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Abstrakt 

 Táto diplomová práca sa zaoberá overením presnosti globálneho transformačného 

kľúča na zhusťovacích bodoch v okolí Olomouca pomocou vybraných GNSS metód. 

Práca popisuje technológiu GNSS, jej rozdelenie, metódy merania a poskytované služby. 

Súčasťou tejto práce je aj popis sietí permanentných referenčných staníc. Ďalej sa 

oboznámime s vytvorením lokálneho transformačného kľúča, k čomu slúži a aký je jeho 

význam. Meranie bolo vykonávané na zhusťovacích bodoch, ktoré je popísané v 

samostatnej kapitole. V práci sú popísané meračské postupy a princípy, použité metódy 

merania GNSS, pomôcky, ako aj všetky špecifická týkajúce sa tejto problematiky. 

Výsledkom je prehľadný súbor tabuliek s nameranými hodnotami z GNSS aparatúr 

a súradnicami ZhB, charakteristiky presnosti použitých metód (smerodajné odchýlky), 

grafické výstupy a porovnanie získaných výsledkov globálneho a lokálneho 

transformačného kľúča.   

 

Kľúčové slová 

GNSS, RTK, rýchla statická metóda, globálny a lokálny transformačný kľúč  

 

Abstract 

This thesis deals with the verification of global transformation key on 

densification points around Olomouc by selected GNSS methods. The work will be 

described in GNSS technology, its distribution, measurement methods and services. As 

part of this work is a description of networks of permanent reference stations. Next, 

become familiar with the creation of local transformation key to what is used and what is 

its significance. The measurement was carried out at points densification, described in a 

separate section. In this thesis is describes surveying methods and principles, the methods 

of measurement GNSS, equipment, as well as any specific regarding this issue. The result 

is a clear set of tables with measured values of GNSS equipment and coordinates ZhB, 

accuracy of the method used (standard deviations), graphical reporting, and comparing 

the results of the global and local transformation key. 

 

Keywords 

GNSS, RTK, Rapid static method, Global and local transformation key  
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1. ÚVOD 

Predmetom mojej práce je overenie globálneho transformačného kľúča na 

zhusťovacích bodoch v okolí Olomouca. Globálny transformačný kľuč ma širokú oblasť 

využitia v oblasti geodézií a katastra nehnuteľnosti. Jedná sa o tranformáciu medzi 

ETRS89 a S-JTSK. Overenie bolo vykonané na zhusťovacích bodoch v okolí mesta 

Olomouc, ktoré bolo vykonané dvoma metódami GNSS. Transformácia nameraných dát 

bola vykonaná v geodetickom programe Leica Geo Office 8.2. Výsledky boli spracované 

a následne porovnané so súradnicami z databázy geodetických údajov ČÚZK. Na základe 

rozdielov súradníc boli vyhotovené výberové priemery, rozptyly a výberové smerodajné 

odchýlky. Tie sa porovnali s presnosťou  globálneho transformačného kľúča 

(mxy=0,025m, mp=0,035m). Tým bola overená presnosť výsledkov určených pomocou 

transformačného kľúča na vybraných bodoch.  

Okrem globálneho transformačného kľúča, bol v tejto práci vytvorený aj lokálny 

transformačný kľúč. Ten bol vyhotovený v geodetickom programe Leica Geo Office 8.2. 

Výsledkom tejto práce bolo porovnanie presnosti týchto dvoch transformačných kľúčov.   
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2. GNSS 

Pojmu GNSS sa obecne rozumie skratke Global Navigation Satellite System, 

alebo inými slovami globálny navigačný satelitný systém, čím sa dá označiť každá 

technológia alebo systém pre družicovú navigáciu. Tento systém dokáže na základe 

spracovaných signálov vysielaných z družíc určiť priestorovú polohu. Systém je nezávislí 

na charaktere počasia, je možné ho využívať v hocijakej časovej dobe a  na ktoromkoľvek 

mieste na Zemi. Využíva rôzne metódy  merania a spracovania, na ktorých základe 

získame súradnice meracej aparatúry s rozličnou presnosťou. [3] 

 

 

Základnými časťami GNSS systému sú tri zložky nazývané aj segmenty: 

• Kozmický segment 

• Riadiaci segment 

• Užívateľský segment 

 

Kozmický segment  

 Je tvorený sústavou družíc, obiehajúcich Zem po eliptických dráhach. V závislosti 

od systému sa tieto dráhy pohybujú v intervale od 19000 až 26000 km nad Zemským 

povrchom. Družice sú rovnomerne rozmiestnené tak, aby bolo možné v každej dobe 

prijímať signál minimálne z 4 a viac družíc. Každá družica je vybavená prijímacími 

a vysielacími anténami, riadiacim palubným počítačom, atómovými hodinami a batériou, 

dobíjanou slnečnými článkami. [3] 

 

Riadiaci segment   

 Pozostáva z pozemných monitorovacích staníc, rovnomerne rozmiestnených 

pozdĺž  rovníka. Tie vykonávajú nepretržité merania na všetky viditeľne družice. Všetky 

stanice sú navzájom prepojené s centrálou, ktorá spracováva všetky telemetrické údaje 

a výsledky o pohybe družíc. Pomocou týchto dát sa určujú tzv. efemeridy (informácie 

o polohách družíc), ktoré sa následne vysielajú všetkým družiciam a tie ich šíria 

v navigačnej správe. [3] 
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Užívateľský segment 

 Do tohto segmentu patria všetky typy špeciálnych prijímacích aparatúr 

jednotlivých užívateľov, ktoré boli vyvinuté a konštruované na príjem a spracovanie 

signálov  vysielaných družicami. Z týchto prijímaných signálov sa realizujú predbežné 

výpočty polohy, rýchlosti a času. Pre výpočet neznámych súradníc X,Y,Z a korekciu času 

hodín prijímača t, je nutné prijímať signál minimálne z 4 družíc. [3] 

 

2.1. GNSS systémy 

V súčasnej dobe na Zemi existujú štyry funkčne plne automatizované GNSS. 

Prvým z nich je americký systém NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite Timing And 

Ranging Global Posietioning System). Obdobou tohto systému je ruský navigačný systém 

GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema). Ďalšími sú európsky 

navigačný systém GALILEO a navigačný systém Compas alebo Beidou vyvíjaný Čínou. 

Posledné dva menované, zatiaľ nie sú schopné určovať polohu. [2] 

 

Systém umožňuje určovať veľké vzdialenosti, resp. súradnice bodov navzájom 

vzdialených niekoľko kilometrov až desiatok kilometrov s centimetrovou presnosťou. To 

zaručuje vysoká relatívna presnosť GNSS metód. V praxi to merač ocení pri veľkých 

vzdialenostiach, pretože technológia nevyžaduje priamu viditeľnosť medzi bodmi, čo sa 

využíva najmä pri určovaní súradníc bodov vytyčovacej siete tunelov, veľkých mostných  

objektov, rozsiahlych investičných celkov a kontrolných sietí na monitoring zosuvov, 

alebo geologicky narušených celkov a pod. [2] 

 

Systém ma aj svoje mínusy, kde môžeme zaradiť napr. nutnosť voľného priestoru 

nad prijímačom. Ten sa zvyčajne definuje aspoň 15° nad elevačným kužeľom. Signály 

z družíc vysielané pod týmto uhlom, môžu prechádzať cez prekážky, ktoré spôsobujú 

rušenie alebo až výpadok v príjme signálu, čo do značnej miery ovplyvňuje presnosť 

v určení súradníc bodov. Horšie výsledky sa dosahujú v zarastených terénoch (napr. 

v hustom lese). Tuto technológiu nie je možné využiť napr. v tuneloch, v podzemí, 

jaskyniach, v interiéroch budov a pod. Obmedzené možnosti merania nás čakajú aj 

v hustej mestskej zástavbe (vysoké budovy, komíny a pod.). [2] 
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2.1.1. GPS 

GPS je systém prevádzkovaný Ministerstvom obrany Spojených štátov 

amerických, ktorého vývoj bol počatý na začiatku 70tich rokov pre vojenské účely. 

Nominálne je systém navrhnutý pre 24 družíc. Družice obiehajú v 6 obežných dráhach, 

v ktorých sú v rovnakých intervaloch umiestnené 4 družice. Okrem toho má tento systém 

aj záložné družice, tzv. aktívnu rezervu. Tieto družice sa od ostatných ničím nelíšia 

a v prípade vypovedania funkčnosti jednej z družíc, ju môže nahradiť. Družice obiehajú 

vo výške 20 183 km nad Zemou a ich inklinácia k rovníku je 55°. Doba jedného obedu 

družice okolo Zeme trvá 11h 58min. [5] 

 

2.1.2. GLONASS 

 Ruskou alternatívou systému GPS je ruský družicový systém GLONASS. Ten 

vznikol na začiatku 80tich rokov minulého storočia, prvotne pre vojenské účely. Štruktúra 

tohto systému je obdobná ako u GPS avšak s rozdielnymi parametrami. Systém má 3 

obežné dráhy v ktorých obieha 8 družíc. Obežné dráhy sú vzájomne posunuté o 120°. 

Družice sú v jednej dráhe medzi sebou vzájomne posunuté o 45°. Sklon dráhy družíc 

k rovine rovníku je 64,8°. Družice obiehajú vo výške 19 100 km nad zemským povrchom 

a jej doba obehu okolo Zeme trvá 11h a 15min.  [5] 

 

 

  Tab. č 1 – Porovnanie systémov GPS a GLONASS [13] 
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2.1.3. GALILEO 

 Je to prvý družicový systém, ktorý v roku 1999 zahájila Európska únia (EÚ). 

Tento program sa do značnej miery podobá už existujúcim systémom. Bude predstavovať 

najmodernejšiu technológiu na určovanie presnej polohy a času, a má byť prvým 

systémom navrhnutý a prevádzkovaný civilným riadením. Plný systém bude pozostávať 

z 30-tich družíc, rozdelených do 3 obežných dráh, so sklonom 56° vzhľadom k rovníku. 

Družice budú v obežných dráhach rozdelené po 40° a budú obiehať Zem vo výške 23 616 

km. Medzi hlavné dôvody vzniku tohto systému je samostatnosť od USA a Ruska, ale 

takisto aj kombinovaného použitia s ostatnými typmi GNSS, pre zdokonalenie presnosti 

a dostupnosti. Ďalšie využitie v kombinácií so systémom Galileo sa plánuje 

s terestrickými navigačnými a komunikačnými zariadeniami. [14] 

 

2.1.4. Compass-Beidou 

 Je to rýchlo sa vyvíjajúci projekt Číny, ktorej cieľom je vytvoriť nezávislý 

družicový navigačný systém. Oproti systémom GPS, GLONASS a GALILEO, ktorých 

družice obiehajú na stredných obežných dráhach MEO (Medium Earth Orbit), Beidou 

využíva dráhy geostacionárne. To znamená, že systém nepotrebuje veľa družíc ako GPS, 

avšak nevýhodou je že signálom bude pokrytá iba tá časť nad ktorou je družica nastálo 

umiestnená. V súčasnej dobe je funkčná oblasť vymedzená medzi súradnicami : 70° -

140° východnej dĺžky a 5° - 55° severnej šírky. [1] 

 

 Do budúcna  má byť systém rozšírený na 35 družíc, z toho 27 bude umiestnených 

na dráhach MEO, 3 na geosynchronnej a 5 na geostacionárnej dráhe, ktoré budú svojim 

signálom pokývať celu Zem. Tento systém nesie názov Beidou 2. Bude poskytovať 2 

druhy služieb: bezplatná služba pre bežných užívateľov a koncesovaná pre vojenské 

účely. Bezplatná, bude poskytovať presnosť cca 10m a rýchlosť bude meraná 

s presnosťou 0,2m/s.  Koncesovaná služba bude presnejšia, bude využívaná aj pre 

komunikáciu a užívateľom bude poskytovať informácie o stave systému. Zo systému 

Beidou chce Čína vyvinúť GNSS, ktorý sa bude volať Compass. [1] 
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2.2. GNSS - Metódy určovania polohy 

  Použitá metóda alebo režim merania zásadne ovplyvňuje presnosť dosahovaných 

výsledkov. GNSS systémy ponúkajú rôzne metódy určovania polohy, ktoré je možné 

vzájomne kombinovať:  

- Podľa spôsobu určenia polohy 

o  absolútne  

o  relatívne 

o  diferenčné 

- Podľa použitých veličín 

o  kódové 

o  fázové 

- Podľa režimu pohybu prijímača počas merania 

o statické  

o kinematické 

- Podľa doby potrebnej k získaniu polohy 

o  v reálnom čase  

o  s následným spracovaním (postprocessing)[3] 

 

Pri meraní ZhB bola použitá relatívna rýchla statická metóda a metóda RTK. Dáta 

boli získané priamo na stanovisku a následne boli predmetom spracovania v kancelárií. 

Súradnice boli určené z fázových meraní. 

V ďalšej časti práce budú popísané metódy merania, ktoré boli využité v pri 

praktickom meraní v teréne.   

 

2.2.1. Kódové meranie 

Je realizované diaľkomernými kódmi vysielanými družicami. Tieto kódy sú 

presné časové značky umožňujúce prijímaču určiť čas, kedy bola odvysielaná 

ktorákoľvek časť signálu. Prijímané kódy nie sú synchrónne s kódom generovaným v 

prijímači, pretože hodiny v družici a prijímači nie sú dokonale synchronizované, a tiež 

preto, že prijímaný signál je posunutý o časový interval potrebný k prekonaniu 

vzdialenosti. Vzhľadom k spomínanému problému synchronizácie hodín, je výpočet 

zaťažený určitou chybou. Pri výpočte sa teda neurčí skutočná vzdialenosť, ale tzv. 
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pseudovzdialenosť. Prijímač pracuje tak, že zistí časový interval Δt medzi odoslaním a 

prijatím signálu, následne pomocou vzťahu d=∆t.c (kde d je počítaná vzdialenosť a c 

rýchlosť šírenia rádiových vĺn) vypočíta vzdialenosť. Frekvencie diaľkomerných kódov 

C/A sa bežne pohybujú na úrovni jednotiek megahertzov, prípadne desiatok megahertzov 

pre kód P. Kód P však nie je civilnému sektoru dostupný. Vlnová dĺžka týchto frekvencií 

je približne 300m respektíve 30m. Pri presnosti spracovania signálu na úrovni 1 – 2 % 

vlnovej dĺžky je dosiahnuteľná presnosť na rovni 3 m až 6 m resp. 0,3m až 0,6m bez 

uváženia vplyvu atmosférických korekcií. [32] 

 

2.2.2. Fázové meranie 

Je založené na meraní fázového domerku a určovaní počtu celých vlnových dĺžok 

nosnej vlny. Tento počet sa skladá z desatinnej časti - domerku a celočíselného násobku 

nosných vĺn, ktoré sa náročnejšie určujú. Meranie preto vykazuje určitú nejednoznačnosť 

(anglicky ambiguity), rovnajúcu sa počtu celých vlnových dĺžok nosnej vlny 

nachádzajúcej sa medzi prijímačom a družicou. Vlnové dĺžky nosných vĺn sú krátke, 

rádovo prvé desiatky centimetrov. Pri presnosti spracovania signálu na úrovni 1 – 2 % 

vlnovej dĺžky vychádza dosiahnuteľná presnosť určenia vzdialenosti v milimetroch. [32]  

