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Anotace 

Diplomová práce seznamuje v teoretické části s technologií mobilního mapovacího 

systému a s metodami laserového skenování. Uvádí způsoby určování polohy, druhy 

kartografických zobrazení a souřadnicových systémů kvůli situaci, kdy sběr dat je 

pořizován v ETRS89 a potom transformován do S-JTSK. V praktické části popisuje návrh 

identických bodů a zaměření kontrolních bodů. Práce se zabývá charakteristikou MMS, 

principem sběru dat, relativním usazením bodového mračna a absolutní optimalizací 

trajektorie MMS. Důležitou činností je vektorizace a transformace bodů do S-JTSK. 

Závěrem se práce věnuje určení a ověření přesnosti MMS, časové náročnosti a zhodnocení 

využití dat při obnově katastrálního operátu přepracováním analogové katastrální mapy. 

 

Klíčová slova: mobilní mapování, laserové skenování, technologie GNSS, souřadnicový 

systém, identický bod, panoramatický snímek, mračno bodů, trajektorie, transformace, 

přesnost, střední souřadnicová chyba, polohová chyba, rozdíl délek, katastrální mapa. 

 

Summary 

The thesis introduces in its theoretical part the technology of mobile mapping system 

and the methods of laser scanning. It defines the ways of positioning, kinds of 

cartographical views and grid systems due to the situation of collecting data from ETRS89 

and afterwards their transforming into S-JTSK. The practical part describes the proposal of 

identical points and the fixing of control points. The thesis focuses on the characteristics of 

MMS, the principle of data collection, relative settling of the point cloud and absolute 

optimization of MMS trajectory. The important activity is points vectorization and 

transformation into S-JTSK. In conclusion the thesis solves the determination and 

verification of the MMS accuracy, time-consuming and evaluation of data usage during 

renewal of the cadastral register by revision of analogue cadastral maps. 

 

Keywords: mobile mapping, laser scanning, GNSS technology, coordinate system, 

identical point, panoramic image, point cloud, trajectory, transformation, accuracy, 

medium coordinate error, position error, the difference in length, cadastral map. 
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Seznam použitých zkratek 

2D, 3D  Trojdimenzionální, Dvojdimenzionální 

ACP  Area Correction Parameters 

ALS  Aerial Laser Scanning 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DATAZ Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů  

DGPS  Diferenciální GPS 

DKM  Digitální katastrální mapa 

DMR  Digital Model Relief 

DMT  Digital Model Terrain 

DOP  Dilution of Precision 

DPZ  Dálkový průzkum Země 

DOPNUL DOPlnění NULtého řádu 

ETRS(F) European Terrestrial Reference System (Frame) 

EUREF  European Reference Frame 

GIS  Geographic Information systém 

GLONASS Globální navigační satelitní systém 

GNSS  Global Navigation Satellite Systém 

GP  Geometrický plán 

GPS  Global Positioning Systém 

GRID  Soubor typu mřížka (matice pravidelně uspořádaných buněk) 

GRS  Geodetic Reference Systém 

GSM  Groupe Special Mobile 

IAG  International Association of Geodesy 

IB  Identický bod 

ICRS(F) International Celestial Reference System (Frame) 

IMU  Inertial Measurement Unit 

INS  Inertial Navigation System 

ISKN  Informační systém katastru nemovitostí 

ITRS(F) International Terrestrial Reference System (Frame) 

KMD  Katastrální mapa digitalizovaná  
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KP  Katastrální pracoviště 

KÚ  Katastrální úřad 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

MMS  Mobile Mapping System 

MNČ  Metoda nejmenších čtverců 

NAVSTAR Navigation System using Time and Ranging 

OB  Orientační bod 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

RES  Registr evidence souřadnic 

RINEX  Receiver INdependent EXchange format 

Rover  Mobilní stanice technologie GNSS 

RPAS  Remotely Piloted Aircraft System 

RTK  Real Time Kinematic 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI  Soubor geodetických informací 

SPI  Soubor popisných informací 

TB  Trigonometrický bod 

TIN  Triangulated Irregular Network 

TL  Triangulační list 

TLS  Terrestrial Laser Scanning 

UAS  Unmanned Aircraft System 

UAV  Unmanned Aerial Vehicle 

UTM  Univerzální transverzální Mercatorův systém 

VRS  Virtual Reference Station 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, kartografický a kartografický 

WGS  World Geodetic System 

ZABAGED Základní báze geografických dat 

ZhB  Zhušťovací bod 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 

ZÚ  Zeměměřický úřad 

ZVBP  Základní výškové bodové pole 
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1 Úvod 

Poslední dobou se setkáváme s pojmy „nové technologie mapování“. Co se pod nimi 

skrývá? Jsou vhodné pro konkrétní úlohy a s jakou přesností? Byly by jejich výsledky 

využitelné v oblasti katastru nemovitostí a při obnově přepracováním katastrálních map? 

Poněvadž má statické laserové skenování obdobné rysy jako klasické geodetické 

měření a letecké laserové skenování s sebou stále nese problém neschopnosti určit průnik 

zdiva s terénem, zaměřili jsme se na zodpovězení otázek mobilního laserového skenování. 

Pracuji na Katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj v Opavě. Po dokončení 

digitalizace souboru geodetických informací v roce 2017 a splnění jedné z priorit 

současnosti - zpřístupnění katastrálních map prostřednictvím počítačových technologií, 

máme před sebou nové období. Kdy se budeme moci soustředit na zlepšení přesnosti a 

aktuálnosti katastrálních map, nejčastěji cestou obnovy katastrálního operátu novým 

mapováním, ale i využitím dat požadované přesnosti. Pokud bychom nalezli, vyzkoušeli a 

potvrdili efektivní využití mobilního mapovacího systému, byl by to „krok kupředu“. 

Proto je potřeba technologii pochopit a posoudit její možnosti využití pro tyto účely. 

Oslovili jsme geodetickou firmu GIS-STAVINVEX a.s., která se v našem regionu 

metodou MMS zabývá. Katastrální úřad jako orgán státní správy, který vede katastr 

nemovitostí, a firma jako možný dodavatel dat, jsme chtěli získat společné zkušenosti 

vedoucí ke korektnímu sběru dat, zpracování mračen bodů a jeho kvalitní vektorizaci 

vybrané oblasti. Kromě využití dat bylo zapotřebí také určit přesnost metody MMS. 

Jako zájmovou oblast jsme zvolili část katastrálního území Dvorce u Bruntálu, které 

prochází obnovou katastrálního operátu přepracováním analogové mapy. Pro tyto účely 

zde již bylo v roce 2013 vybudováno podrobné polohové bodové pole a zaměřen 

dostatečný počet identických bodů v blízkosti zvolené uzavřené trasy. Jedná se o úsek 

intravilánu s nižší zástavbou starších nebo zrekonstruovaných rodinných domků, bytovek, 

s několika budovami občanské vbavenosti a domů s historickou fasádou. Terén je rozličný, 

od rovinatější části až ke konečnému stoupání se svahy lemujícími silnici. 

GIS-STAVINVEX a.s. uskutečnila sběr dat v dubnu letošního roku. V průběhu 

činností jsem se zástupci firmy spolupracovala. Obsahem diplomové práce je seznámení se 

s principem MMS, rozšíření znalostí v oblasti souřadnicových systémů (pořízení dat 

v ETRS89 a transformace do S-JTSK), získání zkušeností s mračny bodů a s vektorizací. 
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2 Mobilní mapovací systém 

Mobilní mapovací systém (MMS) je dle [28] nově vznikající trend v mapovacích 

aplikacích. Umožňuje orientovat koncepci mapování v souvislosti s jeho účelem již na 

měřické úrovni. Trend směřující k mobilnímu mapovacímu systému je motivován vysokou 

poptávkou po metodách rychlého a levného získávání 3D dat a také technologickým 

pokrokem v oblastech digitálního zobrazování a navigačních senzorů. 

