofrekvenčních antén 
GPS v devadesátých letech až po antény typu Choke Ring s Dorne & Margolin 
prvkem schopné přijímat signál z více satelitních systémů. Mezi roky 1997–2011 
se v měřeních objevují dvě desítky antén GPS (GNSS) 12 různých typů (viz 
tabulka 9-1). Před rokem 2005 se pro měření používaly antény nejenom Ústavu 
geodézie FAST VUT v Brně, ale také několika dalších subjektů (SŽDC – Správa 
železniční geodézie Olomouc, Geodézie Krkonoše s.r.o.,  VIAGEOS – silniční 
diagnostika, s.r.o. atd.). Od roku 2005 se pro měření využívá pouze vybavení 
Ústavu geodézie FAST VUT v Brně a jednotlivé antény během kampaní zpravidla 
měří na stále stejných bodech. Vzhledem k této organizaci měření je zavedení 
korekcí pro variace fázových center k dosažení optimálních výsledků zcela 
nezbytné. V průběhu zpracování dat ze sítě Sněžník došlo k poměrně značnému 
pokroku na poli modelování variace fázových center antén GNSS. Z původně 
relativních modelů variací, které IGS nebo NGS (National Geodetic Survey) 
používaly, se zejména díky aktivitám německé společnosti Geo++ postupně přešlo 
na absolutní modely variací fázových center. Původní relativní model vystřídal od 
05.11.2006 s přechodem na referenční rámec IGS05 absolutní model variací 
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fázových center získaný z absolutních kalibrací pomocí robotizovaného ramene. 
Vzhledem k rychlému přechodu však pro řadu typů antén vznikl nový absolutní 
model pouhým přepočtením z relativního modelu vztaženého k anténě typu Allen 
Osborne Associates Dorne & Margolin Model T (AOAD/M_T) jejich pouhým 
odečtením. Jak navíc ukazují testy shody relativních modelů variací fázových 
center, které uvádí např. Kostelecký (2002) nebo Klobusiak et al. (2002), mohou 
se jednotlivé kusy antén daného typu od průměrných hodnot používaných v obecně 
přijatém modelu variace fázových center lišit až o několik milimetrů, zejména ve 
výškové složce. Kvůli eliminaci tohoto zbytkového systematického vlivu jsem 
původně chtěl provést relativní kalibraci dostupných antén Ústavu geodézie FAST 
VUT v Brně k anténě typu Choke Ring Leica AT504 používané na navazovacím 
bodě VYHL.  

 