  

 

2.2.3. Relatívna metoda  

Najvyššia presnosť merania, sa dosahuje použitím relatívnej metódy. Spočíva 

v určení priestorových zložiek vektora, základnice (baseline), ktoré je založené na 

simultánnom meraní na oboch jej koncových bodoch. Poloha bodov sa určuje vzhľadom 

k referenčným bodom (základniam), ktorých súradnice sú známe. [4] 

Relatívny spôsob merania, umožňuje určiť rozdiely súradníc v družicovom 

systéme vzhľadom k referenčnému bodu. Súradnice môžu byť v systéme, ktorý je 

vzhľadom k družicovému systému posunutý a pootočený. [5] 

Určenie polohy relatívnou metódou sa využíva, ak sa vychádza z merania fáz 

nosnej vlny. Ak sa vychádza z meraní pseudovzdialenosti redukovaných o tzv. 

diferenciálne korekcie určené na referenčnom bode, hovoríme o diferenciálnom určovaní 

polohy. [4]  
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2.2.4. Statické meranie 

Statické relatívne fázové meranie je základnou a jednou z najčastejších 

a najpresnejších metód používanej v sieťach permanentných staníc. Umožňuje určiť 

vektor medzi referenčnou stanicou a meraným bodom od niekoľko metrov až po niekoľko 

100 km, v extrémnych prípadoch až 1000 km. Presnosť určenia základnice je 

v milimetroch a záleží na mnohých faktoroch, ako napr. dĺžka základnice, geometrická 

konštelácia družíc a počet simultánne meraných družíc. Relatívna presnosť statickej 

metódy je 1 - 0,1 ppm (part per milion, chyba 1mm/1km dĺžky). [4] 

Nevyhnutnou podmienkou statických meraní je simultánny príjem 

neprerušovaných signálov minimálne zo 4 družíc. Dĺžka tejto metódy je obecne viac ako 

20 minút a závisí od dĺžky meranej základnice, počtu družíc, počtu frekvencií 

a očakávanej presnosti. Využívame ho pri budovaní základných geodetických sietí na 

veľkom území, pri národných a kontinentálnych meraniach.  [4] 

 

2.2.5. Rýchla statická metóda 

Táto metóda (Fast static, resp. Rapid static), je obdobou statickej metódy, avšak 

sa od nej líši kratším intervalom observácie. Ten sa pohybuje v rámci 5 - 15 min. 

Umožňuje súčasné spracovanie fázových aj kódových meraní a v prípade 

dvojfrekvenčnej aparatúry aj súčasne oboch frekvencií. Skrátenie doby merania je 

umožnené vďaka technológií rýchleho určenia ambiguít, ktoré je možné vďaka 

spresneným zariadeniam na kódové merania a špeciálnymi metódami na spracovanie 

fázových meraní. Vďaka týmto postupom pri väčšom množstve družíc ako 4 a súčasnom 

spracovaní signálu na oboch nosných vlnách, umožňuje vypočítať ambiguity  už 

z niekoľko minútového merania. Jedinou podmienkou je dostatočný počet družíc pri 

vhodnej konfigurácií.[4]   

Prijímač na referenčnom bode musí prijímať signály z družíc počas celej 

observácie. Prijímač „rover“ meria krátke merania na vybraných bodoch observácie. Pri 

prevoze medzi týmito bodmi je prijímač vypnutý. [6] 

Využitie rýchlej statickej metódy sa uplatňuje napr. pri zhusťovaní sietí, pri 

miestnej triangulácií, pri hraničných meraniach a pri podrobnom meraní. Metóda môže 

nahradiť aj polygónové ťahy. Relatívna presnosť tejto metódy je 10 + 1 ppm. [5] 
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2.2.6. Metóda RTK (Real Time Kinematic) 

Metóda RTK umožňuje určovať polohu antény a prijímača s cm presnosťou 

priamo v teréne, a tým podstatne skrátiť kancelárske spracovanie. Túto presnosť je možné 

dosiahnuť ako v statickom tak aj v kinematickom spôsobe merania. 

Pri rýchlej statickej metóde sa inicializácia prijímača (rovera), na neznámom bode 

vykoná do niekoľko minút. Ak sa nachádzame na bode o známych súradniciach tak sa 

inicializácia prístroja vykoná veľmi rýchlo (niekoľko sekúnd). Okrem toho, že prístroj 

dokáže indikovať, kedy boli vyriešené ambiguity, umožňuje aj posudzovanie kvality 

určovaných súradníc, ktoré sa zobrazia na displeji a zároveň sa ukladajú do pamäti. Na 

základe uložených dát, sa môže observátor rozhodnúť, či určené súradnice vyhovujú 

určeným požiadavkám, alebo v zápornom prípade bude meranie vykonané opätovne. [5] 

 

 RTK pozostáva z týchto základných princípov: 

• Fázové merania a pseudovzdialenosti sú prenášané z referenčenej stanice do 

prijímača v reálnom čase 

• Výpočet ambiguit sa vyriešia v prijímači metódou „on the fly“ 

• Výpočet parametrov meraného vektora v prijímači [5] 

 

Pri meraní sú do prijímača predávané buď celé pozorované dáta referenčnej 

stanice alebo korekcie meraných vzdialenosti z referenčnej stanice. Pri veľkom objeme 

dát, musí byť referenčná stanica vybavená vysielacím kanálom, ktorý zabezpečí 

predávanie dát. Prenos dát zabezpečuje rádiové spojenie krátkeho dosahu (rádiomodem), 

alebo používaním sietí GSM a internetu. Táto metóda neumožňuje iba určovanie súradníc 

bodov, ale aj vyhľadávanie stratených bodov. Využíva sa pre vytyčovacie práce, práce 

v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézií, ako aj zabezpečovaní úloh 

v geografických informačných systémoch. Presnosť súradníc sa pohybuje v intervale 1-2 

cm + 2 ppm, za vhodnej konštelácie družíc. [5] 
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2.3. Siete permanentných staníc  

Sieť permanentných staníc, poskytuje užívateľom výrazné zvýšenie komfortu. 

Takmer všetky vyspelé štáty na celom svete, pristúpili k vybudovaniu siete permanentne 

fungujúcich  GNSS staníc, ktoré zároveň určujú a vysielajú  korekcie pre používateľov 

operujúcich na území konkrétneho štátu. Stanice sú schopné merať družice GNSS bez 

potreby obsluhy. Možnosť všestranného využitia získaných výsledkov viedli k vzniku 

viacerých sietí staníc GNSS, ktoré permanentne monitorovali všetky prístupné družice.  

Existencia permanentných sietí a neustálych informácií zabezpečuje meranie iba jednou 

aparatúrou s využitím metód relatívneho (diferenciálneho) určovania polohy, alebo 

metódy RTK, pri vysielaní korekcií v reálnom čase. [2][4] 

Pri všetkých relatívnych metódach narastá s dĺžkou vektora chyba určených 

súradníc. Pre vysoké požiadavky presnosti je vhodné merať čo najkratšie vektory, čo by 

viedlo k vybudovaniu hustej siete staníc. Výsledkom je vzájomné prepojenie 

referenčných staníc a modelovanie chybových vplyvov v reálnom čase. Takýmto 

spôsobom je možné dosiahnuť konštantnú presnosť na celom území, ktoré pokrýva sieť 

permanentných staníc.[6]  

 

Siete permanentných staníc GNSS na území Českej Republiky: 

•CZEPOS 

•Trimble VRS Now Czech 

•by/S@T 

•GEONAS 

•TopNet 

•VESOG  

•Geoorbit [7] 

 

 V tejto práci boli používané služby sietí CZEPOS a Trimble VRS Now Czech. 

Tie budú popísané v nasledujúcich riadkoch. 
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2.3.1. CZEPOS (Czech Positioning System) 

Je to prvá celoplošná referenčná sieť na území ČR pre určovanie polohy CZEPOS 

dobudovaná a v plnom rozsahu sprevádzkovaná na prelome rokov 2005 a 2006. 

Pozostáva z 26 rovnomerne rozmiestnených permanentných staníc na území celej Českej 

republiky, viď. obr. č. 1. Ich vzájomné vzdialenosti sú okolo 60 km. 22 staníc je priamo 

spravovaných ČÚZK. Zvyšné 4 stanice sú tzv. externé stanice na strechách škôl 

a vedeckých inštitúcií zapojené do výskumnej siete VESOG (Výskumná 

a experimentálna sieť pre observácie GNSS). Sú to stanice Brno TUBO, Ostrava TU 

VŠB, Pecný u Prahy a Plzeň. V roku 2007 bola zriadená 27 stanica - Praha. [8] 

 

Obr. č. 1 – sieť permanentných staníc CZEPOS[7] 

Všetky referenčné stanice sú vybavené dvojfrekvenčnými aparatúrami Leica, 

Topcon, a Ashtech. S anténami Choke Ring a ochranným krytom, potláčajú negatívny 

vplyv viaccestného šírenia signálu GPS. Všetky stanice zabezpečujú neustály príjem 

signálov z družíc s intervalom záznamu 1 sekunda pri nastavení elevačnej masky 5°. 

V prípade výpadku elektrického prúdu, alebo prepätiu z počítačovej siete sú stanice 

zaopatrené záložným zdrojom UPS. Prijímané dáta sú v prijímači ukladané na 

compactflash kartu a za pomoci ethernetportu sú zasielané na centrálny server 

v riadiacom centre siete CZEPOS. [9] 

Dáta zo staníc sú prenášané pomocou siete WAN, z externých staníc cez internet. 

Postprocessingové dáta sú prenášané v polhodinových intervaloch a každú celú hodinu je 

z prenášaných dát  vytvorený pre každú stanicu hodinový balík dát vo formáte RINEX. 

Ide o dáta zo zvolenej referenčnej stanice. Obecne táto služba funguje veľmi spoľahlivo. 
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Pre aplikácie v reálnom čase sa dáta posielajú bezprostredne po zriadení formou dátových 

paketov. Vypočítané korekcie sú poskytované pomocou internetu. Jedinou podmienkou 

je pre príjem RTK korekcií je dostatočné pokrytie lokality signálom mobilného operátora 

šíriaceho dátové služby. [9] Pre potreby tejto práce boli použité dáta z referenčných staníc 

Kroměříž a Šumperk viď. obr. č. 2 a 3. 

 

 

Obr. č. 2  Referenčná stanica Kroměříž [7]      Obr. č. 3Referenčná stanica Šumperk [7] 

 

Prehľad produktov a poskytovaných služieb 

 CZEPOS poskytuje užívateľom GNSS korekčné dáta pre presné určenie pozície 

na území Českej republiky. Služby a produkty CZEPOS sú poskytované registrovaným 

užívateľom a sú spoplatnené podľa príslušných cenových tarifov. Je potrebné zvoliť, akú 

službu či produkt CZEPOS bude používať. [5] 

 Do súčasnej doby bol pre sprostredkovanie služieb a produktov CZEPOS 

využívaný software od spoločnosti GEO++. Ten vytvára korekcie pre meranie v reálnom 

čase vo formáte RTCM verzia 2.3. Tieto štandardy boli vyvinuté pre DGPS a RTK. 

Formát RTCM 2.3 na rozdiel od staršej verzií obsahuje správy s informáciami o 

referenčnej anténe (pre spresnenie merania RTK) a správy pre podporu systému 

GLONASS. [11] 
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Sieť CZEPOS poskytuje dva základné výstupy: 

- Dáta pre postprocessing vo formáte RINEX, s voliteľným rozsahom a obsahom, 

sprístupnené  cez web: 

o  dáta z jednotlivých referenčných staníc 

o  dáta vygenerované z virtuálnej referenčnej stanice (VRS) 

- Služby poskytované v reálnom čase, sprístupnené cez internet a GPRS pripojenie 

pre:  

o diferenčné  GPS (DGPS) – korekcie vo formáte RTCM 2.1 z jednotlivých 

sieťových staníc 

o geodetické merania vo forme RTK korekcií vo formáte RTCM 2.3 

z jednotlivých sieťových staníc 

o geodetické meranie vo forme RTK-PRS korekcií vo formáte RTCM 2.3, 

vypočítaných na základe sieťového riešenia z virtuálnej referenčnej 

stanice 

o geodetické merania vo forme RTK-FKP korekcií vo formáte RTCM 2.3, 

z najbližšej referenčnej stanice doplnené o plošne parametre a vypočítané 

zo sieťového riešenia [10] 

 

Od roku 2009 je v prevádzke nový software od spoločnosti Leica, ktorý poskytuje 

užívateľom prijímať korekcie v novšom formáte RTCM 3.1. Tento formát bol vyvinutý, 

aby odstránil nedostatky predchádzajúcich verzií. Bol navrhnutý priamo pre využitie 

v sieťach permanentných staníc. Je efektívnejšie a rýchlejšie prispôsobiteľný ako verzia 

2.3. 

 

  Hlavné zmeny v RTCM 3.1 sú nasledovné: 

o efektívnejší a rýchlejší dátový formát 

o Správy vytvorené pre podporu RTK korekcií 

o Správy podporujúce GPS a GLONASS RTK operácie 

o Pripojenie GPS sieťových korekcií  

 

Norma RTCM 3 je založená na odlišnom dátovom formáte  ako predchádzajúca 

verzia. Z toho dôvodu nie sú správy RTCM 3 kompatibilné s RTCM 2.3, a preto nie je 
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využiteľná v prijímači, ktorých firmware podporuje verziu 2.3. Preto je norma RTCM 2.3 

aj naďalej platným používaným štandardom. [11] Užívatelia si môžu vybrať celkom z 9 

služieb CZEPOS viď. Tab. č. 2. 

  

Tab. č. 2 –Prehľad služieb CZEPOS [11] 

DGPS RTCM 2.1 
vybraná užívateľom 

kódové prijímače 
RTK 

RTCM 2.3 
  

RTK-PRS všetky;  pseudoreferenčné stanice 
RTK-FKP sieťové riešenia plošné korekčné parametre 

RTK3 

RTCM 3.1 

najbližšia   
CPRG3GG Praha 

GPS a GLONASS VSBO3GG Ostrava 
PLZE3GG Plzeň 

VRS3 
všetky;  virtuálne referenčné stanice 

sieťové riešenia i-MAX 

 

Korekcie sú užívateľovi poskytované v týchto dvoch podobách:  

• Plošné korekčné parametre (Area correction Parameters, ACP), kde sa oblasť 

rozdelí na trojuholníky a v každom z nich sú v jeho rohoch počítané korekcie 

z dát referenčných staníc. 