 

2.1 Vzrůstající využití MMS 

Pojem mobilní mapování představuje nové technologie umožňující rychlý sběr dat, a 

to především v zastavěných částech území, kde dochází k rychlým změnám infrastruktury. 

Místo měření jen jednotlivých budov či objektů umožní naskenovat celá města nebo stovky 

kilometrů dálnic a jejich okolí, to vše za podstatně kratší čas oproti klasickému měření. 

Pořízení potřebných dat běžnými konvenčními prostředky, jako jsou letecká 

fotogrammetrie nebo pozemní geodetická měření, jsou cenově a časově značně náročné.   

U geodetických metod včetně fotogrammetrie jsou pro následné modelování zjišťovány 

souřadnice vybraných charakteristických bodů. Oproti tomu u skenování jsou dle [29] 

body rozmístěny neselektivně v pravidelném úhlovém rastru. V současné době výrazně 

vzrůstá zájem o 3D geografické informační systémy (GIS), přínosné v mnoha oborech. 

 

Data MMS jsou využívána pro: 

- územní plánování a monitorování stavu nemovitostí, 

- zaměření skutečného stavu stavebních konstrukcí, 

- 3D modelování měst a jejich následnou vizualizaci, 

- pasportizaci a správu inženýrských sítí a infrastruktury, 

- dokumentaci památek v oblasti architektury a archeologie, 

- tvorbu digitálního modelu reliéfu a digitálního modelu terénu, 

- měření v tunelech, povrchových lomech, v dolech a v jeskyních. 

Obr. 1 na str. 5 znázorňuje umístění mobilního mapovacího systému na automobilu. Lze 

použít také čtyřkolky, železniční vozíky, lodě, vrtulníky nebo bezpilotní létající prostředky. 
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2.2 Ekonomické zhodnocení MMS 

Laserové skenování patří k nejnovějším metodám pro pořizování prostorových dat. 

Poskytuje data v takové hustotě a přesnosti, že v některých aspektech neexistuje srovnání 

se stávajícími metodami měření a je možné, že vývojem času      

se objeví další oblasti využití a metody zpracování. 

 

Laserové skenování lze charakterizovat těmito rysy: 

 přesnost a vysoká hustota měřených bodů, 

 krátká doba potřebná pro pořízení množství dat, 

 vysoká automatizace zpracování měřených dat. 

Výhody a přínosy laserových skenovacích systémů jsou: 

 přesné a kompletní zaměření stávajícího stavu, 

 vyšší produktivita práce a tedy finanční úspory, 

 měření probíhající během stavby nebo za plného provozu, 

 výrazná redukce délky odstávky náročných provozů na minimum, 

 významné zkrácení práce v terénu, měření bez nutnosti denního světla, 

 vysoká spolehlivost výsledků, eliminace chybných nebo nepřesných měření, 

 automatizace umožňující výrazné zkrácení zpracování dat, 

 snižování rizika chybného vyhodnocení,  

 velmi rychlé zpracování digitálních modelů terénu,  

 přesné a efektivní 3D modelování (výpočet kubatur), 

 vizualizace a generování 2D výkresů (výpočet ploch), 

 zvýšení bezpečnosti práce v náročných podmínkách. 
 

Technologie je velmi nákladná svými počátečními náklady, ale po jednoduché 

kalkulaci lze konstatovat, že počáteční investice do měřících zařízení a software je díky 

vysoké efektivitě a zmíněných úsporách mzdových nákladů automatizací velmi rychle 

návratná. Nasazení laserového skenovacího systému (LSS) ve všech případech umožňuje 

dle [21] rychlé získání 3D informací pro zachycení tvaru objektu, který by bylo obtížné či 

zcela nemožné zmapovat klasickými metodami jako je polární metoda, protínání nebo 

fotogrammetrie  a bez nutnosti opakovaného zaměření. 

 

 
Obr. 1  

Mobilní mapovací 

systém [50] 
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2.3 Představení metody MMS 

Mobilní mapování je velmi rychlá a ekonomická metoda získávání geoinformačních 

dat, spolu s aktuálními fotografiemi mapovaných objektů. Výhodou systému je rovněž 

fakt, že nemusíme spoléhat na denní světlo, tzn. používaný systém pracuje prakticky 

kdykoli a lze ho tak použít pro měření v noci a při minimálním provozu na komunikacích. 

Laserový skenovací systém (laserscanning) umožňuje bezkontaktní určování 

prostorových souřadnic. Jedná se o technologii k pořizování prostorových informací 

pomocí pohyblivého nosiče, řady senzorů a software, který je schopen vyhodnocovat data 

z naměřených veličin. 

Pomocí laserového skenování se zaměří velké množství bodů v minimálním 

rozestupu za krátkou dobu observace. Tímto způsobem se přenese terén do počítače, 

vznikne tzv. digitální model terénu s vysokou hustotou zaměřených bodů, které je možno 

dále zpracovávat, identifikovat a vektorizovat z něj potřebné hrany, linie, profily i celé 

trojrozměrné objekty bez nutnosti jejich podrobného měření klasickými metodami. 

Zájmové území je pokryto tisíci snímky a mračny bodů pořízenými laserovými 

skenery, které dohromady tvoří kompaktní model pro měření a vizualizaci. Výstupem 

laserového skenování je soubor 3D souřadnic odražených bodů, tzv. mračno bodů. 

Pomocí automatických a manuálních postupů je v dalším zpracování prováděna filtrace a 

klasifikace těchto bodů. 

Laserové skenování se často provádí společně se snímkováním zaměřovaných 

objektů digitální kamerou. V záznamu každého laserového bodu jsou obsaženy informace 

o intenzitě odrazu od měřeného objektu, případně o reálné barvě každého z odrazů, pokud 

je současně se skenováním pořizována digitální fotografie. Fotografie se použijí k obarvení 

bodů v mračnu, tzn. bod je zobrazen nejen polohou, ale také barvou, která vyjadřuje 

intenzitu přijatého signálu při měření délek. Barevně jsou takto odlišeny povrchy různých 

materiálů, úprav a geometrické konfigurace. Výsledkem pak je 3D model v reálných 

barvách či ortofotoplán. Fotografie mohou být také transformovány na stěny skenovaného 

objektu. 

Výsledkem zpracování dat z laserového skenování může být například model terénu 

nebo povrchu ve formě trojúhelníkového modelu a pravidelné sítě, generalizovaný 3D 

vektorový model  nebo výkresy 2D (půdorysy, řezy, pohledy atd.) skenovaného objektu. 
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Využitím výhod několika různých měřících a navigačních technologií současně, 

k nimž patří GNSS, IMU, odometr, laserové skenování a digitální fotografie, dosahuje 

systém MMS přesnosti i při snímání v zastavěných oblastech, centrech měst, v místech 

pokrytých vegetací a v tunelech, kde klasická GNSS technologie sama o sobě nevyhovuje. 

  

2.4 Princip technologie GNSS 

Určení polohy uživatele na měřeném bodě spočívá ve zjišťování vzdáleností od 

jednotlivých družic. Družice o známé poloze vysílá v přesně definovaný čas tzv. 

pseudonáhodný kód. Ten je přijat pozemní aparaturou, která na základě zpoždění a 

rychlosti šíření signálu určí vzdálenost. Schéma GNSS je na Obr. 10 na straně 17. 