Výrobce Typ antény IGS kód Původ korekce PVC Počet antén 

Ashtech 
Marine L1/L2 

Antenna ASH700700.A 
Převedeno z relativních 

kalibrací 1 

Ashtech 
Geodetic IV, GPS 

L1/L2 Rover Antenna ASH701975.01A 
Převedeno z relativních 

kalibrací 2 

Leica AT502 LEIAT502 
Převedeno z relativních 

kalibrací 2 

Leica AT504 LEIAT504 
Absolutní kalibrace 

(Geo++)  1 

Leica 
AT504 (GPS a 

GLONASS LEIAT504GG 
Absolutní kalibrace 

(Geo++)  1 

Leica ATX1230 GG LEIATX1230GG 
Absolutní kalibrace 

(Geo++)  2 

Leica Leica system 200 LEISR299_INT 
Převedeno z relativních 

kalibrací 4 

Leica Leica system 300 LEISR399_INT 
Převedeno z relativních 

kalibrací 3 

Trimble 
Geodetic L1/L2 

Compact with Gp TRM22020.00+GP 
Absolutní kalibrace 

(Geo++)  1 

Trimble 
Geodetic L1/L2 

Compact w/o Gp TRM22020.00-GP 
Převedeno z relativních 

kalibrací 2 

Trimble 
Zephyr Rover 

Antenna TRM39105.00 
Převedeno z relativních 

kalibrací 2 

Trimble 
Zephyr Geodetic 

Antenna TRM41249.00 
Absolutní kalibrace 

(Geo++)  1 

Tab. 9-1 Typy použitých antén 

Tato anténa však byla v závěru roku 2008 modernizována na typ AT504GG 
schopný přijímat i signály systému GLONASS, čímž došlo k posunu středního 
fázového centra. Před touto modernizací sice došlo na Ústavu geodézie FAST 
VUT v Brně k pokusům o relativní kalibrace provozovaných antén pravě k tomuto 
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typu, nebyla však naměřena data ke všem dostupným anténám a relativní kalibrace 
nebyly dokončeny. Vzhledem k tomu, že by relativní kalibrace nebyly kompletní 
pro všechny antény a byly by do značné míry ovlivněny efektem vícecestného 
šíření z kalibrační základny (Wübbena, Schmitz, a Boettcher, 2006; 
 Dilßner et al., 2008), které je odlišné od skutečných hodnot v síti, bylo by 
vynaložené úsilí zbytečné. 
 Problém nehomogenních modelů variací fázových center pro celé 15leté 
období zpracování sítě částečně řeší použití přepracovaných produktů Repro1 od 
IGS. Tyto produkty jsou i pro období před zavedením referenčního rámce IGS05 
přepočítány pro tento rámec s použitím absolutního modelu PCV. Tím dochází 
alespoň k částečnému odstranění nežádoucího skoku mezi relativním a absolutním 
modelem PCV. 

Optimálním řešením problematiky variací fázových center pro velmi přesné 
lokální sítě, jakou je síť Sněžník, by bylo striktní použití kvalitních antén typu 
Choke Ring doplněné o absolutní kalibrace jednotlivých kusů antén prováděné 
včetně trojnožek a vhodně zvolené makety vrchní části pilířů stabilizace. Jak 
dokazují pokusy absolutních kalibrací celých sestav (anténa včetně trojnožky) 
uvedené například ve (Wübbena, Schmitz, a Boettcher, 2006), mohou být běžné 
typy antén (jiné než typu Choke Ring) vlivem vícecestného šíření od blízkých 
předmětů (Near-Field Multipath Effect) ovlivněny až v řádu desítek milimetrů,  
a to zejména ve výškové složce. Efekt vícecestného šíření způsobený 
vzdálenějšími předměty je odstraněn průměrováním během delší doby observace.  
Z ekonomického hlediska je ale absolutní kalibrace (cca 150 € za kalibraci) všech 
antén pro Ústav geodézie FAST VUT v Brně nemyslitelná. Pokud by bylo potřeba 
detailně řešit i výškovou složku prostorové polohy, jsou absolutní kalibrace sestav 
anténa plus trojnožka nebo maketa hlavy pilíře nutnou cestou 

 

9.4. Doporučení pro síť Sněžník 

Jak dokazuje zhodnocení výsledků v kapitole 8, je možnost detekce 
geodynamických jevů v síti Sněžník značně limitována kvalitou observačních dat 
z některých bodů. V některých případech (např. bod TVDR) dochází kvůli 
zastínění obzoru bodu k výpadkům znemožňujícím kvalitní určení polohy bodu. 
Jednoznačným doporučením vedoucím k udržitelnosti bezesporu zajímavé 
geodynamické sítě, která je v České republice navíc zcela unikátní, by bylo 
vyčištění obzoru bodů zajišťující kvalitní příjem signálu GNSS. 

K dosažení optimálních výsledků je dále nutné co možná maximální 
sjednocení používané antény. Z ekonomického hlediska je vysněné použití pouze 
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antén typu Choke Ring nesplnitelné, vedlo by ale ke značnému zkvalitnění 
výsledků. Kvalitativní skok, který anténa typu Choke Ring představuje, je velmi 
dobře patrný na ustálených hodnotách časových řad bodu VYHL (od roku 2005) 
uvedených v příloze č. 2 a 3.  

Poté, co jsou zajištěna kvalitní vstupní data, je možné zaměřit se na 
eliminaci zmíněných systematických vlivů. Výsledky průměrných středních chyb 
souřadnic získané z porovnání jednotlivých denních řešení na úrovni cca 3,5 mm 
lze ale i tak považovat za poměrně dobrý výsledek. 
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10. ZÁVĚR  
Hlavním cílem této disertační práce bylo posoudit geodynamiku bodů 

geodynamické sítě Sněžník na základě měření GNSS, která jsou v této síti 
realizována již od jejího vybudování v roce 1992. Část měření GNSS z této sítě 
byla už dříve zpracována, nabízelo se však komplexní zpracování všech 
dostupných dat orientované na co nejkvalitnější výsledky. Hlavní motivací pro 
komplexní zpracování měření GNSS ze sítě Sněžník bylo přepracování 
podpůrných produktů IGS v rámci prvního reprocessingu, čímž došlo jednak ke 
zpřesnění finálních produktů, a také k homogenizaci jejich přesnosti v čase. Díky 
produktům prvního reprocessingu bylo navíc možné zavést podpůrné produkty  
i pro období před rokem 2000, což dříve nebylo možné. Dílčím cílem práce bylo 
na základě výsledků zpracování určit hranici detekovatelných geodynamických 
jevů a navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení očekávatelných výsledků. 
V rámci práce bylo dále provedeno zhodnocení vlivu použití zpřesněných 
produktů prvního reprocessingu při zpracování měření GNSS. 