• Virtuálni referenčné stanice (Virtual Reference Station, VRS), pri ktorom užívateľ 

zašle do spracovateľského centra svoje približné súradnice λ0, φ0, kde sú 

vypočítané korekcie platné pre zaslané súradnice. Korekcie sú pripočítané 

k bežným RTK korekciám a zaslané užívateľovi v podobe RTCM správy. [6] 

 

2.3.2. Trimble VRS Now Czech 

Táto sieť permanentných staníc sa na území Českej republiky začala budovať 

v roku 2009. Firma Trimble Navigation Limited (ďakej len Trimble), sa rozhodla 

podporiť GNSS užívateľov v Českej republike a prevádzkovať tu sieť referenčných staníc 

s názvom Trimble VRS Now Czech (ďalej len TVN CZ), viď. obr. č. 4. Užívateľom bola 

táto sieť otvorená dňa 9.9.2009. Na prevádzku tejto siete sa samostatne starajú operátori 

Trimble VRS Now v Nemecku v Mníchove. V Českej republike ju spravuje firma 

GEOTRONICS Praha, s.r.o., ktorá rieši problémy a dotazy zákazníkov.  [12] [17]  

Na území Českej republiky je rovnomerne rozmiestnených  24 referenčných staníc 

na generovanie kvalitného sieťového riešenia. Do siete je zahrnutých aj 8 prihraničných 
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staníc siete VRS Now Deutschland v Nemecku. Vďaka tomu bolo možné sieť posunúť 

viac na východ krajiny a lepšie pokryť  zvyšné časti republiky. [17] 

Sieť využíva vlastnú technológiu nazývanú VRS NOW, teda na metóde virtuálnej 

referenčnej stanice, ktorá bola vyvinutá firmou Trimble. Pri tejto technológií nie je 

užívateľ limitovaný svojou vzdialenosťou  od jednotlivých referenčných staníc. 

Charakteristikou tejto siete je v spracovaní signálov GPS (vrátane najnovších signálov 

L2C a L5) i GLONASS a poskytnutiu sieťových riešení. VRS riešenie počíta 

troposférické, ionosférické a dráhové modely v reálnom čase a vytvára optimalizované 

VRS korekcie vychádzajúce z týchto modelov pre každý rover. Posielané dáta majú 

veľmi nízky objem a podporuje aj GLONASS. Sieť poskytuje korekcie v reálnom čase 

jak pre fázové merania (geodézia), tak pre kódové merania (GIS). Samozrejmosťou sú 

dáta pre postprocessing vo formáte RINEX a podpora korekcií vo formáte RTCM 2.3, 

RTCM 3.1 a CMR+. [12] 

 Sieť má okrem kvalitných sieťových korekcií podporujúcich GLONASS aj 

niekoľko zaujímavých možností, ktoré túto sieť robí jedinečnou. Sú to funkcie roveru pri 

meraní priamo v teréne.  

 Jednou z nich je podpora korekcií vo formáte CMRx. Tento formát je 

vysokoúsporný formát korekcií, vďaka čomu  je užívateľ menej závislý na  kvalite GPRS 

pripojenia u svojho GNSS prijímača. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť RTK korekcií na 

vyžiadanie. To znamená, že pri premiestňovaní medzi meranými bodmi, môže užívateľ 

zastaviť príjem korekcií, bez toho aby sa odpojil od siete a musel sa do nej znova pripojiť. 

Stačí, ak užívateľ po premiestnení na ďalší bod „odpauzuje“ korekcie, a behom 2-5 

sekúnd sa obnoví inicializácia. Vďaka tejto možnosti sa významne šetria odoberané dáta 

ako aj GPRS tarify. [17] 

     

Zmeny v sieti Trimble Now Czech v roku 2010 

Za pol roka došlo v tomto systéme k niekoľkým zmenám. Firmware prijímačov 

a riadiaci software bol aktualizovaný. V lete roku 2010 bolo ukončené testovanie siete, 

ktoré malo overiť dostupnosť a kvalitu siete.  Pomocou zvýšenia výkonu na jednom zo 

serverov, sa zriadil jeden duplicitný, záložný systém VRS Now,  na ktorý budú v prípade 

výpadku bežiaceho softwaru  okamžite pripojený všetci užívatelia. Systém sa zapojil do 

kampane CZECH, ktorej cieľom bolo eliminovať nehomogenity v ETRS89. Súradnice 
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staníc boli určené v marci 2010 a sieť bola definitívne schválená 1.9.2010. Vďaka tomu 

sú stanice referenčných bodov monitorované nielen riadiacim softwarom VRS3 NET ale 

aj softwarom VUGTK. 2.1.2011 boli v rámci realizácie nového projektu ETRS89 

zmenené súradnice na všetkých referenčných staniciach siete Trimble VRS Now Czech. 

[17] 

 

Obr. č. 4 Sieť referenčných staníc Trimble VRS Now Czech [19] 

 

 

2.4. Vplyvy pôsobiace na presnosť GNSS meraní 

 

Tak ako všetky merania sú aj merania pomocou GNSS zaťažené náhodnými 

a systematickými chybami. Vo všeobecnosti platí, že vplyv náhodných chýb  je malý a dá 

sa zlepšiť zvýšeným počtom meraní. Podstatným faktorom pri meraní sú chyby 

systematické, ktoré závažnejším spôsobom ovplyvňujú presnosť výsledkov. [4] 

 

Medzi najzákladnejšie druhy systematických chýb patria: 

• Chyby súvisiace s družicami 

• Chyby súvisiace s prijímačom 

• Chyby súvisiace s šírením signálu v atmosfére  

• Chyby súvisiace s miestom šírenia 

• Umelé ovplyvňovanie kvality signálu 
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2.4.1. Chyby súvisiace s družicami 

 Navigačné systémy fungujú na meraní tranzitného času vysielaného medzi 

družicou a prijímačom. Oneskorenie tohto signálu v aparatúre na družici a chyby 

družicových hodín ovplyvňujú presnosť jeho určenia.   

 Pozemné stanice monitorujú satelitné hodiny, ktoré sú porovnávané s hlavným 

riadiacim hodinovým systémom.  Zistené odchýlky sú potom vysielané v navigačnej 

správe. Následne túto chybu prijímač odpočíta od zisteného prenosového času a získa tak 

skutočný čas prenosu signálu medzi družicou a prijímačom. 

Ďalšou chybou je presnosť určenia dráhových elementov družíc, resp. efemeríd, 

ktoré však ovplyvňujú výsledky autonómnych GNSS meraní ako výsledky meraní 

relatívnych (rozdielových). [22] 

 

2.4.2. Chyby súvisiace s prijímačom 

 Tak ako u družíc, tak aj u prijímačov je jednou z chýb, chyba hodín. 

V prijímačoch nie sú umiestnené atómové hodiny ako je to na družiciach v dôsledku ich 

veľkosti, tak i financií. Z toho dôvodu sú časové údaje prijímača korigované vzhľadom 

k systémovému času GPS času. Hodnoty korekcií prijímača sa zvyčajne určujú pre 

jednotlivé epochy merania na základe spracovania kódových meraní.   

 Druhou z možných chýb, ktoré sa dostanú do nameraných dát je oneskorenie 

v obvodoch prijímača pri príjme a spracovaní GPS signálu.  

 Ďalším zdrojom chýb je excentricita fázových centier GPS antén. Priestorová 

poloha fázového centra, kde sa prijíma signál z družice, nie je totožná pre obidve 

frekvencie (L1,L2) a nezhoduje sa s geometrickým centrom antény. Okrem toho sa bod 

prijímaného signálu mení v závislosti na elevačnom uhle a azimute družice. Tieto 

chybové vplyvy sa zmierňujú použitím kalibrovaných antén. [21]  

 

2.4.3. Chyby súvisiace s šírením signálu v atmosfére 

 Signál vysielaný z družice prechádza atmosférou, ktorej prostredie je premenlivé 

a  rôznorodé. Preto sa rôzne láme, ohýba, ovplyvňuje jeho rýchlosť a tým pádom aj jeho 

dobu prechodu, čo spôsobuje chybu v určení vzdialenosti prijímača od družice. Tento 

vplyv je pri presných meraniach nutné zavádzať do výpočtov. Atmosférické korekcie sa 
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získavajú na základe vhodného modelu a získaných informáciách o príslušných vrstvách 

atmosféry. Najväčší refrakčný vplyv na šírenie signálu ma troposféra a ionosféra. [3] 

 

 Troposféra je najnižšou a najhustejšou vrstvou atmosféry, ktorá v závislosti na 

zemepisnej šírke dosahuje výšky 8 – 12 km, viď. obr. č. 5. Teplota na každý km klesá o 

-5°C až -7°C. Troposféra je na rozdiel od ionosféry nedisperzným prostredím pre vlny až 

do 15 GHz, čo rádiové vlny splňujú. To znamená, že refrakcia nezáleží na frekvencií 

signálu. [3] 

 

Troposféricá refrakcia je dána vzťahom: 

∆����= ��n − 1�ds = 10�� � N���� ds,  
kde n je index lomu, s je dráha signálu medzi družicou a prijímačom a ����� je 

tzv. refraktivita, ktorá sa skladá zo suchej zložky atmosféry bez vodných pár a vlhkej 

zložky spôsobenej vodnými parami. Troposférická refrakcia ďalej závisí na vzdialenosti, 

ktorú signál prejde v neutrálnej atmosfére a v akom elevačnom uhle je družica voči 

prijímači. Ak sa nachádza družica tesne nad horizontom prechod signálu troposférou je 

väčší, tým je aj väčšia korekcia. Pokiaľ je družica priamo nad prijímačom vo vertikálnom 

smere dosahuje maximálnych hodnôt 2,3m. Pre nízke družice ( z= 85°) je to až 25m. [23] 

 

Vplyv troposféry sa redukuje pomocou vhodných modelov, z ktorých sú 

najpoužívanejšie (model Saastamoinen alebo Hopfieldové). Tieto modely pridávajú 

ďalšie spresňujúce prvky, ktoré zohľadňujú nadmorskú výšku prijímača, eleváciu 

družice, alebo parametre troposféry, ktoré sú však ťažko zistiteľné a radšej sa nahradzujú 

štandardným modelom atmosféry. [23] 

 

Ionosféra je najvrchnejšia časť zemskej atmosféry zložená z iontov a voľných 

elektrónov, rozkladajúca sa  vo výške 50 až 1000 km nad zemským povrchom, viď. obr. 

č. 5. Táto časť atmosféry významne ovplyvňuje šírenie elektromagnetického signálu.  
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Ionosféra je pre rádiové vlny z družíc GPS disperzným prostredím, čo znamená, 

že index lomu závisí na frekvencií nosných vĺn f1,f2. Hodnoty korekcií sa počítajú 

z obsahu elektrónov v ionosfére, ktoré je možne získať modelovaním (model 

Kloubuchar), alebo priamym meraním (tzv. ionosférická sondáž).  Ionosféra má počas 

dňa väčší vplyv ako v noci a môže spôsobiť chybu v polohe až o 15 metrov v závislosti 

slnečnej aktivity. Preto sa pre elimináciu jej vplyvu používajú dve nosné frekvencie, 

pretože na každú nosnú vlnu pôsobí rozdielne. Z veľkej časti sa vplyv ionosféry odstráni 

vytvorením diferencií, no aby sa dala odstrániť úplne, je nutné vytvoriť vhodnú lineárnu 

kombináciu (napr. ionosphere-free). [22] 

Obr. č. 5. Zemksá atmosféra a jej členenie [21] 

 

2.4.4. Chyby súvisiace s lokalitou merania 

Medzi chyby ovplyvňujúce  GNSS merania patria aj chyby súvisiace s miestom, 

kde práve vykonávame meranie. Najznámejšie chyby sú chyby spôsobené viaccestným 

šírením signálu, tzv. multipath, viď. obr. č. 6. [3] 

Táto chyba  je spôsobená spoločným príjmom priamych a odrazených vĺn  

anténou GNSS prijímača.  Odrazená vlna má na rozdiel od vlny priamej dlhšiu (odrazenú) 
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dráhu k anténe prijímača. Chyba určenia polohy pri kódových meraniach (C/A kódu), 

môže dosiahnuť aj niekoľko desiatok metrov. U fázových meraní je táto chyba 

v centimetroch až decimetroch. [3] 

Predpokladom pre obmedzenie viaccestného šírenia signálu je vhodné 

umiestnenie antény, ktorá zaistí dostatočné potláčanie signálov z malých a záporných 

elevačných uhlov. Pre presné merania sa antény doplňujú kruhovou kovovou doskou 

o výške asi 5cm, tzv. choke ring. V priebehu merania na stanovisku môže dôjsť k situácií 

kedy bude mať meranie počas určitého času konštantné hodnoty. Z toho dôvodu je 

vhodná dlhšia doba observácie, kde dojde k spriemerovaniu efektu. [3]  

 

 Obr. č. 6 – Viaccestné šírenie GNSS signálu (multipath) [21] 

 

Presnosť polohy pri meraní GNSS je ovplyvnená aj konfiguráciou družíc na 

oblohe, viď. obr. č. 7. Číselnou charakteristikou kvality konfigurácie je DOP (Dilution of 

Precision), čo v preklade znamená faktor zníženia presnosti.  

 

Rozlišujeme tieto typy DOP: 

• HDOP – faktor zníženia presnosti horizontálnej polohy 

• VDOP – faktor zníženia presnosti určenia výšky 

• TDOP – faktor zníženia presnosti korekcie hodín prijímača  

• PDOP – faktor zníženia presnosti absolútnej polohy  

• GDOP – faktor globálneho zníženia presnosti 
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Čím je hodnota DOP nižšia, tým má menší vplyv na presnosť. Najhlavnejšiu úlohu 

pri meraní zohráva PDOP, ktorého doporučená hodnota sa podľa rôznych parametrov líši. 

Obecne môžeme povedať, že za nevyhovujúcu konšteláciu družíc sa považuje PDOP 

väčší ako hodnota 7 alebo 8. Hodnoty 3 a nižšie pokladáme za dostatočnú. [24] 

 

              Obr. č. 7 – Vplyv konfigurácie družíc na hodnotu DOP [22] 

 

2.4.5. Umelé ovplyvňovanie signálu 

 Od roku 1990 bola v systéme GPS zavedená tzv. selektívna dostupnosť SA 

(Selective Availability), ktorá dokázala umelo znížiť presnosť meraní pseudovzdialeností 

pomocou C/A kódu (buď zmenou základnej frekvencie hodín, alebo zmenou efemeríd 

v navigačnej správe. Od roku 1994 je v tomto systéme aktivovaný tzv. Anti-Spoofing (A-

S), ktorý šifruje P-kód Y- kódom, čím vzniká P(Y) kód. Autorizovaný používatelia môžu 

tento kód dešifrovať pomocu W – kódu. V roku 2000 bolo prezidentskou deklaráciou SA 

zrušené. [24]   
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3. ZÁV ÄZNÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY 

 Pre popis pohybu družíc, spracovanie nameraných dát a správnu interpoláciu 

výsledkov sú potrebné vhodné, dobre definované a stabilné referenčné súradnicové 

systémy. V družicovej geodézií sa referenčné súradnicové systémy delia na globálne 

a geocentrické. Na geocentrické je pohyb družíc viazaný vzhľadom k polohe ťažiska 

Zeme.  Pozemné merania sú naopak viazané na lokálne referenčné geodetické systémy, 

kde počiatkom topocentrickej sústavy je  stred prístroja. Vzťah medzi používanými 

systémami musí byť určený s dostatočnou presnosťou, kvôli ich vzájomnej zmene polohy 

a orientácie, ktorá sa s časom mení. [5] 

Referenčný systém charakterizuje počiatok a orientáciu základných rovín, alebo 

osí systému. Je teda komplexnou definíciou toho, ako je súradnicový systém vytvorený. 