Tato vzdálenost je ovšem značně ovlivněna chybou v nastavení hodin aparatury a 

fyzikálním stavem atmosféry, kterou signál prochází. Proto se označuje jako 

pseudovzdálenost. Pokud aparatura určí tuto vzdálenost minimálně ke čtyřem družicím, je 

schopna určit polohu antény a opravu vlastních hodin. Každá družice je vybavena 

atomovými hodinami s přesností 10-13 sec. Nejčastěji využívané systémy GNSS jsou 

uvedeny v Tab. 4 na straně 17. 

V souvislosti s ohybem vlnění při přechodu elektromagnetického záření přes 

ionosféru docházelo k velké nepřesnosti v určení vzdálenosti mezi družicí a přijímačem. 

Toto z části řeší použití dvou vysílaných frekvencí L1 a L2, struktura signálu je na Obr. 2.

 

Obr. 2  Schéma odvozování frekvencí signálů [6] 
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Poněvadž se vzdálenosti družic od Země pohybují okolo 20.000 km, vysílaná vlna 

k přijímači na Zemi dorazí v opožděném čase. Je zapotřebí určit nejen souřadnice bodu x, 

y, z, ale i čas t.  Na  Obr. 3 je zřejmá základní idea prostorového protínání ze tří délek. 

Pokud známe vzdálenosti ze tří bodů k přijímači,       

můžeme dle [21] určit jeho polohu k těmto bodům.          

Přijímač leží na kulové ploše se středem v družici           

a poloměrem rovným vzdálenosti přijímače        

od družice. Protnutím těchto tří imaginárních       

kulových ploch je poloha bodu určena. 
 

         

 

2.4.1 Principy zpracování měření 

 

Určování vzdáleností přijímače od družic lze provádět několika způsoby: 

a) kódová měření – přijímač určí čas odeslání sekvence C/A kódu (vysílán na frekvenci 

L1) nebo P-kódu (vysílán na frekvencích L1 a L2) a čas jejího přijetí. Rozdíl obou časů 

vypovídá o době šíření signálu od družice k přijímači. Každá družice vysílá specifický kód, 

aby se mohla identifikovat. 

Po přijetí rádiového signálu jsou časové značky v přijímači dekódovány. Princip 

spočívá v porovnání kódu (náhodná posloupnost 0 a 1 na Obr. 4) přijatého z družice se 

stejným kódem vygenerovaným v přijímači. Vynásobením rychlostí šíření elektromagne-

tických vln získáme zdánlivou vzdálenost od družice. 
 

  

 

 

 

 

Obr. 3  Poloha změřením délek ze tří bodů [7] 

 

Obr. 4  Korelace kódů [6] 
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b) fázová měření – družice vytváří sinusové vlnění. Nosná vlna L1 má vlnovou délku 

0,19 m, vlna L2 má vlnovou délku 0,24 m. Když určíme počet celých vlnových délek mezi 

přijímačem a družicí, určíme velmi přesně vzdálenost k družici. 

 Dle [8] určení pseudovdáleností z fázových rozdílů vlny zajišťuje mnohem větší 

přesnost měření než mohou poskytnout kódová. Na Obr. 5 se určovaný fázový rozdíl 

skládá z celého počtu N period nosných vln (tzv. ambiquity) a zbytku f (tzv. doměrek). 

 

 

 

 

Dle [13] se některé systematické chyby při určování polohy bodů dají eliminovat 

pomocí první, druhé nebo třetí diference měřených fází. Měří-li se fázové rozdíly současně 

ke stejným družicím ze dvou pozemních stanic (viz Obr. 6), výpočtem první diference se 

vyloučí oprava hodin na družici. Metoda druhé diference spočívá v současném měření ke 

dvěma a více družicím a má tu vlastnost, že je oproštěna od oprav družicových hodin i 

hodin přijímače. Třetí diference jako rozdíl dvou druhých diferencí vyloučí i neznámou 

vyjadřující celý počet vlnových délek.  

 

 

 

c) Mezi další metody určování polohy patří měření dopplerovského posunu (k určení 

zrychlení nebo rychlosti) a interferometrická měření (pro určování směrů a sklonů). 

 Všechna tato měření jsou zatížena řadou vlivů, které se projevují jako systematické 

chyby zhoršující přesnost určení polohy, rychlosti a času, viz Tab. 1 a Tab. 3. na str. 11. 

.  

Obr. 5  Určení polohy z fázových měření [13] 

 

Obr. 6  Vytváření diferencí [13] 



Ing. Alexandra Štrohalmová:  Využití dat z laserového mobilního mapovacího systému 

   

2015                              10 

Tab. 1  Omezení vlivů pomocí diferencí [13] 
 

 

 

2.4.2 Faktory ovlivňující přesnost měření 

 

Mezi nejčastější faktory ovlivňující přesnost měření patří: 

 

 chyby hodin - družice a přijímače (omezení pomocí diference), 
 

 vliv atmosféry - troposférická a ionosférická refrakce (omezení pomocí diference), 
 

 multipath - vícecestné šíření signálu, odraz od blízkých ploch (omezení pomocí filtrů), 
 

 stav družic - informace o stavu družice jsou obsaženy v navigační zprávě, 
 

 přesnost efemerid (dráhy družic) - dle [13]  hlavní řídící stanice v soustavě pozemního 

segmentu shromažďuje a počítá efemeridy a parametry chodu hodin na družici. 

Zpracovatelská centra zpracovávají pozorování ze stanic se známými souřadnicemi a 

určují polohu družic, kterou nahrávají do palubních počítačů, tzv. palubní efemeridy 

(cca s 1 m přesností) a tím umožňují okamžitý výpočet polohy družice v čase 

pozorování. Efemeridy vyšší přesnosti jsou se zpožděním k dispozici v datovém centru 

(viz. Tab. 2) s internetovým přístupem, tzv. přesné efemeridy (cca s 2,5 cm přesností). 
 

 rozmístění družic (dilution of precision, tzv. rozptyl přesnosti) - DOP je bezrozměrné 

číslo, charakterizující přesnost určení některého parametru (polohy, výšky, času apod.). 

Čím větší DOP, tím nižší přesnost. Vliv konfigurace družic na DOP znázorňuje Obr. 7. 
 

 dále poměr signál/šum, typ přijímače, plán a způsob měření, vyhodnocování apod. 
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Tab. 2  Přesnost efemerid v závislosti na zpracování v čase [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

Obr. 7  Vliv konfigurace družic - příznivý PDOP, nepříznivý PDOP [5] 

 

GDOP (Geometric) 

PDOP (Position) 

HDOP (Horizontal) 

VDOP (Vertical) 

TDOP (Time) 

Tab. 3  Přibližné hodnoty jednotlivých systematických vlivů při určování polohy [22] 
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2.4.3 Metody určování polohy 

Primárním výsledkem určení polohy systémem GNSS jsou pravoúhlé prostorové 

souřadnice (X, Y, Z) v souřadnicovém systému WGS84. Programová vybavení umožňují 

dle [5] převod těchto souřadnic na geodetické zeměpisné souřadnice (B, L H).  
 

Rozlišujeme dvě základní metody určení polohy bodu: 

a) absolutní určení polohy (point positioning) – poloha jediného přijímače se určuje 

kódovým měřením. Ve stejný časový okamžik je třeba určit pseudovzdálenosti min. na 

čtyři družice (pro prostorové souřadnice a korekci hodin přijímače). Výsledkem je 

absolutní prostorová poloha antény přijímače v geodetickém systému WGS84. 

b) relativní určení polohy (relative positioning) – určuje se vektor mezi dvěma body (dva 

přijímače). Nejčastěji se využívají simultánní fázová měření min. ze dvou bodů ke čtyřem 

družicím. Tyto body tvoří koncové body základny (baseline). Přesnost relativních metod je 

závislá na délce základny, na době měření, jestli se jedná o statickou nebo kinematickou 

metodu a jestli se využilo pro zpracování jedné (L1) nebo obou (L1 a L2) nosných vln. 