Zpracování jsem zaměřil na detekci geodynamických jevů na úrovni 
maximálně jednotek milimetrů s předpokladem, že je oblast Králického Sněžníku 
v rámci Euroasijské litosférické desky stabilní a geodynamika oblasti i přes 
geologické zlomy v okolí nevykazuje žádné geodynamické pohyby.  

Ke zpracování celkem 15 let epochových měření z období mezi roky 1997 
až 2011 jsem použil vědeckého zpracovatelského programu Bernese GPS software 
verze 5.0. V rámci zpracování jsem využil podpůrné produkty IGS (vždy finální 
produkty), a to jak původní, tak přepracované z výsledků prvního reprocessingu 
IGS. Dále jsem využil podpůrných dat z centra CODE ve formátech 
podporovaných použitým zpracovatelským programem. Celkem jsem pracoval se 
čtyřmi samostatnými nastaveními pro výpočet souřadnic bodů a rychlosti jejich 
změn. Každé nastavení jsem navíc počítal s použitím obou typů podpůrných 
produktů IGS, tedy jak původních, tak přepracovaných. Výchozím nastavením 
byla absolutní metoda PPP, kterou byly určeny apriorní souřadnice pro další 
zpracování. Výsledky absolutní metody jsem však nakonec také vyhodnotil, 
zejména s ohledem na posouzení vlivu podpůrných produktů. Srovnáním výsledků 
absolutní metody přímo závislé na kvalitě podpůrných dat jsem ověřil vyšší 
kvalitu produktů prvního reprocessingu IGS. Jejich použitím klesla průměrná 
střední chyba souřadnic určená z vyrovnání měření zhruba na polovinu hodnot 
získaných použitím původních produktů IGS. Výsledná průměrná střední chyba 
souřadnic určená z porovnání jednotlivých denních řešení se zlepšila o 25 %. 
Odhady rychlostí změn souřadnic bodů sítě Sněžník získané metodou PPP jsou 
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v souladu s běžně uznávanými geologickými modely a výsledky jiných autorů, 
kvůli přesnosti metody samotné však tato není vhodná pro finální posouzení 
geodynamiky zájmové oblasti. I tak jsou ale výsledky metody PPP při použití 
přesných podpůrných produktů a kvalitních observačních dat kvalitní. 