Praktickou realizáciou referenčného systému prostredníctvom merania je referenčný 

rámec. Pozostáva z množiny identifikovateľných základných bodov na nebi (hviezdy, 

kvasary), alebo na zemskom povrchu. [5] 

 

 V družicovej geodézií sa používajú dva základné súradnicové systémy:  

- Konvenčný inerciálny referenčný systém používaný k popisu pohybu družíc 

- Konvenčný terestrický referenčný systém používaný k vyjadreniu polohy 

bodov 

Oficiálnym inerciálnym referenčným systémom sa od roku 1998 používa 

International Celestial Reference System (ICRS), avšak pre vyjadrenie bodov sa takmer 

výhradne používa International Terrestrial Reference System (ITRS), ktorý rotuje so 

Zemou. [5] 

 

3.1. ETRS89 

 Na základe návrhu EUREF (Europen Reference Frame) bolo doporučené 

používať ako užívateľský geocentrický súradnicový systém ETRS89. Jeho súradnicový 

rámec bol odvodený z ITRF. Príčinou boli časové zmeny súradníc v systéme ITRS, ktoré 

činili na euroázijskej doske 2,7 cm ročne, čo viedlo k zavedení systému ETRS, viazaný 

na euroázijskú dosku. Týmto naviazaním referenčného rámca na euroázijskú dosku sa 

docielilo zníženie časových zmien súradníc o jeden rád, na milimetre. Vďaka 



33 

 

permanentnému sledovaniu technológiou GNSS v rámci EUREF je systém ETRS89 

spresňovaný  novými observaciami. [12] 

 

Tento systém bol prvotne realizovaný v rokoch 1991-2006 v niekoľkých etapách:  

- 1991 kampaň EUREF-CH/H-91 

- 1992 kampaň NULRAD 

- 1993 kampaň CS-BRD-93 

- 1993-1994 kampaň DOPNUL 

- 1996-2006 výberová údržba trigonometrických bodov 

- 2008 projekt zhustení ETRS89 na území ČR 

- 2009 projekt zhustení ETRS89 na území hl. m. Praha 

  

Po dokončení týchto prác bola 2.1.2011 zavedená nová realizácia systému 

ETRS89 v ČR, v čase 0:00:00,00 GTM, tj. Od GPS Week 1617. Starší rámec (frame) 

ETRF89 bol nahradený novým rámcom ETRF2000 pomocou dát z permanentných 

staníc. Prebehli nové spracovania všetkých GNSS meraní vykonaných na TB a ZhB 

v rokoch 1997- 2009. Zmenili sa súradnice v ETRS89 na všetkých staniciach siete 

CZEPOS. Nové hodnoty súradníc, ktoré boli určené v ETRS89, sú uvedené v databáze 

bodových polí (DBP). [12] 

 

3.2. WGS84 

Je to súradnicový systém, ktorý bol pôvodne vyvinutý armádou USA. 

Momentálne slúži ako celosvetovo používaná technológia priestorovej lokalizácie 

záujmových objektov s pevnou polohou i objektov pohybujúcich sa v priestore a čase. 

Zároveň je štandardizovaným  globálnym geodetickým geocentrickým systémom armád 

NATO. Počiatok systému leží v ťažisku Zeme s uvážením hmoty oceánov a atmosféry.   

Systém je pevne spojený so zemským telesom a definovaný  primárnymi 

a sekundárnymi parametrami. Primárne parametre definujú rozmery referenčného 

elipsoidu, uhlovú rýchlosť rotácie voči nebeskému referenčnému systému a súčin 

gravitačnej konštanty a hmoty Zeme.  Sekundárne parametre definujú model 

gravitačného poľa. [27] 
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3.3.  S-JTSK 

Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej („ďalej len S-JTSK“) je 

pravouhlá súradnicová sieť používaná v geodézií na území Českej republiky, ktorú začal 

v roku 1920 budovať Ing. Josef Křovák. Systém je definovaný vlastným kartografickým 

zobrazením – tzv. Křovákovým zobrazením. Je to konformné kužeľové zobrazenie 

v obecnej polohe, ktoré navrhol v roku 1922. Ako prvé je treba vykonať Gaussovo 

konformné zobrazenie Besselovho elipsoidu na guľu, a následne konformné zobrazenie 

na obecne položenú kužeľovú plochu. Ide o dvojité konformné zobrazenie. [26] 

Je to pravouhlý systém, v ktorom sa cela Česká i Slovenská republika nachádza 

v prvom kvadrante. Obe jej súradnice teda kladné, čo uľahčuje výpočtové práce. Kladná 

časť osy X smeruje na juh a kladná časť osy Y na západ. Každý ľubovoľný bod na území 

Českej alebo Slovenskej republiky má vždy hodnotu súradnice Y menšiu ako hodnotu 

súradnice X. Jednotná trigonometrická sieť katastrálna (JTSK)  je geodetickým základom 

S-JTSK. [28] 

 

 

  

3.4. Bpv 

Nivelačná sieť I. rádu bola v roku 1957 vyrovnaná spoločne so sieťou západnej 

časti ZSSR a so sieťami európskych socialistických štátov. Pred vyrovnaním boli tieto 

výšky opravené o normálne Molodenského korekcie. Hlavným výškovým bodom pre 

tento systém bol bod Kronštadtu neďaleko Pertohradu. Takýmto spôsobom vznikol 

Baltský výškový systém – po vyrovnaní, pre ktorý sa používa skratka Bpv. Vyrovnávací 

bod Lišov má nadmorskú výšku v Bpv 564,7597 m, čo je o 388,6 mm menšia ako 

v jadranskom systéme. [28]  
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4. ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE 

 Každá meraná veličina je zaťažená chybami. Tieto chyby nemôžu dostatočne 

a spoľahlivo určiť presnosť merania, pretože majú náhodný charakter. Za presnejší 

výsledok preto môžeme považovať merania, ktoré vykazujú menší rozptyl okolo 

skutočnej hodnoty (pravej hodnoty) v celom súbore merania. Veličiny charakterizujúce 

veľkosť takéhoto rozptylu sa nazývajú charakteristiky (miery) presnosti. [29] 

  V praxi sú merania ovplyvňované svojím rozsahom, počet opakovaných meraní 

je obmedzený. Takýto súbor s konečným počtom opakovaní nazývame výberový súbor. 

Pri opakovanom meraní rovnakej veličiny vykonanom rovnakou metódou a za rovnakých 

podmienok možno predpokladať, že jednotlivé výsledky merania sú náhodne veličiny 

s rovnakým rozdelením pravdepodobnosti. Ak sú tieto merania na seba nezávislé a ich 

počet je n, potom takýmto meraniam hovoríme náhodný výber s rozsahom n. [29] 

  

4.1. Charakteristiky polohy a premenlivosti 

Náhodná veličina môže byť popísaná zákonom rozdelenia pravdepodobnosti, 

alebo ju možno vyjadriť distribučnou funkciou. Avšak v geodézií najčastejšie pracujeme 

s nameranými hodnotami, ktoré sú vyjadrené číselnými hodnotami. Vo väčšine prípadov 

predpokladáme, že merané veličiny majú normálne rozdelenie pravdepodobnosti.  

 Uvažujme, že existuje taká náhodná veličina X, ktorá je definovaná konkrétnou 

metódou merania na konkrétny objekt. Predpokladajme, že meraná veličina má pravú 

hodnotu, ktorú označíme ͞x. Táto hodnota je vo väčšine prípadov skutočná a preto sa ju 

pokúšame danou metódou merania zistiť. [29] 

 

4.2. Výberové charakteristiky 

 V teórií odhadu hrajú vrátane náhodného výberu veľmi dôležitú úlohu tzv. 

štatistiky. Sú to funkcie náhodného výberu, na základe ktorých sa snažíme z náhodného 

súboru získať nejaké ďalšie informácie.  

 

Najčastejšie používanými výberovými charakteristikami sú: 

• Výberový priemer                          �� = �� ∑ ���� �  

• Výberová smerodajná odchýlka    S" = ���� ∑ ��� − ���"�� �        [30] 
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5. ZHUSŤOVACIE BODY 

 
Zhusťovacie body sú geodetické body polohového bodového poľa, ktorých poloha 

je určená s presnosťou stanovenou normou ČSN 73 0415. Polohová presnosť je 0,02 m. 

 

5.1. Stabilizácia ZhB  

 

Stabilizácia ZhB sa realizuje nasledovne 

● Povrchovou a jednou podzemnou značkou. Povrchová stabilizačná značka je 

kamenný hranol o celkovej dĺžke cca 700mm, s opracovanou hlavou s            

rozmermi 160   mm x 160 mm x100 mm. Podzemná značka je kamenná doska, no 

môže byť použitý aj iný trvalý materiál. Doska je umiestnená pod povrchovou 

značkou vo vzdialenosti 

   najmenej 200 mm. 

● Povrchovou značkou a jedným zaisťovacím bodom so stabilizáciou. 

● Kovovým čapom s krížikom. 

● Dvoma konzolovými značkami vo zvislej stene stavieb (nástenná stabilizácia). 

● Použitím neporušenej stabilizácie kameňa. Centrom bodu je priesečník 

uhlopriečok    

    hornej plochy hlavy kameňa. 

● Použitím trvalého signalizovaného bodu napr: vrchol veže kostola. [31] 

 

5.2. Zhustenie bodového poľa súradnicami ETRS89 

 

V rámci prvotnej realizácie ETRS89, bolo jednou z častí zhustenie bodového poľa 

so súradnicami ETRS89. V rokoch 1996 - 2006 bolo na územi ČR 3096 TB so 

súradnicami v ETRS89. V prvotnej realizácií bol dosiahnutý vytýčený cieľ 4 TB na 

jednom triangulačnom liste, čo malo zaručovať pohodlný prevod medzi systémami 

ETRS89 a JTSK. Avšak stále existovali lokálne územia, na ktorých to nebolo možné, 

jedine za pomoci vhodnej konštelácií nájdených identických bodoch, ktoré bolo treba 

v teréne domerať. Preto ČÚZK koncom roka 2007 rozhodol o projekte: „Zhustenie bodov 

so súradnicami ETRS89 na území ČR s cieľom výrazne zlepšiť konfiguráciu týchto 
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bodov tak, aby viacej vyhovovala potrebám praxe“ (Taraba, 2009, s. 24). Hlavným 

cieľom projektu bolo jeho dokončenie do konca roku 2008 s uverejnením novo určených 

súradníc v DBP. Súradnicami ETRS89 bolo doplnených 80 TB a ďalších 704 ZhB. 

Celkový počet bodov so súradnicami ETRS89 bol 3880, čo predstavovalo k 1.1.2009 

navýšenie o takmer 26%. [18]      

 

6. TRANSFORMÁCIA SÚRADNÍC 

  V geodetickej praxi sa často stáva, že poznáme súradnice bodov v dvoch 

súradnicových systémoch. Takéto body nazývame identické body. Pri prevode bodu 

z jedného súradnicového systému do druhého stačí mať v okolí tohto bodu správne 

rozmiestnených niekoľko identických bodov. Z týchto identických bodov sa spočíta tzv. 

transformačný kľuč, ktorý aplikuje prevod súradníc určovaného bodu z jedného systému 

do druhého.  

 Existuje veľa druhov transformácií z ktorých sa pre prevod z ETRS89 do S-JTSK 

používa priestorová podobnostná transformácia. Pomocou nej sa prevod do JTSK 

realizuje transformáciou elipsoidických  súradníc v systému WGS-84 na elipsoidické 

súradnice sústavy (S-JTSK) s následným prevodom do roviny príslušného 

karfografického, v našom prípade Křovákovho zobrazenia a prevodom do Bpv. 

Parametre transformácie sú závislé nad počtom a rozmiestnením identických bodov. Pre 

prevod súradníc sú potrebné minimálne 3 body o známych súradniciach, no pre praktické 

využitie je vhodné použiť aspoň 5 až 6 bodov. Tento druh transformácie má výhodou 

v tom, že zachováva veľkosť uhlov a pomery dĺžok – zachováva tvar, zároveň rešpektuje, 

pri správnej voľbe identických bodov, mierkové skreslenie siete S-JTSK. [33]   

 

 Pre bod P o súradniciach φ, λ, Hel bude platiť:  

 

              � = �� + $%&�'()*'()+ , 
   , = �� + $%&�'()*)-.+ , 
   / = 0��1 − 1"� + $%&2)-.* , 
 

Kde   � = 34��%5 6785 9 ,    je priečny polomer krivosti 
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 Podobnostnú transformáciu môžeme vyjadriť rovnicou v maticovom tvare:  
 
 � = : + ;<= , 
 
kde matica X je stĺpcová matica nových súradníc X,Y,Z transformovaného bodu, matica 

x je stĺpcová matica súradníc x, y, z počiatku pôvodnej sústavy v novej sústave, matica 

U je stĺpcová matica súradníc U, V, W transformovaného bodu v pôvodnej sústave. 

Matica M má tvar:  

 

  < = >?@ 0 00 ?A 00 0 ?B
C ,  

   

 

pričom pre merítka v smere jednotlivých os pôvodnej sústavy platí: mU = mV = mW = m, 

aby nedochádzalo k skresleniu objektu. Matica R má tvar:  

                                

                           ; = >DE@ DF@ DG@DEA DFA DGADEB DFB DGB
C , 

 

kde r sú kosíny uhlov H, I, J, ktoré zvierajú základné osy súradníc pôvodnej a novej 

sústavy. [3] 

 

Pre bežných internetových užívateľov poskytuje Geoportál ČÚZK on-line službu 

transformácie súradníc vo forme WCTS (Web Coordinate Transformation Servise). 

Služba umožňuje prevádzať digitálne geopriestorové dáta medzi systémami S-JTSK, S-

JTSK/05 a ETRS89.  Súčasťou tejto služby je internetová aplikácia transformácia 

súradníc, ktorá poskytuje užívateľom webové rozhranie pre vykonanie transformácie. 

Výpočet transformácie zaručuje program ETJZU 2013 vyvinutý Zememeračským 

úradom (ZÚ), ktorý zaisťuje spresnenú globálnu transformáciu a patrí medzi programy 

schválené ČÚZK pre účely v KN pre dáta získane z GNSS od 1.7.2013. [25] 
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7. TESTOVANIE PRESNOSTI GLOBÁLNE SPRESNENEJ 

TRANSFORMÁCIE V OKOLÍ OLOMOUCA 

 

Primárnym úkolom tejto diplomovej práce bolo overenie presnosti globálneho 

transformačného kľúča. V rámci tohto úkolu boli určované súradnice ZhB technológiou 

GNSS – teda meraním pomocou rýchlej statickej metódy a metódy RTK. Oboznámim 

Vás s postupom prác a vybraných metód spracovania nameraných dát, ako aj porovnanie 

výsledkov merania medzi jednotlivými metódami, ktorými bolo treba overiť globálny 

transformačný kľúč. 

Po overení globálneho transformačného kľúča, bol vyhotovený aj lokálny 

transformačný kľúč. Postup pri jeho tvorbe bol vykonaný podľa bodu 9.11, odsek b-bh, 

vyhlášky č.31/1995 Sb, ktorou sa vykonáva zákon č. 200/1994., o zememeračstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacich s jeho zavedením. 

Poslednou časťou praktickej časti je grafické vyhodnotenie merania 

v programovom prostredí ArcGIS 10.3. V tomto programe boli namerané dáta vložené 

do samostatných vrstiev (“Shapefiles“), ktoré znázorňovali danú metódu merania 

s nameranými súradnicami. Na základe týchto dát boli vyhotovené mapové podklady, 

ktoré sú súčasťou príloh. 