Výsledkem je prostorový vektor udávající vzájemnou polohu bodů základny. Souřadnice 

bodů jsou ve stejném souřadnicovém systému jako zadané souřadnice bodů známého. 
 

Metody určení polohy se dělí dle způsobu získání výsledků na: 

a) metody v reálném čase (real time processing) – poskytují výsledky ještě na stanovisku, 

b metody s následným zpracováním (post-processing) – měřená data se registrují a 

teprve potom zpracovávají. Výpočty se realizují obvykle v kanceláři, kde se kombinují 

měření na různých stanovištích. 
 

Metody určení polohy se dále dělí na: 

a) metody statické (static) – anténa přijímače je vzhledem k Zemi nepohyblivá, 

b) metody kinematické (kinematic) – určuje se poloha pohybující se antény. 

 

2.4.4 Relativní určení polohy bodu 

Polohu bodu relativním určením lze realizovat buď statickým nebo kinematickým 

měřením. Při statickém určování polohy jsou oba přijímače po dobu měření vzhledem 

k zemskému povrchu v klidu. Při kinematickém měření je anténa přijímače „rover“ 

vzhledem k zemskému povrchu v pohybu.  
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Relativní metody určení polohy bodů dle způsobu a délky observace dělíme na: 

 

a) statická metoda – poloha bodu se určuje vzhledem k referenčnímu bodu, jehož 

geocentrické souřadnice jsou známy. Musí se uskutečnit simultánní měření min. dvěma 

přístroji, které realizují buď kódová nebo fázová měření. Za pomoci vytváření diferencí 

umožňuje určit délku základny (vektoru) až s mm přesností. Časový interval, ve kterém se 

vykonávají simultánní měření, se nazývá observační série (session). Doba observace je 

závislá na délce základny (10 až 120 minut). Statická metoda se využívá při budování 

základních geodetických sítí na velkém území a při sledování tektonických pohybů bodů. 
 

b) rychlá statická metoda (pseudostatická) – liší se délkou observace. Při 

současném sledování 5 až 6 družic dvěma přijímači je doba observace 5 až 10 minut. 

Měření lze uskutečnit do vzdálenosti 15 km v okruhu zvoleného referenčního bodu. 

Přijímač na referenčním bodě musí po celou dobu měření přijímat družicové signály. 

Mobilní přijímač „rover“ realizuje krátká pozorování na určovaných bodech.  

Zkrácení doby observace je umožněno zavedením technologie rychlého určování 

ambiquit. Rychlou statickou metodu lze využít při zhušťování sítí, při místní triangulaci a 

při podrobném měření (nahrazení polygonových pořadů). 
 

c) semikinematická metoda (stop and go) – speciální typ kinematického měření 

s inicializací. Při nepřerušeném příjmu signálu z min. 4 družic přenášíme vyřešené 

ambiquity z jednoho bodu na druhý. Jeden přijímač je na bodě se známými souřadnicemi 

(referenční bod). Druhý „rover“ se přemísťuje na určované body, jako na Obr. 8 na str. 14. 

Na začátku měření je třeba realizovat inicializace „rover“ přijímače, tzn. určit 

ambiquity k měřeným družicím. Během měření musí oba přijímače neustále přijímat 

signály min. od 4 družic. Na určovaných bodech se vždy přijímač zastaví a realizuje se 

měření od několika sekund do max. 2 minut. Měření lze využít i pro určování dráhy 

pohybujícího se tělesa. 
 

d) metoda RTK (real time kinematic) – patří mezi kinematické způsoby, kdy se 

ambiquity řeší z měření pohybujícího se přijímače. Využívá dvoufrekvenční přijímače 

GPS, které jsou hardwarově a softwarově vybaveny pro realizaci diferenčního fázového 

měření v reálném čase. Umožňuje s cm přesností určovat polohu antény přijímače přímo 

v terénu a tím podstatně zkrátit kancelářské zpracování. Inicializace přijímače „rover“ se 

realizuje při rychlé statické metodě na neznámém bodě během několika minut, viz Obr. 8. 
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Dle [5] přístroj indikuje nejenom okamžik, kdy byly vyřešeny ambiquity, ale 

umožňuje i posoudit kvalitu určovaných souřadnic, které se zobrazí na displeji. Vše se 

ukládá do paměti přístroje. Tzn., že přímo na bodě se může observátor rozhodnout, jestli 

určené souřadnice vyhovují požadavkům. Při nevyhovujících výsledcích je možné měření 

zopakovat. 
 

Metoda RTK je založena na těchto principech: 

- na přenosu pseudovzdáleností a fázových měření z referenční stanice (base station) 

do mobilní stanice (rover) v reálném čase, 

- na řešení ambiquit v mobilní stanici metodou „on the fly“ (kinematická metoda Stop 

and Go s inicializací za pohybu), 

- na okamžitém výpočtu parametrů měřeného vektoru v mobilní stanici. 
 

Při měření je z referenční stanice do „roverů“ předáván velký objem dat, pro jehož 

přenos se užívá radiového spojení (radiomodemu), v současné době pomocí sítí GSM a 

internetu. Systém umožňuje nejenom určovat souřadnice bodů, ale také vyhledávat body 

ztracené.  Je vhodný pro vytyčovací práce a pro řešení inženýrských úloh.  

 

Přesnost určení souřadnic: statická metoda  σ = 3 až 5 mm + 1 ppm  

   rychlá statická metoda σ = 5 až 10 mm + 1 až 2 ppm

    stop and go   σ = 10 až 20 mm + 1 až 2 ppm

    kinematická   σ = 10 až 30 mm + 1 až 3 ppm 

   real time kinematic  σ = 20 až 50 mm 

 

  

Obr. 8  Schéma metody stop and go  a schéma metody RTK [13] 

Permanentní stanice 

σ    je 

standardní  

odchylka  

v poloze 
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2.4.5 Sítě permanentních stanic 

U všech relativních metod narůstá chyba určených souřadnic s délkou vektoru. 

Požadavek vysoké přesnosti vede ke snaze určovat co nejkratší vektory. Řešením je 

vzájemné propojení referenčních stanic a modelování chybových vlivů v reálném čase. 

Tím je možné dosáhnout konstantní úrovně přesnosti na celém území pokrytém sítí 

permanentních stanic. Permanentní stanice dle [5] poskytují i data pro post-processing. 

 

Možnosti získání uživatelských korekcí: 
 

a) plošné korekční parametry (ACP) – při této lineární interpolaci se oblast rozdělí 

pomocí spojnic mezi stanicemi na trojúhelníky. Korekce v každém trojúhelníku jsou potom 

počítány z dat referenčních stanic. Tato metoda funguje správně do vzdálenosti 

referenčních stanic 50 km. 

b) virtuální referenční stanice (VRS) – v tomto případě uživatel zašle do zpracova-

telského centra své přibližné souřadnice, kde jsou korekce vypočteny na základě modelu 

platné pro zaslané souřadnice. Tyto korekce jsou přičteny k běžným RTK korekcím 

z nejbližší referenční stanice a zaslány zpět uživateli. Nevýhodou je nutnost oboustranné 

komunikace mezi uživatelem a zpracovatelským centrem. 

 

 

Síť permanentních stanic CZEPOS 

 

Síť byla zřízena v letech 2004 až 2006 Českým zeměměřickým a katastrálním 

úřadem, v plném provozu je od roku 2007. Správcem CZEPOS je Zeměměřický úřad. 