Hlavní důraz zpracování jsem kladl na získání co možná nejkvalitnějších 
výsledků pomocí výpočtů relativní metody GNSS. Jako navazovací body jsem 
zvolil nejbližší body permanentní sítě IGS, které se podílejí na realizaci 
referenčního rámce s ověřenou stabilitou a dostatečnou historií bodu, aby dostupné 
observace pokryly co nejvíce epoch měření. Použil jsem tyto navazovací body: 
BOR1, GRAZ, GOPE, JOZE, LEIJ, MTBG, POTS, UZHL, WROC a WTZR. 
Nejprve jsem pracoval se standardním nastavením doporučeným pro zpracování 
regionálních sítí. Nastavení pro účely této práce pojmenované OBSMAX/QIF, jak 
je z názvu patrné, používá strategii řešení ambiguit Quasi Ionosphere Free (QIF)  
a tvoří vektory s podmínkou maximálního objemu měření při řešení minimálního 
počtu vektorů nutného k vyřešení celé sítě. Suchá a vlhká složka troposférického 
zpoždění je modelována pomocí modelu Niell a je použito váhování observací dle 
zenitového úhlu. Nastavení jsem řešil s použitím původních i přepracovaných 
podpůrných produktů IGS. Při zpracování se ukázalo, že výsledky tohoto 
nastavení byly negativně ovlivněny strategií tvorby vektorů, která kvůli vyšší 
kvalitě observací na navazovacích bodech upřednostnila vektory mezi těmito 
body. Abych dosáhl kvalitnějších výsledků, navrhl jsem použití dvou nastavení, 
která zohlednila použití všech dat ze sítě Sněžník, a navíc redukovala možné 
negativní vlivy standardního nastavení. Měření jsem zpracoval ve dvou krocích. 
Nejprve jsem použil nastavení pro účely této práce pojmenované jako STAR/QIF, 
které je až na strategii tvorby vektorů shodné s předchozím OBSMAX/QIF, pouze 
jsou hvězdicově řešeny všechny vektory z výchozího bodu VYHL užitím QIF na 
lineární kombinaci L3. Pomocí tohoto nastavení byl určen zejména navazovací 
bod sítě Sněžník – bod VYHL, i když zbylé body byly ve zpracování ponechány. 
Další nastavení STAR/L1 pak využívá pouze frekvence L1 vhodné na velmi 
přesné určení vektorů do cca 10 km délky. Pomocí nastavení STAR/L1 byla síť 
Sněžník řešena pouze ve vztahu k pevně zvolenému bodu VYHL. Vzhledem ke 
kvalitě observačních dat ze sítě Sněžník jsem nakonec jako výsledné nastavení pro 
vyhodnocení použil nastavení STAR/QIF s použitím přepracovaných podpůrných 
produktů IGS. Pro posouzení geodynamiky jsem zjištěné rychlosti změn souřadnic 
bodů sítě Sněžník porovnal s uznávanými geologickými modely NNR-NUVEL-1A 
a APKIM2005. Zbytkové rychlosti bodů byly získány odečtením rychlostí 
jednotlivých modelů a rozdílů rychlostí geologických modelů a referenčního 
rámce zjištěné na navazovacích bodech. Výsledné zbytkové rychlosti jsou pro oba 
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geologické modely ve velmi dobré shodě do 0,2 mm/rok, přičemž pouze na dvou 
bodech sítě (VLAS a KAZA) zbytková rychlost změny souřadnic překračuje  
1 mm/rok. Na těchto bodech je výsledná rychlost ovlivněna variacemi v časové 
řadě souřadnic bodu způsobené observačními podmínkami a neošetřenými 
systematickými vlivy a v rámci přesnosti metody není možné výsledky považovat 
za jasný geodynamický pohyb. Lokalita Králického Sněžníku se tedy na základě 
zpracování celkem 15 let epochových měření GNSS jeví jako stabilní bez 
geodynamických jevů, které by z epochových měření GNSS bylo možné určit. 
Vzhledem k celé řadě systematických vlivů, které na měření GNSS působí a které 
nebylo možné věrohodně odstranit kvůli náročnosti výpočtu, a zejména nízké 
kvalitě a objemu dat, není možné hraniční hodnotu pro průkaznost pohybu bodu 
jednoznačně určit. Dá se ale předpokládat, že výsledné rychlosti změn souřadnic 
mohou být vzhledem k malému počtu denních řešení, ze kterých vychází, 
ovlivněny až do úrovně cca 2 mm/rok. Přesné určení této hranice je ale  
z použitých dat nemožné, protože je ovlivněno příliš mnoha faktory. 

Na rozdíl od citelného kvalitativního skoku výsledků absolutní metody PPP 
při použití přepracovaných produktů se jejich použití pro relativní metodu příliš 
neprojevilo. Tento jev je dán principem metody samotné. Přesto je jejich použití 
pro kvalitní zpracování účelné pro jejich vyšší přesnost a homogenitu v čase, 
navíc jsou produkty prvního reprocessingu dostupné pro měření z období před 
rokem 2000, což původní produkty nebyly. 

Ke zkvalitnění výsledků zpracování měření GNSS ze sítě Sněžník na 
základě zpracování dat doporučuji zaměřit se v prvé řadě na vyčištění blízkého 
okolí většiny bodů od vegetace, která zejména v posledních letech velmi negativně 
ovlivňuje možnosti příjmu signálu GNSS. Dále je možné částečně zpřesnit 
výsledky přesnou znalostí variace fázových center používaných antén, jejich 
kalibrací, včetně makety hlavy pilířů. Obě tato opatření spolu se zavedením 
meteorologických dat z jednotlivých epoch měření ve výsledku umožní také 
vyhodnocení zaměřené na výškovou složku, která v rámci této práce nebyla 
vyhodnocena.  

V rámci práce jsem zpracoval přes 1100 souborů měřených dat, více než 
420 souborů podpůrných produktů a během ladění výpočtů a výpočtů samotných 
jsem zkontroloval téměř polovinu z celkových 20 tisíc textových výstupů 
zpracovatelského programu. Výsledkem je vyhodnocení osmi různých nastavení 
zpracování měření GNSS zohledňujících aspekty epochově měřené lokální 
geodynamické sítě Sněžník. Celkově se jedná o dosud nejkomplexnější zpracování 
měření GNSS ze sítě Sněžník, při kterém bylo navíc v rámci této sítě poprvé 
použito absolutní metody PPP a výsledků prvního reprocessingu IGS. 
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