 

7.1. Charakteristika lokality 

Záujmová oblasť tejto diplomovej práce sa nachádza v okolí Olomouca, 

konkrétne v severnej časti mesta a jeho blízkeho okolia. Oblasť sa nachádza v úrodnej 

oblasti Hané, v širokej pretiahnutej zníženine Hornomoravského úvalu na sútoku riek 

Moravy a Bystřice. Rozloha oblasti na ktorej sa nachádzali všetky zhusťovacie body bola 

približne 100 km2. 

 

7.1.1. Rekognoskácia terénu  

Prvým krokom bolo dohodnúť sa na vhodnom termíne merania. Ten bol 

stanovený na piatok 24. novembra 2014. Pred samotnou rekognoskáciou v teréne bolo 

potrebné vybrať vhodné ZhB. Celkovo sa jednalo o 20 ZhB, Tie boli vybrané z TL  č. 

3522, ktorý bol získaný zo stránok  ČÚZK, v sekcií bodové polia, viď. obr. č. 8.   
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ZhB boli vybrané hlavným vedúcim technického odboru Katastrálneho úradu pre 

Olomoucký kraj, pánom Ing. Jiřím Honsnejmanom. Jeho rozhodnutie bolo pre body 

v blízkom okolí severnej časti mesta Olomouc. Body boli vybrané tak, aby boli mimo 

priestorov súvislého osídlenia a v rovinatom teréne, s cieľom čo najlepšieho príjmu 

signálov zo satelitov.Vzájomná vzdialenosť medzi bodmi bola v priemere 3-5 km.  

Ako podklad som od pána Ing. Honsnejmana obdržal aj základnú mapu ČR. 

Konkrétne sa jedná o mapu  ZM50 list 24-22 Olomouc, s prehľadom trigonometrických 

a zhusťovacích bodov. Ďalšou dôležitou súčasťou prípravných podkladov boli miestopisy 

ZhB. Tie boli získané zo stránok ČÚZK pomocou aplikácie geoportál vo formáte pdf. Na 

ich základe sme daný bod mohli presne lokalizovať a nájsť ho v teréne. 

Obr. č. 8  ZhB v teréne 

 

Rekognoskácia prebiehala súčasne s meracími prácami. Všetky body boli v teréne 

bez väčších problémov nájdené. Poväčšine sa nachádzali v blízkosti cesty, niektoré na 

lúkach resp. poliach, v rovinatom teréne okrem bodu 281, ktorý bol situovaný 

v svahovitom teréne na západnej strane cesty vedúcej zo Samotíšek na Svätý Kopeček pri 

odbočke do obce Droždín. Všetky body boli chránené kovovou ochrannou tyčou červeno-
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bielej farby. V tomto zväčša rovinatom teréne bolo vďaka ním možné nájsť body zo 

vzdialenosti viac než 100 m. Zopár bodov bolo ťažšie prístupných, alebo viditeľných, t. 

j. nachádzali sa v hustom trávnatom poraste, resp. ním boli zarastené, alebo boli pokryté 

opadaným lístím. Niektoré body sa nachádzali v blízkosti lesa, stromov, alebo stožiarov 

elektrického napätia.  

 

7.2.  Meranie dát a ich spracovanie 

 
7.2.1. Použité prístroje a pomôcky 

Všetky meracie prístroje a pomôcky boli zapožičané Katastrálnym úradom 

v Olomouci za asistencie pracovníkov KÚ. Pre observáciu boli použité dve meracie 

aparatúry firmy Leica a taktiež 2 aparatúry firmy Trimble. Jednalo sa o dva prijímače 

a dva kontrolery. Medzi ďalšie pomôcky observácie patrili trojnožka a statív firmy Leica, 

a zvinovací meter, ktorým sa merala výška hlavy prijímača nad meraným ZhB.  

 

7.2.1.1. GPS900CS 

Tento systém firmy Leica bol uvedený na trh v júli 2007, ako modernejší produkt 

systému GPS900 (2006), ktorý bol však iba RTK systémom s obmedzenou dĺžkou 

vektoru a radiomodemom, ako jedinou komunikačnou platformou. Označenie „CS“ 

znamená „Country Specific“, inými slovami špecifické riešenie pre určitý štát alebo 

oblasť. [29] 

 Jednou vetou by sa dal systém GPS900CS charakterizovať, ako univerzálny 

modulárny GNSS systém pre post-processing i RTK, s možnosťou merania v sieťach 

referenčných staníc, viď. obr. č. 9. [34] 

Obr. č. 9 - Leica GPS900CS 
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7.2.1.2. Anténa ATX900 GG 

Tento typ GNSS antény je integrovaný s prijímačom, ktorý podporuje GNSS 

systémy GPS NAVSTAR a GLONASS. Anténa ma 72 kanálov (14 L1 + 14 L2 GPS, 2 

SBAS, 12 L1 + 12 L2 GLONASS) a Bluetooth pre komunikáciu s kontrolerom. 

Príjem z družíc je uskutočnený pomocou technológie SmartTrack+, ktorý 

zabezpečuje nepretržitú kontrolu merania. Je to jedinečne zabudovaný  systém pre 

monitorovanie integrity, ktorý okamžite kontroluje všetky výsledky. [36] 

 

7.2.1.3. Kontrolér RX900CS 

Tento kontrolér vychádza rovnako ako aj anténa ATX900 GG z rady RX1250 

Systému 1200. Vychádza na báze Windows CE v5.0.Kontrolér je vybavený integrovanou 

technológiou Bluetooth, pre komunikáciu s anténou ATX900 GG. Využíva profesionálny 

geodetický softvér, RX900CSC využíva vlastný firmware. Kontrolér má úplnú 

alfanumerickú QWERTY klávesnicu s podsvietením. Vyrábajú sa s radiomodemom pre 

komunikáciu s totálnou stanicou, ktoré je nimi možno riadiť. [34] 

Do tejto aparatúry sa dajú v prípade nutnosti nahrať aj programy pre najrôznejšie 

geodetické merania a  vytyčovania v reálnom čase RTK. Prístroje sú prijímače so 

schopnosťou umožňujúcou príjem všetkých dostupných GNSS signálov.  Kompletná 

technická špecifikácia a vlastnosti systému nájdete v prílohách v kalibračnom liste 

obdržaného od katastrálneho úradu v Olomouci.  

 

7.2.1.4. Modemy  

U tejto aparatúry sú pre príjem korekcií využívané iba modemy v Leica GFU 

kryte, pomocou držiakov GHT56, na ktoré sa nasadzujú kontroler spoločne s modemom, 

viď. obr. č. 10. Nie je možné využiť napr. Bluetooth s mobilným telefónom. Preto sa pre 

GSM komunikáciu a pripojenie k internetu pre príjem korekcií zo siete referenčných 

staníc dodávajú do Leica GFU krytoch rádiomodemi, Satelline 3ASm/LC, alebo 
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GSM/GPRS/EDGE modem Siemens MC75. [34]  Kompletné informácie apratúry Leica 

GPS900CS viď. tab. č. 3.   

Obr. č. 10 Ukážka držiaka  GTH56[34]           

 

        

        Tab. č. 3 Aparatúra Leica GPS900CS [36] 

Prijímač GPS900 CS ATX 900 GG prijímač 

Technológia  SmartTrack+ 

Typ Dvojfrekvenčný, GNSS RTK prijímač 

Módy merania Kinematický,statický, rýchly, kódové, RTK 

Kanály 
14 L1 + 14 L2 GPS/ WAAS / EGNOS 

12 L1 + 12 L2 GLONASS 

Výdrž batérie Prijímač 10h, anténa 5h 

Hmotnosť  Prijímač – 0,75kg, Anténa – 1,12 kg 

Presnosť RTK H: 10mm + 1ppm, V: 20mm + 1ppm 

Komunikácia GSM/GPRS modem, rádiomodem 
       

 

7.2.1.5. Trimble R4 model 3  

Druhou použitou aparatúrou bol Trimble R4 model 3, viď. obr. č. 11. Tento GNSS 

prijímač je dnes bežnou súčasťou geodetických firiem, pre jeho všestrannosť. 

 

Poskytuje možnosť upgrade podpory GNSS, sledovanie družíc integrovanou 

technológiou Trimble R-Track. Táto technológia podáva spoľahlivé a presné výkony pri 

polohovaní. S využitím Signal Prediction kompenzuje prerušované alebo marginálne 

korekčné signály RTK a umožňuje pokračovanie presného merania po prerušení signálu 

RTK. Súčasťou prijímača je čip Trimble Maxwell 6, ktorý dokáže spracúvať 220 kanálov 
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zo všetkých aktuálnych aj plánovaných GNSS družicových systémov. Vďaka podpore 

signálu GPS L2C je možné v náročnejších podmienkach sledovať viac družíc a dosiahnuť 

vyššiu kvalitu pri meraní. L2C poskytuje komplexnú štruktúru signálu, ktorá zaisťuje 

väčšiu silu a tým aj spoľahlivejšie sledovanie družíc. CMRx komunikačný protokol 

poskytuje kompresiu korekcie pre optimálnu šírku pásma a plné využitie všetkých 

satelitov. [38] 

 

Prijímač je vybavený poľným softwarom Trimble Access. Presné výsledky 

poskytuje dvojfrekvenčná anténa so submilimetrovou stabilitou fázového centra. Je ho 

možno využívať pre RTK tak i statické meranie. Vďaka kompatibilite s Trimble VRS je 

možné ho využiť ako VRS rover v rámci siete v reálnom čase. Je možné ho doplniť 

rádiovým prijímačom 450MHz, alebo integrovaným modemom GSM/GPRS a tým ho 

prispôsobiť a využívať podľa aktuálnej potreby. Slúži aj ako referenčná stanica 

s integrovaným prenosom UHF a je kompatibilný s mnohými rádiovými riešeniami. [38] 

Kompletné informácie apratúry Trimble R4 model 3  viď. tab. č. 4. 

 

 

       Tab. č. 4 Technické parametre roveru Trimble R4 model 3 [38] 

Trimble GNSS R4 model 3 

Technológia  Trimble R-Track 

Módy merania statický, kinematicky, RTK 

Kanály 

GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E 

GLONASS: L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3 

Galileo: E1,E5A,E5B 

Beidou: B1,B2 

Presnosť RTK H: 10mm + 1ppm, V: 20mm + 1ppm 

Hmotnosť   Anténa – 1,52 kg s vnútornou batériou 

Odolnosť Pád z výšky až 2m na betón, IP67 prachotesný,  

Výdrž batérie Vysielanie/príjem na 450MHz (0,5W)– 2,5 hodin 

Komunikácia GSM/GPRS mobilný modem, rádiomodem 
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Obr. č. 11 - Trimble R4 Model 3 [38] 

 

7.2.1.6. Trimble Slate Controler 

Kontroler je prispôsobený pre poľný software Trimble Access a GNSS prijímač 

Trimble R4. Tento software slúži k zefektívneniu každodennej práce ako sú topografické 

mapovanie, vytyčovanie, kontrolné merania. Týmto sa výrazne uľahčuje práca, pri 

ktorom tento software vedie obsluhu krok po kroku, čím umožňuje dokončiť prácu 

v rýchlejšom čase. S kontrolerom je možné zostať v spojení s kanceláriou, svojimi 

klientmi a geodetickým prístrojom, prostredníctvom hlasových hovorov, SMS správy 

a takisto aj prenosom dát skrz GSM sieť. [37] 

Vysoký výkon poskytuje rýchle výpočtové schopnosti, ktoré umožňujú 

prevádzkovať softwarové aplikácie rýchlo a spoľahlivo. V kontroleri je nainštalovaný 

operačný systém Windows Embedded Handhel 6.5 Professional a Microsoft Office 

Mobile 2010, ktorý umožňuje prácu v aplikáciách ako sú Word, Excel, PowerPoint 

priamo v teréne bez nutnosti cestovať do kancelárie. S jeho veľkosťou, hmotnosťou 

a vybavenosťou je s ním možné cestovať takmer kdekoľvek, viď. obr. č.12. a tab. č. 5. 

[37] 

     Obr. č. 12 –Trimble Slate Controler [37]  
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      Tab. č. 5 Elektronické vlastnosti [37] 

Trimble GNSS Trimble Slate Controler 

Odolnosť 
 

Voda – ponorenie v 2m po dobu 2 hodin 

Prach- prachová tlaková komora, IP6x 

Pád – mnohopočetné pády z výšky 1,22m 

Procesor 1GHz 

Pamäť 512 MB 

Úložisko 16 GB SSD, rozšírenie MicroSD  

Hmotnosť  0,4 kg 

Displej Dotykový 10,9cm, 480 x 800 px, sklo Gorilla,  
automatické prispôsobenie kontrastu  

Výdrž batérie 3,7 V, 3,3 Ah, 12,2Wh, Lithium-ion polymer 

Audio Integrovaný reproduktor a mikrofón s 3,5 mm jackom 

Bezdrôtové siete Integrovaný 3,75G modem, Bluetooth, Wi-fi, WWAN 

Fotoaparát 8 MP s dvojitým LED bleskom 
 

7.3. Meračské práce  

Merania na ZhB prebiehali na prelome novembra a decembra 2014. Konkrétne 

v intervale od 21.11.2014 až 4.12.2014. Observácia na všetkých bodoch bola nezávisle 

vykonaná  dva razy, každou metódou merania  s časovým rozstupom aspoň 120 min. Boli 

použité dve rozdielne  metódy merania GNSS (rýchla statická metóda a RTK).  

Začiatok merania bol stanovený na piatok 21.11.2014. Podklady k meraniu boli 

vopred pripravené a vytlačené. Boli nimi miestopisy 20-tich ZhB, 2x farebne vytlačené 

TL č. 3522 s predmetnými bodmi a 2x zápisník GNSS merania. Body na mape boli 

zvýraznené, pre jednoduchšie a rýchlejšie hľadanie v už tak prehustenom polohovom 

bodovom poli.  

Body boli od seba vzdialené v rôznych intervaloch. V priemere to bolo asi 3-5 km, 

čo si samozrejme vyžadovalo presun pomocou osobného automobilu. Preto bolo nutné, 

vybrať merané body sofistikovane, aby bolo dosiahnuté čo najefektívnejšie meranie,(či 

už z časového alebo ekonomického hľadiska), inými slovami, aby sa zmeralo čo najviac 

bodov v čo najkratšom časovom intervale. To malo zabezpečiť zníženie aj ekonomických 

nákladov na pohonné hmoty do automobilu. 

Po dôkladnom naplánovaní bolo potrebné prevziať meracie GNSS aparatúry. Ako 

prvé bola skontrolovaná samotná funkčnosť aparatúry a jej náhradné batérie v prípade 
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vybitia používanej batérie. Do terénu bol vybraný statív s drevenými výsuvnými nohami 

značky Leica. Neoddeliteľnou pomôckou geodeta v praxi je pásmo, ktoré sme do terénu 

zobrali v prípade potreby. Ako vlastnú pomôcku som si zobral zvinovací meter, ktorý 

som využil na meranie výšky prijímača nad meraným bodom. Po obdŕžaní všetkých 

náležitostí, podkladov, prístrojov a pomôcok sme vyrazili do terénu.  

Ako prvý bod bol vybraný bod č. 281. Tento bol zvolený prvý aj z toho dôvodu, 

že ako jediný sa nachádzal mimo rovinatej plochy Hornomoravského úvalu. Nasledujúce 

body sa merali v závislosti od vzdialenosti na aktuálnom mieste merania, viď. tab. č. 6. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje dátum vykonaného merania a čísla ZhB, ktoré boli merané 

prvý krát, resp. kontrolným (opakovaným) meraním.  