CZEPOS obsahuje 28 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných na území ČR ve 

vzdálenostech cca 60 km a 27 stanic zahraničních sítí. Všechny stanice provádí 24 hodin 

denně přesná měření GNSS, která jsou dále zpracovávána a poskytována uživatelům. 

CZEPOS využívají zejména uživatelé přesných geodetických GNSS přijímačů, kde 

lze prostřednictvím služeb dosáhnout cm až mm přesnosti. A další uživatelé GNSS 

přijímačů určených pro sběr dat GIS, kde lze dosáhnout dm až cm přesnosti. 

CZEPOS je součástí geodetických základů. Na Obr. 9 vidíme rozmístění stanic 

CZEPOS, které tvoří společně s pomocnými stanicemi a vybranými body geodetických 

základů dle [46] národní realizaci Evropského terestrického referenčního systému 1989 

(ETRS89) vztaženou k Evropskému terestrickému referenčnímu rámci 2000 (ETRF2000). 
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Obr. 9  Síť permanentních stanic České republiky CZEPOS [46] 

 

 

V současnosti jsou služby CZEPOS poskytovány ve 3 kategoriích: 

 služby kategorie diferenčních GPS (DGPS) - určené pro jednoduché přijímače 

kategorie GIS umožňující určení polohy s decimetrovou přesností, 

 služby kategorie real time kinematic (RTK) - určené pro přesné přijímače umožňující 

určení polohy s centimetrovou přesností pomocí dat z jednotlivé stanice CZEPOS, 

 služby kategorie virtuální referenční stanice (VRS) - určené pro přesné přijímače 

umožňující určení polohy s centimetrovou přesností pomocí dat VRS vypočtených         

z několika nejbližších stanic. 

 

2.4.6 Standardy GNSS pro předávání dat 

 

Převod naměřených dat z daného přijímače do programu pro vyhodnocování měření 

vyřešily vytvořené standardy pro datovou komunikaci s GPS přijímači: 

a) RTCM SC-104 – vznikl v roce 1983 jako první v oblasti diferenčních GPS (DGPS)    

pro spojení dvou přijímačů při měření v diferenčním modu. Definuje binární formát. 
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b) RINEX (Receiver INdependent EXchange format) – vznikl pro oblast výstupu dat 

z GPS přijímačů, původně pro předávání dat mezi institucemi pracujícími na projektu 

vytvoření celoevropské přesné geodetické referenční sítě v roce 1989 (EUREF). 
 

Jedná se o textový formát obsahující:  

 soubor měření GPS, GLONASS, 

 soubor navigační zprávy GPS, 

 soubor navigační zprávy GLONASS, 

 soubor navigační zprávy geostacionárních družic, 

 soubor údajů hodin družic a přijímačů, 

 soubor meteorologických dat.         

 

c) NMEA 0183 – vznikl 1985 pro obecné definování rozhraní mezi jednotlivými 

elektronickými přístroji, například v lodní, letecké a pozemní dopravě. Data jsou 

z přijímače odesílána v podobě textových vět, které mohou obsahovat almanach GPS, 

údaje o stavu družic, určenou polohu, hodnoty DOP, seznam viditelných družic apod. 

 

Tab. 4  Nejčastěji využívané globální navigační satelitní systémy [22] 

 

 

 

 Obr. 10  Oběžné dráhy GNSS [6] 
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2.5 Inerciální měřicí jednotka 

Jak bylo dříve uvedeno v kapitole 2.2, převážné množství mobilních mapovacích 

prací probíhá v zastavěných městských oblastech, kde v souvislosti s výškovou zástavbou 

nebo porostem stromů dochází k zastínění družic a k omezení nebo úplné ztrátě příjmu 

GNSS signálu, viz Tab. 5. V těchto situacích hraje nezastupitelnou úlohu inerciální měřicí 

jednotka (IMU). V souvislosti s předurčenou pozicí a rychlostí získaných IMU dokáže 

GNSS přijímač překonávat výpadek signálu ze satelitu.  Na Obr. 11 je analogový signál ze 

senzorů předzpracováván integrovaným 

mikroprocesorem a dále pomocí vzorkování 

převáděn na digitální. Dle [32] je procesor 

programovatelný a umožňuje uživateli 

nastavit různé vzorkovací frekvence. 

Poslední součástí je paměťové médium, na 

které jsou nasbíraná data ukládána. 
 

 

 
 

IMU zjišťuje dynamické parametry vozidla a má programové vybavení pro přenos 

dat. Monitoruje a analyzuje jízdní vlastnosti, vyhodnocuje jízdní manévry vozidla a 

zaznamenává trasu v kombinaci s GPS jednotkami. IMU sbírá data prostřednictvím dvou 

sad senzorů uspořádaných do tří na sebe kolmých os. Gyroskopy měřící úhlovou rychlost 

dodávají informace o orientaci (otočení) vozidla a akcelerometry informují o zrychlení. 
 

 

            
 

Na obr. 12 jsou zachycena zařízení pro inerciální navigaci, která určují nezávisle na 

prostorové poloze senzoru (laserového skeneru apod.) jeho úhlové prvky vnější orientace 

vůči přijatému souřadnicovému referenčnímu systému. 

 

 

Paměť 

   

Obr. 12  Ukázky IMU -  XSens MT  a   AIRINS IXblue [65] 

      

Obr. 11  Princip IMU jednotky [32] 
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Prvky vnější orientace jsou údaje, 

určující polohu a orientaci 

fotokomory vzhledem k okolnímu 

prostoru v okamžiku pořízení snímku 

a které definují polohu projekčního 

centra a směr osy záběru = tři 

prostorové souřadnice středu vstupní 

pupily (x, y, z) a tři nezávislé rotace: 

a) stočení snímku φ = vodorovný 

úhel osy snímání se směrem zvolené 

b) sklon os záběru ω = úhel mezi 

osou snímání a vodorovnou rovinou          

c) pootočení snímku ϗ = úhel, který 

svírá snímková osa s hlavní 

horizontálou na Obr. 13.     

  

Základní úlohou inerciální geodézie je určení polohy, orientace a rychlosti objektu, 

pohybujícího se v prostoru. Poloha měřeného bodu objektu je dána vektorem 

v souřadnicovém systému. Souřadnicový systém považujeme za inerciální, nemění-li svoji 

polohu v prostoru vzhledem ke „stálicím“. 

Princip měření polohy pomocí IMU spočívá v nepřetržitém zpracování toku dat o 

pohybu objektu, tzn. nepřetržité měření vektoru okamžitého zrychlení. Ten je měřen 

v souřadnicovém systému měřícího zařízení a musí být transformován do souřadnicové 

soustavy, ve které chceme určovat polohu objektu. Údaje pro transformaci (úhly 

pootočení) získáme pomocí gyroskopů. Dle [2] pomocí gyroskopů určíme rotační prvky 

vnější orientace a akcelerometry poskytují údaje o rychlosti a poloze. Polohu objektu 

můžeme definovat pomocí polohového vektoru těžiště a orientace. 

Systém tělesa nesoucího měřicí přístroje na Obr. 14 a Obr. 15 nazýváme B-systém, 

v němž akcelerometry a gyroskopy konají měření. Představuje osu X v podélné ose nosiče 

(vozidla) ve směru pohybu = pootočení „roll“, osu Y kolmo na směr pohybu = pootočení 

„pitch“ a osu Z ve směru k Zemi = pootočení „heading“. Známe-li počáteční souřadnice 

středu IMU na počátku mise, můžeme použít souřadnicové rozdíly k výpočtu polohy IMU. 