 

 

Tab. č. 6 Meranie na ZhB v teréne 

Číslo 
bodu 

Prvé 
meranie 

čas 
merania kontrolné meranie 

čas 
merania 

281 21.11.2014 8:16 21.11.2014 13:13 
269 21.11.2014 8:32 21.11.2014 13:45 
279 21.11.2014 9:31 24.11.2014 8:05 
262 21.11.2014 10:19 24.11.2014 8:38 
247 21.11.2014 10:49 24.11.2014 9:12 
222 21.11.2014 11:23 24.11.2014 9:47 
233 21.11.2014 11:57 24.11.2014 10:17 
219 21.11.2014 12:30 24.11.2014 10:49 
224 24.11.2014 11:30 28.11.2014 8:01 
204 24.11.2014 12:02 28.11.2014 8:41 
218 24.11.2014 12:31 28.11.2014 9:30 
211 24.11.2014 13:01 28.11.2014 10:04 
209 24.11.2014 13:30 28.11.2014 10:34 
222 28.11.2014 11:06 1.12.2014 9:22 
249 28.11.2014 11:41 1.12.2014 9:51 
255 28.11.2014 12:11 1.12.2014 10:19 
273 28.11.2014 12:44 4.12.2014 8:12 
275 28.11.2014 13:18 4.12.2014 8:45 
259 1.12.2014 7:50 4.12.2014 9:09 
245 1.12.2014 8:24 4.12.2014 9:34 
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Meranie z dňa 1.12.2014 bolo okolo obeda predčasne prerušené z dôvodu náhleho 

a neočakávaného zlyhania aparatúry Trimble. Prvotná myšlienka ma viedla k tomu, že to 

bola vybitá batéria v prijímači, čo bola aj pravda. Tá bola vymenená, avšak v krátkej 

chvíli nato, sa vybila baterka v kontroleri. Tá sa kvôli veľmi nízkej teplote vybila 

podstatne rýchlejšie ako za optimálnych podmienok. Veľkou mierou to bolo spôsobené 

chladným počasím a mrznúcim dažďom. Meranie bolo možné už iba statickou metódou. 

Z toho dôvodu bolo meranie po konzultácií s kolegom z KÚ predčasne prerušené. 

Rozhodlo sa, že domeranie zvyšných bodov sa preloží na 4.12.2014. 

 

 

7.3.1. Meranie s rýchlou statickou metódou 

 Ako prvá bola použitá rýchla statická metóda, ktorá patrí medzi relatívne spôsoby 

merania, viď. obr. č. 13. Všetky prijímače sú počas merania v kľude, tj. sú umiestnené 

v stabilizovaných centraciach.  Pri tejto metóde sú potrebné minimálne dve aparatúry, 

prijímač v teréne a referenčná stanica  (v prípade dvoch aparatúr v teréne, môže jeden 

prijímač slúžiť ako referenčná stanica). V princípe ide o to, že signály z družíc sú 

simultánne prijímané do prijímača v teréne a permanentných staníc referenčnej siete. 

Jednou z najdôležitejších podmienok pri meraní, je príjem signálov z rovnkých družíc 

ako na roveru, počas celého merania v teréne.   

Pred samotným zahájením merania bolo treba založiť Nový job a základné 

parametre merania, ako bol názov zákazky, súradnicový systém, metóda merania, názov 

bodu, typ a výška antény. Tá bola zmeraná špeciálnym tŕňom značky Leica, ktorý sa 

umiestnil do držiaka GPS pripevneného na trojnožke. Toto zariadenie je výhodné tým, že 

výška antény nad bodom bola vztiahnutá z geometrického stredu antény. Druhou 

výhodou je, že týmto spôsobom sa určuje priama zvislá výška. Výška sa čítala na ryske 

vyznačenej na háku pre meranie výšky. Výšky antény nad bodom, som meral 

s presnosťou na mm.  

 Najdôležitejším nastavením bol interval ukladania prijímaných signálov z družíc 

(jedno meranie), ktorý bol nastavený na 15 sekúnd,  a tiež elevačná maska, kvôli 

viaccestnému šíreniu signálu, ktorá bola nastavená na 15° nad horizontom. Väčšinu 

s týchto nastavení je možné upravovať pred vykonaním postprocesingu vo výpočtovom 

programe, avšak najpodstatnejším nastavením bolo správne zadanie intervalu ukladania 
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prijímaných signálov a uhol elevačnej masky. Samotné meranie rýchlou statickou 

metódou na každom bode bolo 15minút. Observácia bola vykonaná aparatúrou Leica 

GPS900CS.  

 

7.3.2. Meranie metódou RTK  

Po skončení merania rýchlou statickou metódou nasledovalo meranie RTK, 

aparatúrou Trimble R4 model 3, viď. obr. č. 14. Táto metóda sa zaraďuje medzi 

kinematické spôsoby merania. Metóda sa vyznačuje svojou rýchlou inicializáciou, ktorá 

sa pohybuje okolo 10 sekúnd a poskytnutím meraných súradníc priamo na mieste 

merania.  

 

 Pred samotným meraním bolo potrebné pripojiť sa cez modem na sieť TVN CZ. 

Toto sieťové riešenie je samostatným produktom firmy Trimble, založená na princípe 

virtuálnych referenčných staníc, kde užívateľ nie je obmedzený vzdialenosťou od 

referenčnej stanice. Dokáže prijímať aj najnovšie signály L2C a L5 z GPS a taktiež 

signály z družíc GLONASS. Tento systém pracuje s korekciami v novom formáte CMRx, 

ktorý sa vyznačuje väčšou kompresiou dát, vďaka ktorému sú užívatelia menej závislí na 

kvalite GPRS pripojenia svojho prijímača.  

Po pripojení do siete bolo treba v nastaveniach podobne ako u predchádzajúcej 

metódy zvoliť základné parametre observácie, ktorými boli názov zákazky, súradnicový 

systém, metóda merania, názov bodu, typ a výška antény, ktorá bola odmeraná 

zvinovacím metrom. Elevačná maska bola nastavená rovnako ako u rýchlej statickej 

metódy na 15°. Tým sa znížilo riziko odrazeného signálu tzv. multipath. Dĺžka observácie 

nad bodom trvala približne 10-15 sekúnd. Potom bolo meranie ukončené a uložené. Tento 

postup merania bol obdobne vykonaný na všetkých zvyšných bodoch.  
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    Obr. č.13 - Rýchla statická metóda    Obr. č. 14 - RTK 

7.4. Spracovanie nameraných dát 

Namerané dáta boli stiahnuté z GNSS aparatúr do počítača pomocou sieťového 

kábla. Jednalo sa o surové dáta (Raw Data), ktoré sa spracovali pomocou postprocessingu 

vo výpočtových softwaroch. Väčšina výrobcov GNSS aparatúr k svojim prístrojom 

prikladá aj výpočtový software, v ktorom je možné namerané dáta spracovávať. Software 

je kompatibilný s nameranými dátami z aparatúr. Dajú sa v ňom spracovávať aj dáta 

v jednotnom štandardnom formáte RINEX. Tie umožňujú kombinovať viacero druhov 

satelitných meraní (GPS, GLONASS, Galileo), získané z rôznych prijímačov. 

 

7.4.1. Spracovanie dát rýchlej statickej metódy 

Dáta z meraní rýchlou statickou metódou boli spracované vo výpočtovom 

geodetickom programe Leica Geo Office (LGO) 8.2, od firmy Leica Geosystems AG, 

ktorý je nainštalovaný v počítačových učebniach na Ústavu geodézie Stavebnej fakulty 

VUT v Brne, viď. obr. č. 15.  
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Je to užívateľský softwarový balíček firmy Leica Geosystems. Tento kancelársky 

software slúži na spracovanie všetkých typov GPS, TPS a nivelačných dát 

sprostredkované všetkými spôsobmi merania. Daný program umožňuje spracovanie dát 

až do finálnej podoby vo forme súradníc určovaných bodov. Výsledky spracovania 

merania sú viditeľné v systéme WGS84 ako aj v lokálnych systémoch a boli exportované 

do formátu csv.  

Obr. č.15 - Pracovné prostredie softwaru LGO 

V mojej diplomovej práci som sa venoval spracovaniu dát s následným  

kancelárskym spracovaním (postprocessingom), transformáciou súradníc a vytvorením 

lokálného transformačného kľuča. V nasledujúcich riadkoch popíšem kompletný proces 

spracovania. 

 

 Spracovanie dát bolo vykonané s využitím produktu CZEPOS, Postprocessingu. 

Táto služba sa vykonáva pri výpočte polohy až po skončení meraní v teréne. Cieľom je 

dosiahnutie najväčšej možnej presnosti v určení priestorovej polohy určovaného bodu. 

Pozostáva zo stiahnutia observovaných dát referenčnými stanicami z internetových 

stránok CZEPOS. Týmto spôsobom je zaručená vysoká presnosť výsledných nameraných 

dát, ktorá sa pohybuje na úrovni centimetrovej až milimetrovej presnosti. 

 Dáta je možné stiahnuť pre konkrétny interval merania v štandardnom formáte 

RINEX, s nameranými dátami GPS. Tieto dáta mi boli poskytnuté mojim vedúcim práce. 

Merané body sa nenachádzali v jednoznačnej blízkosti jednej z permanentných staníc, ale 
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približne medzi dvoma a to referenčnou stanicou v Kroměříži a Šumperkom. Preto boli 

dáta RINEX stiahnuté ako pre stanicu v Kroměříži, tak aj pre Šumperk. Posledným 

krokom pri sťahovaní dát RINEX bol čas merania.  

Územie Českej republiky sa nachádza v časovom pásme + 1h. Avšak čas sa 

v aparatúre Lieca vzťahuje k hlavnému, nultému (Greenwitchskému) poludníku, kde  

posun voči UTC je 0 hodín. Preto bolo potrebné zadávať čas pre merané dáta v čase UTC. 

Prv než začneme počítať, musíme vytvoriť nový projekt s jednoznačným názvom 

a vybrať, kde sa bude projekt ukladať. Druhým dôležitým krokom je priradenie 

súradnicového systému, ktorý definuje transformačný kľúč na výpočet vyjadrenia polohy 

v iných súradniciach. Pripojený súradnicový systém k projektu umožňuje prepínanie 

zobrazenia súradníc v Karteziánskom (X,Y,Z), Geodetickom (B,L,Hel) alebo v 

Rovinnom (Y,X, výška) súradnicovom systéme . 

Ďalším krokom bol import nameraných dát. Dáta boli do programu importované 

surové dáta vo formáte Leica („System 1200/GPS900 raw data“) a dáta z referenčných 

staníc Šumperk a Kroměříž vo formáte RINEX. Po importe sa v nasledujúcom okne 

vybral nami vytvorený nový projekt, ktorému budú dáta priradené, potvrdíme a okamžite 

sa nám otvorí nový projekt s importovanými dátami, ktoré sa v grafickej podobe zobrazia 

v záložke View/Edit. 

 

7.4.2. Výpočet vektorov (Baselines) 

Ďalším krokom je overenie súradníc referenčných staníc zo stránok CZEPOSu 

(http://czepos.cuzk.cz/). Ich presnosť je dôležitá z hľadiska určenia presného polohového 

vektora, viď. tab. č. 7 a tab. č. 8. Po príprave dát môžeme prejsť k samotnému výpočtu 

vektorov.  

 

Tab. č. 7  Súradnice staníc CZEPOS v systéme ETRS89 (realizácia ETRF2000)  

Ref. stanica 
Kód B L  H 

Platnosť od 
Šumperk 

CSUM 49° 57' 53.16941" 16° 58' 51.44527" 378.365 
17.4.2012 
Kroměříž 

CKRO 49° 17' 50.93102" 17° 24' 00.51417" 258.576 
11.4.2012 
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Tab. č. 8 Súradnice staníc CZEPOS v systéme S-JTSK a výšky v systéme Bpv  

Ref. stanica 
Kód Y X H 

Platnosť od 
Šumperk 

CSUM 562 351.246 1 078 463.036 334.478 
17.4.2012 
Kroměříž 

CKRO 539 629.611 1 155 327.809 215.388 
11.4.2012 

 

Ten pozostáva z určenia presného relatívneho vzťahu medzi referenčnými 

stanicami a rovermi. V záložke klikneme na GPS-Proc, ktorým sa dostaneme do 

spracovania dát (Data-Processing). V ňom sa objavia 2 okná.  V ľavom okne budú body, 

na ktorých v danom čase prebehla observácia. V pravom okne sa zobrazia vodorovné 

pruhy, ktoré zobrazujú zoznam všetkých observačných intervalov a grafické znázornenie 

doby observovania pre každý interval. Pruh je šedej farby, čo znamená, že observačný 

interval obsahuje dáta pre postprocessing. 

Pre výpočet vektorov je potrebné rozlíšiť observované body od referenčných 

staníc. Pravým tlačítkom na myši, klikneme v grafickom znázornení observacie na 

intervaly bodou referenčných staníc Kroměříž a Šumperk a v paneli nástrojov mu 

vyberieme Reference. Intervaly referenčných bodov sa zmenia na červenú farbu. Zároveň 

tieto body nesmieme zabudnúť nastaviť ako Control (pevný). Ostatné body, ktoré boli 

merané roverom označíme obdobným spôsobom, avšak v paneli úloh zvolíme položku 

„Rover“, ktorý nám intervaly označí zelenou farbou. Okrem toho sa cez celé okno vyfarbí 

šedí pruh, vyjadrujúci časový interval v ktorom je možné počítať vektory viď obr. č. 16. 

   Obr. č.16 - Označenie referenčných staníc a roverov 
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7.4.3. Nastavenie parametrov výpočtu 

Veľmi dôležitou súčasťou pri výpočte je nastavenie jeho parametrov, viď. obr. č. 

17. To sa vykonalo v „Data processing parameters“, kde v záložke General bolo 

zaškrtnuté „Show advanced parameters“. Tým sme mohli nastaviť viacero parametrov pri 

výpočte. Obecne šlo o možnosť vylúčenia odľahlých meraní a väčší prehľad o priebehu 

merania. 

 

Konkrétne sa jednalo o tieto nastavenia:  

 

• Cut-offangle: 15° (satelity ktoré boli nad horizontom pod týmto uhlom, neboli 

brané do výpočtu) 

• Solution Type: Automatic (výber čo možno najlepších dostupných fázových 

meraní, resp. frekvencií/ lineárne kombinácie, pri ktorých vychádza riešenie 

najlepšie) 

• Frequency: L1/E1+L2 

• Trophospheric model: Hopfield 

• Ionospheric model: Automatic  

 

 

Obr. č. 17 - Nastavenie parametrov výpočtu  
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Po týchto nastaveniach spustíme výpočet kliknutím pravého tlačidla na pozadie a 

vyberieme „Process“. Po malej chvíľke sa nám zobrazia výsledky v záložke „Reasults“. 