 

 

 

   Obr. 13  Prvky vnější orientace [1] 
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          Obr. 14  Pozice x, y, z  a  náklony a stočení  [26] 

 

Tab. 5  Ilustrační porovnání přesnosti mobilního mapovacího systému LYNX dle [26] 

  

 

                       
 

   

 

2.6 Odometr 

Na Obr. 16 vidíme přídavné zařízení pro měření ujeté vzdálenosti a rychlosti pohybu 

pro systém GNSS/IMU ke zlepšení jeho přesnosti. Skládá se z optického hranatého 

snímače s připojeným kabelem pro přenos dat, namontovaný uvnitř duté tyče. Tato tyč se 

připevňuje na zadní kolo mapovacího vozidla. Měří otáčky kola a tím vzdálenost a rychlost 

pohybu. Společně s IMU poskytuje doplňující informace při výpadku signálu GNSS. 

Obr. 15  Externí odometr  [23] 

 

Obr. 16  Schéma INS systému [9] 
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2.7 Laserové skenování 

Laserové skenování dle [49] představuje způsob detekce (pozn. zjišťování nebo 

odhalování) objektu pomocí pohyblivého laserového paprsku, jehož stopy na povrchu 

objektu jsou uspořádány v řádcích nebo rastru (tzv. mračno bodů). 

Jedná se o neselektivní určování prostorových souřadnic objektu a jejich ukládání do 

paměti. Provádí se velkou rychlostí pomocí skeneru automaticky podle nastavených 

parametrů. Vznikají stovky až sta tisíce bodů za sekundu. Laserový skener pracuje na 

stejném principu jako sonar, ale s využitím laserového paprsku. Způsoby měření 

vzdáleností dokládá Obr. 17  a druhy skenerů  Obr. 18, 19, 20, 21 a 22 na str. 22 a 23. 
 

Jedním z principů laserového skenování je ELEKTRONICKÉ měření vzdáleností: 
 

a) impulsní dálkoměr - měří tranzitní čas, který elektromagnetický impuls potřebuje        

k projití dvojnásobku měřené délky. To spočívá v měření času, který uplyne po jeho 

emitování vysílačem, odrazem od objektu a koncové překážky až k návratu zpět                 

k přijímači, jenž je umístěn v místě emitování původního pulzu. Měří se tedy čas, který 

paprsek potřebuje k projití dvojnásobku příslušné vzdálenosti objektu od zdroje záření. 

Vysílač okamžikem vyslání pulzu startuje měřič času. Pulz se odrazí od objektu a dopadne 

na čidlo přijímače, čímž zastaví měřič času. Paprsek se pohybuje rychlostí cca 3.108 m.s-1. 

b) fázový dálkoměr - měření vzdáleností fázovým dálkoměrem, postaveným na 

registraci fázového rozdílu mezi vysílaným a odraženým zářením. 

c) frekvenční dálkoměr - spočívá ve využití principu skládání časově posunutých 

frekvenčně modulovaných vln. 

 

                     
 

d

DÁLKOMĚR
VYSÍLAČ

PŘIJÍMAČ

OBJEKT

P

Základna

 

Obr. 17  Měření vzdálenosti elektronicky a opticky [21] 

 



Ing. Alexandra Štrohalmová:  Využití dat z laserového mobilního mapovacího systému 

   

2015                              22 

Další možností měření vzdáleností je OPTICKÝ způsob, tzn. princip triangulace 

ze známé základny (znázorněný na Obr. 19), založen na řešení obecného rovinného 

trojúhelníku. Zde je známa délka jedné strany (tzv. základny) a k ní přilehlé úhly (jeden 

měřen, druhý známý). Nevýhodou této metody je pokles přesnosti s rostoucí měřenou 

délkou, omezujícím faktorem je zde délka základny. Tato metoda je dle [21] vhodná na 

velmi krátké vzdálenosti (skenování blízkých předmětů), kde dosahuje vysoké přesnosti. 

 

 

Obr. 18  Dělení skenerů podle principu měření [21] 

 

 

   

 

  

 

        

 

polární skener (Obr. 19) - princip totální 

stanice s bezodrazovým dálkoměrem, 

měření času nebo fázového rozdílu, 

skener se základnou jednokamerový 

(Obr. 20) - souřadnice jsou určovány 

protínáním z úhlů ze základny, 

skener se základnou dvoukamerový 

(Obr. 20) - projektor pro označení bodů. 

Obr. 19  Polární skener [21] 

 

Obr. 20  Skenery se základnou - jedno a dvoukamerový [21] 

 



Ing. Alexandra Štrohalmová:  Využití dat z laserového mobilního mapovacího systému 

   

2015                              23 

 
 

Obr. 21  Dělení skenerů podle zorného pole - kamerový a panoramatický [21] 

 

Dělení skenerů podle dosahu: 

 D1 systémy s velmi krátkým dosahem  0,1 m až 2 m, 

 D2 systémy s krátkým dosahem  2 m až 10 m, 

 D3 systémy se středním dosahem  10 m až 100 m, 

 D4 systémy s dlouhým dosahem  100 m až stovky m. 

Dělení skenerů podle přesnosti: 

 P1 s vysokou přesností    0,01 mm až 1 mm,  

 P2 s přesností     0,5 mm až 2 mm,  

 P3 s přesností     2 mm až 6 mm,  

 P4 s přesností     10 mm až 100 mm. 

Dělení skenerů podle rychlosti: 

 R1 s velmi vysokou rychlostí   více jak 50.000 bodů za sekundu,  

 R2 s vysokou rychlostí   1.000 až 50.000 bodů za sekundu,  

 R3 se střední rychlostí    10 až 1.000 bodů za sekundu,  

 R4 s nízkou rychlostí - se skenovacím modulem do 10 bodů za sekundu. 

 

skener základnový D1, P1     základnový D2, P2       polární D3, P3      polární D4, P4 

 

 

  

 

 

 
Obr. 22  Ukázky skenerů [21] 
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Na kvalitě vráceného dálkoměrného signálu se na Obr. 23 podílejí úhel dopadu, 

reflektivita  (viz  Tab. 6), pohltivost a další fyzikální vlastnosti povrchu. 

 

                            

Obr. 23  Vliv geometrie měřeného objektu na skenování [21] 

 
 

Tab. 6  Vliv povrchu měřeného objektu na skenování [21] 

 

 

Souřadnice každého bodu se na Obr. 24 na str. 25 počítají prostorovou polární 

metodou, tedy z vodorovného a svislého úhlu a šikmé vzdálenosti. Dle [9] jsou úhly 

získávány například z polohy zrcadel a délka průvodce (tzn. měřená délka) impulsním 

dálkoměrem synchronizovaně s polohou zrcadel. 

Skener
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Obr. 24  Princip prostorové polární metody [9] 

 
 

Skenery určují souřadnice bodů v po sobě následujících profilech. Tyto profily se na 

Obr. 25 vytvářejí rozmítáním svazku paprsků: 

 pomocí rotujícího (kmitajícího) zrcadla, 

 pomocí rotujícího odrazného hranolu, 

 rotací zdroje záření, 

 pomocí optických vláken, 

 pomocí statistického optického elementu. 

                                 

Obr. 25  Rozmítání paprsků - kmitající zrcadlo, rotující hranol, rotující zdroj záření [21] 

 

 V následujících kapitolách jsou popsány skenovací metody podle způsobu 

získávání dat - statické, mobilní a letecké. Tato diplomová práce se bude zaobírat 

využitím dat skenovacích systémů mobilních, avšak za zmínku stojí i tyto metody ostatní. 

LASER

ZRCADLO
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2.7.1 Statické skenování 

 

Statické skenování dovoluje řešení geodetických projektů, které by při použití 

klasické metody zaměřování byly neúměrně nákladné či technicky nerealizovatelné. 