V nich môžeme vidieť, či boli vyriešené ambiguity. V mojom prípade vyšli ambiguity na 

všetkých bodoch, okrem bodov 249 a 255. Použil som funkciu „Analyze“ a tým som riešil 

daný problém, viď. obr. č. 18. V nej sa otvorili grafy odchýlok z družíc, ktoré boli v čase 

merania na oblohe. Družice, ktoré mali veľké odchýlky alebo signály z družice boli 

z neznámych dôvodov prerušené, boli z merania odstránené. Príjem signálov z družíc, 

bolo možné vidieť v okne satelitov, viď. obr. č. 19. V nastavení som vybral možnosť 

zobrazenia diferencií. Zvolil som dvojité diferencie. Tie vznikajú ako rozdiel dvoch 

jednoduchých diferencií, ktoré sa tvoria ako rozdiel simultánnych fázových meraní jednej 

družice dvoma prijímačmi. Dvojnásobné diferencie pri krátkych zámerach a malom 

prevýšení základnice, výrazne redukujú efekty troposféry a ionosféry. 

Obr. č. 18 - Analýza družíc  



56 

 

 Obr. č. 19 - Okná satelitov 

 

Následne som si zobrazil výsledky pomocou Analyze. Po viacerých pokusoch sa 

mi podarilo ambiguity vyriešiť, aspoň z jednej referenčnej stanice. Výsledky som uložil 

pomocou „Store“  z kontextovej ponuky.  

Dáta boli označene a pomocou „Save as“ a uložené do formátu .csv, ktorý je 

určený na ukladanie tabuľkových dát. Tento súbor obsahujúci dáta z LGO, bol ďalej 

spracovávaný v programe Microsoft Excel 2013.  

 

7.4.4. Spracovanie dát RTK 

Dáta namerané aparatúrou Trimble R4 model 3 boli uložené v natívnom formáte 

.JXL spoločnosti Trimble. Keďže išlo o surové dáta, bolo ich potrebné spracovať. 

Spracovanie - prevod, som vykonal pomocou aplikácie ASCII File Generator, ktorá je 

súčasťou dodávky meračskej techniky od Trimble, viď. obr. č. 20. Aplikáciu som voľne 

stiahol z oficiálnych web stránok (http://www.geotronics.cz/podpora) autorizovaného 

distribúrota Geotronics s. r. o. a používal ju zadarmo.  

Po stiahnutí a nainštalovaní tejto aplikácie bolo treba dáta vyexportovať 

do systému S-JTSK a ETRS89. Pre systém S-JTSK bol ako „Output format“ zvolený 

GPS Points report, ktorý bol uložený do textového dokumentu *.txt. Pre systém ETRS89 

bol „Output formát“ CSV WGS-84 latlongs, ktorý ho exportoval do formátu *.csv.  Ten 
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bolo treba znova upraviť v programe Microsoft Excel a následne konvertovať do 

textového dokumentu *.txt. pre import do programu LGO. 

 

 

 

 

 

       Obr. č. 20 - ASCII File Generator 

 

Novoupravené dáta bolo treba importovať do programu LGO. Import bol odlišný 

ako pri raw dátach, so zvolením import ASCII dáta. Hneď sa nám zobrazí okno (prvé 

z štyroch) importovania užívateľsky definovaných ASCII súborov, pomocou ktorých 

zadefinujeme o aký formát súboru ide.  Jedná sa o jednoduchý proces, v ktorom bolo 

treba nastaviť „Free“ oddelenie buniek špecifickým znakom, označenie tabulátora, ktorý 

rozdelil bunky do stĺpcov a najdôležitejšiu časť, ktorou bolo priradenie súradníc (Easting, 

Northing, Orth. Height) hlavičkám stĺpcov, viď. obr. č. 21.   

Obr. č. 21 - Ukážka importu ASCII dát 

 

Takto importované dáta mohli byť spracovávané v LGO, pomocou ktorého bola 

na týchto bodoch vykonaná globálna transformácia v oboch súradnicových systémoch 

ETRS89 a JTSK. Po vykonaní globálnej transformácie sa dáta uložili do tabuľkového 

súboru *.csv, ktoré boli spracované vo výpočtovom programe Excel 2013.  
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7.4.5. Spracovanie dát polohových odchýliek   

Ako som už vyššie spomenul, dáta boli z programu LGO 8.2 ďalej spracovávané 

v programe Excel balíka Microsoft Office 2013. Jednalo sa o súradnice ETRS89 a JTSK 

z  rýchlej statickej metódy a  RTK metódy vo formáte *.csv. Tento formát bolo nutné 

upraviť z formátu .csv na formát .xlsx. To bolo uskutočnené pomocou nástroja Text na 

stĺpec, kde bolo nastavené oddelenie stĺcov zaškrtnutím tabulárota a čiarky. Následne 

bola každá hodnota oddelená čiarkou, priradená samostatnej bunke. Takýto formát dát sa 

dal jednoduchšie a rýchlejšie spracovávať.  

Tabuľky boli vyhotovené pre rýchlu statickú tak aj kinematickú metódu RTK. Pre 

obe tieto metódy boli tabuľky pre súradnice v systéme ETRS89 a systéme JTSK.  Merané 

body sú v tabuľkách usporiadané chronologicky, podľa času ich merania. Stĺpce tabuľky 

pozostávali z čísla bodov, súradníc bodov (X, Y, Z - Bpv) pri systéme JTSK a φ, λ, h pri 

systéme ETRS89). Všetky body mali dve hodnoty súradníc. V prvom riadku (označené 

na hrubo), boli súradnice bodov vedené v databáze geodetických údajov, ktoré boli 

použité ako referenčné hodnoty a boli považované za bezchybné v oboch systémoch.  

Druhý riadok obsahoval dáta z terénu pre konkrétnu metódu merania.  

 

7.4.6. Štatistické spracovanie 

Po vytvorení tabuliek nasledovalo ich štatistické spracovanie. Zo spracovania boli 

pri rýchlej statickej metóde vylúčene dva body z nezávislého merania. Konkrétne to boli 

observácie na bodoch 255 a 249. Hoci boli týmto bodom vyriešené ambiguity, ich 

polohová presnosť bola rádovo v decimetroch až metroch. Najväčšia chyba v polohe 

presahovala 1m. Tieto dva body mali výsledok počítaného vektora z oboch referenčných 

staníc Float. Do výpočtu vstupovali iba merania, ktoré boli charakterizované ako „Fixed“, 

minimálne z jednej referenčnej stanice.  

Jedným z možných dôvodov mohla byť zlá konfigurácia satelitov, chyby 

prijímača, hodín alebo atmosférickej refrakcie. Avšak v dobe kedy na týchto bodoch 

prebiehala observácia, panovalo nevhodné počasie. Padal hustý dážď, ktorý v mraze 

namŕzal, čo mohlo výrazne znížiť presnosť merania. 

Ako prvé bolo treba urobiť rozdiely medzi súradnicami ZhB z databázy bodových 

polí, zvýraznené hrubým písmom a nameranými hodnotami z oboch GNSS aparatúr, viď. 
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tab. č. 9 a 10.  Zo súradnicových rozdielov bola vypočítaná stredná hodnota (aritmetický 

priemer) všetkých bodov.  

 

1. Výpočet strednej hodnoty merania (aritmetický priemer) 

�� = ∑ KLMLNO�    , kde Xi je meraná veličina, �� je stredná hodnota a n je počet 

meraní. 

 

2. Výpočet opráv 

P� = �� − ��  , 

kde P�  je rozdiel meraných hodnôt od strednej hodnoty  

 

3. Výpočet výberovej smerodajnej odchýlky 

 

) = Q∑ ��� − ���"�� �. − 1  

 

Takýmto spôsobom bol vykonaný štatistický výpočet v oboch súradnicových systémoch,  
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Tab. 9  Zameranie metódou RTK v súradnicovom systéme ETRS89  

 

 

RTK          ∆Y["]     ∆X["] ∆H[m] ∆XY["] 

Maximálna odchylka: 0,0016   – 0,0046 0,05 0,0046 

      ∆Y["]     ∆X["] ∆H[m] ∆XY["] 

Výberová smerodatná odchýlka: 0,0007     0,0031 0,02 0,0032 

 

č. bodu 

ϕ(ETRS89) λ(ETRS89) 
H 

(ELIPS.) 

ϕ λ H 

ELIPS. 
  

ETRS89 ETRS89 

ϕ(ETRS89) λ(ETRS89) 
H  ∆´´ ∆´´ ∆H ∆POLOHY 

(ELIPS)         

000000935222810 
49 37 13,5804 17 20 5,1742 346,82      

49 37 13,5798 17 20 5,1759 346,80    0,0006 – 0,0016   0,02 0,0017 

000000935222690 
49 37 20,6771 17 18 56,6525 272,26        

49 37 20,6770 17 18 56,6557 272,30    0,0001 – 0,0032 – 0,04 0,0032 

000000935222790 
49 37 12,4744 17 17 37,3290 261,59        

49 37 12,4745 17 17 37,3317 261,59 – 0,0001 – 0,0027   0,00 0,0027 

000000935222620 
49 38 9,1994 17 18 21,8486 273,57        

49 38 9,1988 17 18 21,8515 273,57    0,0006 – 0,0029   0,00 0,0029 

000000935222470 
49 38 47,5231 17 18 34,5292 283,46        

49 38 47,5229 17 18 34,5318 283,45    0,0002 – 0,0026   0,01 0,0026 

000000935222320 
49 39 57,3209 17 19 22,6996 306,81        

49 39 57,3200 17 19 22,7023 306,78    0,0009 – 0,0027   0,03 0,0028 

000000935222330 
49 40 2,3526 17 20 14,0663 339,55        

49 40 2,3521 17 20 14,0686 339,56    0,0005 – 0,0023 – 0,01 0,0024 

000000935222190 
49 40 53,9444 17 18 52,7675 304,32        

49 40 53,9435 17 18 52,7684 304,30    0,0009 – 0,0009    0,02 0,0013 

000000935222810 
49 37 13,5804 17 20 5,1742 346,82        

49 37 13,5798 17 20 5,1758 346,81    0,0006 – 0,0016    0,01 0,0017 

000000935222690 
49 37 20,6771 17 18 56,6525 272,26        

49 37 20,6772 17 18 56,6556 272,28 – 0,0001 – 0,0031 – 0,02 0,0031 

000000935222790 
49 37 12,4744 17 17 37,3290 261,59        

49 37 12,4748 17 17 37,3316 261,58 – 0,0004 – 0,0026    0,01 0,0026 

000000935222620 
49 38 9,1994 17 18 21,8486 273,57         

49 38 9,1988 17 18 21,8516 273,57    0,0006 – 0,0029    0,00 0,0030 

000000935222470 
49 38 47,5231 17 18 34,5292 283,46        

49 38 47,5229 17 18 34,5317 283,45    0,0002 – 0,0025    0,01 0,0025 

000000935222320 
49 39 57,3209 17 19 22,6996 306,81        

49 39 57,3198 17 19 22,7024 306,78    0,0011 – 0,0028    0,03 0,0030 
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Tab. 10 Zameranie metódou RTK v súradnicovom systéme S-JTSK  

 

číslo bodu 
Y(S-JTSK) X(S-JTSK) H(Bpv) JTSK   

Y(S-JTSK) X(S-JTSK) H(Bpv) ∆Y ∆X ∆Z ∆XY 

000000935222810 
540843,69 1119120,72 303,28      

540843,67 1119120,74 303,22 0,02 – 0,02 0,06 0,030 

000000935222690 
542190,79 1118767,67 228,75      

542190,74 1118767,68 228,73 0,05 – 0,01 0,02 0,051 

000000935222790 
543800,03 1118863,31 218,05      

543799,99 1118863,31 218,03 0,04 0,00 0,02 0,041 

000000935222620 
542738,56 1117207,29 230,03      

542738,50 1117207,32 229,98 0,06 – 0,03 0,05 0,061 

000000935222470 
542369,03 1116054,07 239,90      

542368,98 1116054,09 239,84 0,05 – 0,02 0,06 0,052 

000000935222320 
541195,90 1114003,05 263,20      

541195,85 1114003,08 263,12 0,05 – 0,03 0,08 0,056 

000000935222330 
540155,63 1113949,27 295,93      

540155,59 1113949,29 295,89 0,04 – 0,02 0,04 0,049 

000000935222190 
541621,45 1112203,28 260,70      

541621,43 1112203,31 260,62 0,02 – 0,03 0,08 0,033 

000000935222810 
540843,69 1119120,72 303,28      

540843,67 1119120,74 303,22 0,02 – 0,02 0,06 0,029 

000000935222690 
542190,79 1118767,67 228,75      

542190,74 1118767,67 228,71 0,05 0,00 0,04 0,050 

000000935222790 
543800,03 1118863,31 218,05      

543799,99 1118863,30 218,01 0,04 0,01 0,04 0,042 

000000935222620 
542738,56 1117207,29 230,03      

542738,50 1117207,32 229,99 0,06 – 0,03 0,04 0,063 

000000935222470 
542369,03 1116054,07 239,90      

542368,98 1116054,09 239,84 0,05 – 0,02 0,06 0,050 

000000935222320 
541195,90 1114003,05 263,20      

541195,85 1114003,09 263,13 0,05 – 0,04 0,07 0,061 

 

 

 

 
RTK     ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

Maximálna odchylka [m]:  0,10 – 0,05 – 0,39 0,10 

    ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

Výberová smerodatná odchýlka [m]: 0,05   0,03    0,09 0,06 
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7.5. Porovnanie výsledkov merania rýchlej statickej metódy v S-JTSK 

 

 

Šumperk   ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

maximálni odchýlka [m]:  0,09    – 0,06 0,21 0,09 

Výberová smerodatná odchýlka [m]: 0,05 0,03 0,08 0,06 

  

Kroměříž   ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

maximálni odchýlka [m]:  0,12    – 0,06    – 0,13 0,12 

Výberová smerodatná odchýlka [m]: 0,05 0,03 0,07 0,06 

 

 

 

Šumperk     ['']     [''] [m] [''] 

Maximálna odchylka 0,0023    – 0,0115 0,14 0,0116 

    ['']   [''] [m] [''] 

Výberová smerodatná odchýlka 0,0008     0,0035 0,04 0,0036 

 

Kroměříž     ['']     [''] [m] [''] 

Maximálna odchylka 0,0016    – 0,0048  – 0,18 0,0048 

    ['']   [''] [m] [''] 

Výberová smerodatná odchýlka 0,0007     0,0031 0,05 0,0032 

 

 

7.6. Zhodnotenie 

 

Úlohou bolo overiť presnosť globálného transformačného kľúča. Presnosť 

globálnej transformácie je ČÚZK deklarovaná : mxy= 0,025 m (mp = 0,035 m). Pri 

pohľade na výsledky je zrejmé, že pri oboch metódach maximálne povolené odchýlky  

presahujú v milimetroch až centimetroch. Preto bol pre tento účel vyhotovený lokálny 

transformačný kľúč. 
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8. LOKÁLNY TRANSFORMA ČNÝ KĽÚČ 

Pre účel tejto diplomovej práce som sa po dohode s mojím vedúcim rozhodol 

vytvoriť lokálny transformačný kľúč a jeho výsledky porovnať s výsledkami globálneho 

transformačného kľúča. 

 

8.1. Tvorba lokálneho transformačného kľúča 

Pri tvorbe miestneho transformačného kľúča som postupoval podľa Prílohy č. 9 

vyhlášky č. 31/1995 Sb., ktorou sa vykonáva zákon 200/ 1994 Sb., o zememeračstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacich s jeho zavedením.  