Statický skener umožňuje za velice krátkou dobu pořízení velkého množství geodetických 

dat, která se vyznačují maximální přesností a vysokou hustotou měřených bodů. 

Pozemní snímání je vhodné pro zaměřování menších objektů a ploch, kde je kladen 

důraz na vysokou přesnost záznamů (chyby v řádu několika mm) a výsledných modelů. 

Může jít jak o pořizování statických modelů stavebních objektů (architektonická 

dokumentace, staré objekty), či dynamických modelů moderních objektů (dokumentování 

jejich pohybů při různých situací - např. mostů při zátěžích vozidly, střech pod sněhem, 

zatížení elektrického vedení námrazou, přehradních hrází atd.), viz Obr. 26 a Obr. 27. 

Podobně lze sestavením statických modelů dokumentovat území před a po realizaci 

rozmanitých zásahů (inundační prostory nádrží, povrchové těžební lokality, nestabilní 

svahy), pro potřeby krizového řízení (objekty, dostupnost, průchodnost, překážky apod.). 

Vhodné jsou rovněž pro dokumentaci obtížně dostupných tvarů reliéfu, např. skalních stěn. 
 

Jinou efektivní aplikací pozemního laserového skenování je dle [25] měření a 

modelování interiérů (jeskyní, důlních děl, tunelů atd.). Praktické využití nachází pozemní  

skenování také při dokumentaci lomů, tvarů reliéfu, zejména při zjišťování jejich kubatur. 

 

         

 

Obr. 26  Statický laserový scanner Riegl, Obr. 27  3D Laserové skenování v terénu [48] 
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2.7.2 Mobilní skenování 

 

Mobilní skenování přináší v terénu oproti doposud používané statické metodě řadu 

výhod. Namísto pouhého zaměření jednotlivých budov či objektů umožňuje naskenování 

cca stovek kilometrů silnic a jiných komunikací včetně jejich okolí za kratší dobu než 

klasickým měřením s využitím statické totální stanice. Výhodou systému je dle [27] i fakt, 

že není nutné spoléhat na denní světlo, jelikož tento systém pracuje prakticky kdykoliv a 

umožňuje měření v noci při minimálním provozu na komunikacích. 
 

Mobilní laserový systém také dokáže zmapovat dynamické modely změny území a 

podchytit probíhající procesy opakováním záznamů, ať již jde o sesuvná území v blízkosti 

obcí nebo citlivých objektů, určování objemu zářezů a náspů komunikačních staveb, 

revitalizaci těžebních prostorů a skládek. Ukázky některých zařízení vidíme na Obr. 29. 
 

Zatímco u statických skenovacích systémů je poměrně snadné zjišťovat 3D polohu 

zařízení, mobilní systémy se neobejdou bez dalších návazných polohovacích systémů GPS 

a inerciální navigace INS. Mobilní skener, opatřený několika senzory, v závislosti na 

požadované hustotě skenování zaznamená a díky snímačům vyhodnotí danou oblast. Data 

získaná tímto způsobem jsou pak využita pro vytvoření komplexní 3D mapy, viz Obr. 28. 

 

 

 Obr. 28  Pořízená data v kombinaci s digitální katastrální mapou [26] 

 



Ing. Alexandra Štrohalmová:  Využití dat z laserového mobilního mapovacího systému 

   

2015                              28 

      

Google, Trekker, Street View [66]    Google, upravená tříkolka, Street View mapping [66] 

      

GEODIS, Topcon IP-S2, železnice [50]        GEODIS, Topcon IP-S2, na vodním toku  [50] 

      

FARO, mapovací skener Photon [63]     LEICA, Backpack system sporting HDL 32E  [33] 

 

Obr. 29  Ukázky některých mobilních skenovacích zařízení 
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Na začátku vývoje byly používány pouze 3D laserové skenery, které dovolovaly ve 

statickém režimu po zastavení automobilu naskenovat okolí vozidla a případně pořídit 

digitální snímky. V současné době jsou dle [22] používány systémy složené z více 2D 

skenerů, které skenují povrch v dynamickém režimu za pohybu systému po trajektorii. 

Třetí rozměr je tím pádem získáván změnou polohy systému skenerů v čase. 

Konfigurace skenerů na vozidle je variabilní vzhledem k počtu a typu skenerů a na 

požadovaném výstupu skenovaných dat. Skenery se rozlišují především svým efektivním 

dosahem, který je v případě levnějších typů několik desítek metrů a u cenově náročnější do 

vzdálenosti 200 až 300 metrů. Kromě dosahu skenerů je sledována skenovací frekvence, 

rozestup bodů (hustotu), rychlost měření, zorné pole, velikost stopy a další parametry. 

 

2.7.3 Letecké skenování 

Letecké skenování je metoda určování prostorové polohy velkého počtu bodů na 

zemském povrchu, stavbách a vegetačním krytu pomocí laserového skenování, přičemž 

laserový skener je umístěn na letadlovém nosiči. Prvky vnější orientace skeneru na 

Obr. 30, odpovídající okamžiku vyslání laserového pulzu, jsou zjištěny navigačním 

systémem, jehož součástmi jsou palubní aparatura GPS a inerciální měřická jednotka IMU. 

 

 
 

Obr. 30  Schéma leteckého laserového skenování - aerial laser scanning (ALS) [34] 
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Jinou aplikací může být dokumentace nepřístupného území zastíněného hustou 

oblačností, mlhou či kouřem. Chronologickou řadu podrobných digitálních modelů terénu 

lze dle [25] využít k postižení dynamiky horských ledovců a jejich okolí.  

Při vhodně zvolené výšce letu dochází také ke vzájemnému překryvu stop svazků 

laserových paprsků. Slícování bodů a nasnímaných pásů v zónách překryvu je standardním 

krokem před zpracováním dat. Slícování se opírá o spolehlivě polohově registrované body 

a o analogické body obou lícovaných souborů, tzv. vlícovací body. Mohou být přirozené 

(výstupky a ostré hrany) nebo specifické (kulové cílové znaky, kruhové terče s vysokou 

odrazivostí, odrazné fólie). V některých případech lze pracovat i bez vlícovacích bodů.  

 

                             

         
 

Obr. 31  Porovnání stopy svazku paprsků mobilního a leteckého skenování [25], [48] 

 

Zejména zpracování dat leteckých laserových skenerů je pohybem nosiče značně 

komplikováno, což se může odrazit v přesnosti interpretace a 3D polohování mračen 

nasnímaných bodů. Na Obr. 31 má každý jednotlivý paprsek vlastní odrazový úhel, čili 

vytváří pohledový kužel s vrcholem v čidle a podstavou - „stopou“ na snímaném objektu. 
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Stopa je tím větší, čím je čidlo vzdálenější od objektu. Od jisté vzdálenosti čidla od 

objektu se dle [25] mohou tyto stopy překrývat, obzvláště je-li nastavení odrazového úhlu 

pevné. Kombinováním výšky letu, odrazového úhlu a frekvence laserových impulsů lze 

nastavit optimální snímací podmínky podle účelu práce. 

Praktická uplatnění leteckých 3D modelů jsou velmi široká. Laserové snímání se jeví 

jako nejvhodnější zdroj dat o povrchu a terénu v územích hustě pokrytých nadzemními 

objekty, ať již přirozenými (např. lesem) a nebo umělými (prostory městské zástavby). Pod 

lesem lze touto cestou pořídit podstatně kvalitnější digitální model terénu než klasickým 

pozemním mapováním. U zastavěných ploch odpadá komplikované měření výškových kót 

na objektech nutných k namodelování jejich tvarů a velikostí. Na Obr. 32 se vhodnou 

technologií  tyto objekty od terénu „odříznou“ a získá se digitální model reliéfu. 