Transformácia pomocou lokálneho kľúča a voľby identických bodov musí spĺňať  

tieto zásadné podmienky: 

a) Pre určenie parametrov transformácie je nevyhnutné použiť aspoň 4 identické 

body 

b) Súradnice na všetkých identických bodoch, boli merané v teréne alebo boli 

prevzaté z platných geodetických údajov. 

c) Súradnice všetkých identických bodov sú určene s vyššou alebo minimálne 

rovnakou presnosťou, ako je presnosť pre určované body 

d) Súradnice  všetkých určovaných aj identických bodoch sú v rovnakom 

geocentrickom systéme 

e) Identické body sú rozložené rovnomerne, ich priemerná vzdialenosť medzi 

susednými identickými bodmi nieje väčšia ako 5km, a žiadna vzdialenosť 

medzi susednými bodmi nieje väčšia ako 8km.  

f) Obvodový polygón vytvorený identickými bodmi  nemôže vytvoriť obrazec, 

ktorého žiadny vnútorný uhol nesmie byť menší ako 20° 

g) Žiadny z určovaných bodov vo vnútri polygónu nesmie ležať od najbližšej 

spojnice dvoch susedných identických bodov vo vzdialenosti viac ako 1/10 

vzdialenosti medzi týmito susednými identickými bodmi.  

h) Pokiaľ boli súradnice na identických bodoch získané meraním 

a transformáciou by sa zistili odchýlky ktoré na tomto bode prekročia 

maximálne povolené odchýlky je nutné takýto bod z transformácie vylúčiť, 

alebo zvoliť iný identický bod.  
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8.1.1. Postup tvorby lokálneho transformačného kľúča v programe Leica Geo 

Office 

Ako prvé bolo treba vhodne vybrať identické body.  Tie boli nájdené na stránkach 

ČÚZK v databáze bodových polí, konkrétne na TL č. 3522, 3517, 3521 a 3402. Body boli 

vybrané tak, aby spĺňali všetky podmienky v prílohe č.9 vyhlášky č. 31/1995 Sb.. Jednalo 

sa o body č. 277, 201, 206, 242, 272, 282, 287.  

Lokálny transformačný kľúč bol vyhotovený pomocou nástroja Datum/Map. 

Tento nástroj umožňuje určenie transformačných parametrov medzi transformáciou 

medzi dvoma zoznamami identických bodov. Najprv je potrebné, mať vytvorené dva 

projekty. Jeden so súradnicami identických bodov v systéme ETRS a druhý v S-JTSK, 

Bpv. Po ich vzájomnom prepojení sa body presunú do spodného okna identických bodov.    

V záložke Results sa okamžite zobrazia vypočítané transformačné parametre, viď. 

tab. č. 11. Tieto výsledky nám umožňujú posúdiť presnosť transformácie. V podstate sa 

jedná o reziduá, ktoré ukazujú aké veľké polohové odchýlky boli dosiahnuté. Ak sa pri 

bodoch zobrazí výkričník v žltom trojuholníku, znamená to že polohové odchýlky 

prekročili stanovené kritéria v konfigurácií transformácie. [7]  

 

Tab. č. 11 - ID body so súradnicovými odchýlkami  

System A System B Easting Northing Height Position Posietion + Height 

000035210277 277    0,0047   0,0039 – 0,0152 0,0061 0,0164 

000035220201 201 – 0,0041   0,0086 – 0,0116 0,0095 0,0150 

000035220206 206 – 0,0054 – 0,0078    0,0283 0,0095 0,0299 

000035220242 242 – 0,0012 – 0,0070 – 0,0001 0,0072 0,0072 

000035220272 272 – 0,0020    0,0044    0,0273 0,0048 0,0277 

000035220282 282 – 0,0075    0,0013 – 0,0038 0,0076 0,0086 

000035220287 287     0,0156 – 0,0033 – 0,0248 0,0160 0,0295 

 

Kliknutím pravým tlačidlom myši do voľnej plochy pomocou položky Store 

transformáciu pomenujeme, vytvoríme nový súradnicový systém, ktorý taktiež 

pomenujeme a následne uložíme. Tým je lokálny transformačný kľuč hotový.  

V záložke Charts, môžeme vidieť grafy o prehľade, rozložení a veľkosti reziduí. 

Posledná záložka Report poskytuje kompletné informácie o transformácií, veľkosti 

reziduí a identických bodoch. Tento protokol bol uložený vo formáte *.htm. a je súčasťou 

príloh. 
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8.2. Porovanie výsledkov globálnej a lokálnej tranformácie 

 

 Porovnanie kľúčov pre metódu RTK  

RTK GLOBÁLNY KLÚČ   ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

Maximálna odchylka [m]:  0,10 – 0,05  – 0,39 0,09 

    ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

Výberová smerodatná odchýlka [m]: 0,05 0,03 0,09 0,06 

 

RTK LOKÁLNY KLÚČ   ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

Maximálna odchylka [m]: 0,1 – 0,06 0,09 0,09 

    ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

Výberová smerodatná odchýlka [m]: 0,05 0,03 0,04 0,06 

 

 

 Porovnanie kľúčov pre rýchlu statickú metódu Šumperk:  

Šumperk GLOBAL KEY   ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

maximálni odchýlka [m]:  0,09     – 0,06 0,21 0,09 

Výberová smerodatná odchýlka [m]: 0,05 0,02 0,07 0,06 

 

Šumperk LOCAL KEY   ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

maximálni odchýlka [m]:  0,21     – 0,05    – 0,15 0,21 

Výberová smerodatná odchýlka [m]: 0,07 0,03 0,05 0,07 

 

 

Porovnanie kľučov pre rýchlu statickú metódu Kroměříž 

Kroměříž GLOBAL KEY   ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

maximálni odchýlka [m]:  0,12     – 0,06   – 0,13 0,12 

Výberová smerodatná odchýlka [m]: 0,06        0,03      0,07 0,06 

 

Kroměříž LOCAL KEY   ∆Y ∆X ∆H ∆XY 

maximálni odchýlka [m]:  0,17     – 0,07 0,18 0,17 

vyberova smerodatna odchylka[m] 0,06 0,03 0,06 0,07 
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8.2.1. Zhodnotenie 

 Lokálny transformačný kľúč bol vytvorený s cieľom porovnať, resp. overiť 

správnosť  výsledkov globálneho transformačného kľúča. To sa aj podarilo. Rozdiely 

medzi výsledkami globálnej a  lokálnej transformácie veľké neboli, avšak lokálna 

transformácia sa trochu líšila. Výberové smerodajné odchýlky v smere osí X a Y sa 

rádovo zhoršili v mm, avšak merané výšky sa zlepšili rádovo v cm. Môžeme teda 

povedať, že lokálna transformácia bola úspešná, vzhľadom k tomu že polohová presnosť 

vybraných metód GNSS je 10 mm +1 ppm, pričom meranie  výšok je 20 mm + 1 ppm.  
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9. GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE  

 

Dáta spracované v Exceli, boli použité do grafického programu ArcGIS 10.3, 

ktorý je nainštalovaný v učebniach Ústavu geodézie a kartografie na FAST VUT. Tento 

program je vhodný na spracovanie mnoho druhov geograficko-informačných dát, 

z ktorých je možné vypracovať rôzne databázy, analýzy spracovaných údajov, ako aj 

grafické výstupy ako sú mapy, 3D modely a pod.. ArcGIS 10.3 pozostáva s viacerých 

softwarových balíkov ako ArcMap, Arccatalog, ArcScene, ArcInfo a ďalšie, z ktorých 

som použil prvé dva menované.  

 

9.1. Postup prác  

  V ArcMape bol založený Nový Job, ktorému bol priradený súradnicový systém 

S-JTSK Křovák EastNorth. Dáta boli do programu vkládané vo forme vrstiev 

(Shapefiles). Tie sa vytvárajú pomocou ArcCatalogu. V ňom pravým kliknutím myši na 

náš projekt zvolíme New - Shapefile. Hneď sa nám zobrazí okno, v ktorom nový Shapefile 

pomenuje, vyberieme aký typ chceme vytvoriť (body, línie, polygóny a pod.) a projektu 

priradíme súradnicový systém, ktorý po kliknutí na Edit zvolíme Project Coordinate 

system – National Grid - Europe a S-JTSK Krovak East North. 

 

Týmto vrstvám bolo treba pripojiť dáta v podobe súradníc. Súradnice boli 

importované skrz možnosť Add XY data alebo pomocou Join Relates. Následne bol 

vybraný zoznam so súradnicami pre konkrétnu vrstvu. Pripojené dáta je možné otvoriť 

v okne atribútov. V ňom je ďalšia možnosť spracovania týchto dát pomocou selektovania, 

zoraďovania a editovania.  

 

 Takýmto spôsobom boli vytvorené všetky vrstvy. Celkovo ich bolo 19. Jednalo 

sa o body DATAZ, body merané rýchlou statickou metódou pre referenčné stanice 

Šumperk a Kroměříž, a body merané RTK metódou. Ďalších 7 vrstiev bodov 

znázorňovali odchýlky medzi vybranými metódami GNSS a ZhB, z toho 4 pre globálnu 

transformáciu a 3 pre lokálnu transformáciu. Smer odchýlok bol vykreslený pomocou 

nástroja Edit - Line tak, aby šípka vektoru smerovala z ZhB do bodu odchýlky. Pred 
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samotným editovaním bolo treba vybrať vrstvu editovania a kliknúť na Start editing. Po 

ukončení editovania Stop editing a Save editing. Bez tohto kroku by editovanie nebolo 

uložené. Následne sa obdobným spôsobom prešlo k tvorbe zvyšných liniových 

shapefilov. Týmito vektormi boli vykreslené skutočné hodnoty rozdielov zmeraných 

a daných súradníc. 

 

Poslednou vrstvou, ktorá bola do programu pridaná bola ortofotomapa. Tú je 

možno importovať pomocou prehliadacej služby WMS. Tá užívateľom ponúka vkladanie 

máp, v podobe odkazov (linkov), ktoré je možné získať Geoportálu ČUZK a sekcií 

aplikácie, prohlížecí služba WMS.  

Jednotlivé vrstvy je medzi sebou možné prepínať, čo nám dáva mnoho možnosti 

pri výbere konkrétnych vrstiev, ktoré sú predmetom záujmu, viď. obr. č. 22.  

 

 

Obr. č. 22 - ArcGIS 10.3 
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10. ZÁVER 

 V tejto práci bolo primárnym úkolom overiť presnosť globálneho 

transformačneho kľúča. Transformácia prebehla v programe Leica Geo Office 8.2, ktorý 

disponuje  globálnym transformačným kľúčom deklarovaný ČÚZK. Jeho presnosť sa 

testovala na 20 zhusťovacích bodov v okolí Olomouca. Presnosť výsledkov odpovedá 

presnosti globálneho transformačného kľúča, ktorého stredná súradnicová chyba 

mxy=0,060 m, čo činí v polohovej chybe mp=0,084m. Zároveň bol pre danú lokalitu 

vyhotovený lokálný transformačný kľúč za účelom porovnania, (overenia) správnosti 

globálnej transformácie, ktorý bol otestovaný na rovnakých bodoch. Jeho stredná 

súradnicová chyba je mxy = 0,066 m a polohová chyba mp = 0,093m. 

 Výsledkom práce je porovnanie vzájomnej presnosti pomocou lokálného 

a globálneho transformačného kľúča, a ktorý z nich umožňuje presnejší prevod súradníc 

z jedného súradnicového systému do druhého.   

 Práca vznikla v spolupráci s katastrálnym úradom pre Olomoucký kraj, ktorému 

budú výsledky práce poskytnuté. 
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12. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK  

GNSS    Global Navigated Satellite System 
DATAZ   Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů 
RTK   Real Time Kinematic 
GPS   Global Positioning System 
GLONASS    Globalnaja navigatsionnaja sputnikovaja sistema 
GALILEO   Európsky družicový navigačný systém 
MEO    Medium Earth Orbit  
VESOG   Výzkumná a experimentální síť pro observaci GNSS 
ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 
VUT FAST   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
RINEX   Receiver Independent Exchange Format  
CZEPOS   Síť permanentních staníc GNSS České republiky 
RTCM   The Radio Technical Commission for Maritime Services 
DGPS   Differential Global Positioning System 
VRS   Virtual reference station  
ACP    Area correction Parameters 
TVN CZ   Trimble VRS Now Czech 
ITRS    International terestrial reference system 
ICRS    International celestial reference system 
VLBI    Very long baseline interferometry  
SLR   Satellite Laser Ranging 
DORIS   Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite 
ETRS89   Európsky terestrický referenčný systém 1989 
S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické síte katastrální 
Bpv    Balstský výškový systém po vyrovnaní 
WGS-84   World global system 1984 
VUGTK   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický   
DOP     Dilution of precission  
TB      Trigonometrický bod 
ZhB    Zhušťovací bod 
DBP    Databáze bodových polí  
KN     Katastr nemovitostí 
ZU     Zeměměřický úřad 
TL     Triangulačný list 
LGO   Leica Geo Office 
csv     Comma-separated values 
txt    Textový dokumnet 
ASCII   American Standard Code for Information Interchange 
WMS    webové mapové služby 
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Project Information

System A System B
Project name: etrs_žák_29,4 jtsk_žák_3_5

Coordinate System Information System B

Coordinate system name: CZ_JT13
Created: -
Transformation name: CZ-JT10
Transformation type: Classical 3D
Height mode: Ellipsoidal
Residuals: -
Local Ellipsoid: Bessel
Projection: Czech JTSK
Geoid model: CZ_Bpv10
CSCS model: CZ_JT13

Transformation details

Height mode: Orthometric

3D-Helmert transformation
Number of common points: 7
Sigma a priori: 1.0000
Sigma a posteriori: 0.0150
Transformation model: Bursa-Wolf

No. Parameter Value rms
1 Shift dX -426.3873 m 7.6840 m
2 Shift dY -160.3880 m 8.9958 m
3 Shift dZ -563.7940 m 7.2471 m
4 Rotation about X 6.23362 " 0.26130 "
5 Rotation about Y 7.18305 " 0.27208 "
6 Rotation about Z 2.88723 " 0.24452 "
7 Scale -3.3391 ppm 0.9727 ppm

Residuals

Cartesian:

System A System B Point type dX [m] dY [m] dZ [m]
000035210277 277 Position + height -0.0050 m -0.0060 m -0.0144 m
000035220201 201 Position + height -0.0027 m 0.0044 m -0.0141 m
000035220206 206 Position + height 0.0101 m 0.0079 m 0.0270 m
000035220242 242 Position + height -0.0054 m -0.0011 m 0.0046 m
000035220272 272 Position + height 0.0192 m 0.0085 m 0.0181 m
000035220282 282 Position + height -0.0043 m 0.0067 m -0.0033 m
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000035220287 287 Position + height -0.0119 m -0.0203 m -0.0178 m

Grid:

System A System B Point type dE [m] dN [m] dHgt [m]
000035210277 277 Position + height 0.0046 m 0.0039 m -0.0153 m
000035220201 201 Position + height -0.0041 m 0.0086 m -0.0116 m
000035220206 206 Position + height -0.0054 m -0.0078 m 0.0283 m
000035220242 242 Position + height -0.0013 m -0.0071 m -0.0001 m
000035220272 272 Position + height -0.0020 m 0.0044 m 0.0273 m
000035220282 282 Position + height -0.0075 m 0.0013 m -0.0038 m
000035220287 287 Position + height 0.0156 m -0.0033 m -0.0248 m
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