 

 

 
 

Obr. 32  Digitální model terénu laserovým skenováním oproti ortofoto snímku [25] 

 

V praxi jsou využívány také bezpilotní letouny UAV (Unmanned Aerial Vehicle 

nebo dron z anglického drone), tj. dle [72] letadla bez posádky, která mohou být řízena na 

dálku či létat samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů nebo pomocí 

dynamických autonomních systémů. Bezpilotní letadla se používají k hašení požárů, 

policejnímu sledování, snímkování terénu atd. Ukázky zařízení představuje Obr. 33. 

Dle [72] se můžeme setkat s bezpilotními letovými prostředky RPAS (Remotely 

Piloted Aircraft System), které váží do 0,025 kg, mají dolet do 1 km a dostup do 0,10 km 

nad úrovní terénu. Naproti nim s bezpilotními letovými prostředky UAS (Unmanned 

Aircraft System) o hmotnosti do 30 kg, doletu do 200 km a s dostupem 1,25 km nad terén. 

 

Komerční bezpilotní systémy dělíme také na multikoptéry a letouny, tzv. křídla. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
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Fancopter EMT [57]          Sensor S3 [55] 

      
 

RemoH C100 [69]               Rex Features [38] 

    
 

Trimble, Gatewing’s X100 [37]            vzducholoď ACC15X [31] 

 

Obr. 33  Ukázky leteckých skenovacích zařízení 
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2.8 Digitální kamery 

Často se laserové skenování provádí společně se snímkováním zaměřovaných 

objektů digitální kamerou. Dle [27] se fotografie poté použijí k obarvení bodů v mračnu 

nebo se transformují na stěny skenovaného objektu. Výsledkem je 3D model v reálných 

barvách či ortofotoplán. Příklady připevnění přístroje k zařízení ilustruje Obr. 34. 

 

Počet a rozmístění digitálních kamer závisí především na typu aplikace, pro kterou 

jsou data sbírána a na způsobu, jakým budou informace ze snímku získávány. Pro některé 

aplikace je vhodné umísťovat kamery tak, aby snímky z nich společně tvořily 

stereoskopické páry a umožňovaly tak stereo měření. Naopak v jiných situacích míří 

kamery každá na jinou stranu např. do kříže tak, aby bylo dosaženo co největšího pokrytí 

přilehlého okolí dráhy pohybu systému a byly minimalizovány zakryté prostory s tím, že 

vyhodnocování zájmových objektů ze snímků je založeno na prostorovém protínání vpřed. 

 

  

Obr. 34  Hexakoptéry s fotoaparátem nebo kamerou [52], [58] 

 

Mezi parametry, jež je potřeba sledovat u digitálních kamer používaných pro mobilní 

mapování, patří v první řadě rozlišení čipů. V pozemních aplikacích se rozlišení pohybuje  

okolo 5 až 10 Mpx, u leteckých používáme kamery s rozlišením desítek megapixelů. 

Je to především z toho důvodu, že vzdálenost dokumentovaného předmětu od MMS 

je při leteckých aplikacích mnohonásobně větší než je tomu v případě pozemních aplikací. 

S tím souvisí i volba vhodného objektivu, kde je potřeba sledovat především jeho  

ohniskovou vzdálenost, která nám společně s rozlišením čipu definuje detail rozlišení 

zachyceného objektivu. Některé druhy fotografií vidíme na Obr. 35 a 36 na str. 34. 
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Dle [23] je dalším parametrem objektivů FOV (Field of View), které nám definuje 

šířku záběru. A jedním z posledních důležitých parametrů je počet snímků, které je kamera 

v čase schopná pořídit (cca 7 až 15 snímků za sekundu), tzv. frame rate. 
 

Zpracování obrazových dat závisí na typu použitých digitálních kamer. Některé 

kamery ukládají snímky přímo v klasických formátech (JPEG, TIFF, BMP apod.). Jiné 

používají různé RAW formáty, umožňující zvýšit datový přenos během sběru dat a 

pořizovat až desítky snímků za vteřinu při vysokém rozlišení (větší časové nároky při 

zpracování dat). Za použití speciální sférické kamery se vytvářejí panoramatické snímky    

s vysokým rozlišením, např. 5400 x 2700 pixelů. K takto vytvořeným snímkům se 

následně vypočítávají prvky vnější orientace na základě vypočtené trajektorie. 

 

 

 

Obr. 35  Ukázky fotografií - panoramatická a sférická [23] 

 

Obr. 36  Sestavení snímků ze 6i kamer [23] 
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3 Určování polohy bodu 

Poněvadž zemské těleso má nepravidelný tvar, je potřeba nalézt takové těleso, které 

by co nejvěrněji tomuto zemskému odpovídalo. Takové těleso se nazývá referenční plocha. 

 

3.1 Referenční plochy 

Nejdůležitější hladinovou plochu v geodézii představuje geoid. Dle [72] se jedná      

o fyzikální model povrchu Země, jehož ekvipotenciální plocha vůči gravitaci je plocha se 

stejnou úrovní tíhového potenciálu, na kterou je vektor tíhového zrychlení kolmý. Na Obr. 

35 je geoid reprezentovaný ekvipotenciální (nulovou) plochou, která co možná nejvíce 

přimyká ke střední klidové hladině oceánů, ale pomyslně prochází i pod povrchem Země. 

Díky složitému tvaru je nevhodný pro matematické zpracování výsledků měření. 

Mohl by jej zastoupit obecný zemský elipsoid na Obr. 36, jehož parametry vystihují geoid 

jako celek se středem ve středu Země a s malou poloosou totožnou s osou rotace Země. 

Geoid je plocha velmi složitá. Proto se v geodézii využívá referenční elipsoid na 

Obr. 36, který svými parametry geoid aproximuje jen v určité oblasti Země. Je to těleso 

zploštělé na pólech a zastoupené velkou a malou poloosou. Oproti obecnému elipsoidu 

nemá střed totožný se středem Země a jeho malá osa je s osou rotace Země rovnoběžná.  

Nadmořská výška jednotlivých bodů na zemském povrchu je různá, což platí i o 

střední klidové vzdálenosti hladiny moře od středu Země (geoid). Souvisí to 

s nepravidelným rozložením hmoty uvnitř Země a tedy s rozdílnými gravitačními 

potenciály. Na Obr. 37 je vyznačena tížnice ke geoidu t a normála k elipsoidu n, svírající 

tížnicovou odchylku θ. 

 

   

                                                            
 

 

 

 

 
Obr. 38  Geoid  a referenční elipsoid [10] 

 

Obr. 37  Tížnicová odchylka [10] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekvipotenci%C3%A1ln%C3%AD_plocha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravitace
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADhov%C3%A1_potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vektor
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADhov%C3%A9_zrychlen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hladina_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4%8Dn%C3%AD_potenci%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4%8Dn%C3%AD_potenci%C3%A1l
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Nejznámější referenční elipsoidy: 

 

Zachův – 1817, pro mapy stabilního katastru v císařských zemích Rakousko – Uherska, 

Besselův – 1841, pro systém S-JTSK, na základě 10stupňových měření zejména v Evropě, 

zaveden pro mapování oblastí ve střední Evropě, využití pro civilní zeměměřictví, 

Hayfordův – 1910, odvozen z astronomicko-geodetické sítě na území USA, nevyhovuje 

pro oblast střední Evropy, 

Krasovského – 1940, systém S-42, použita gravimetrická měření na území SSSR, pro 

vojenskou topografickou službu, 

WGS84 – 1984, pro současné navigační systémy (GNSS, např. při satelitní navigaci GPS), 

je globálním standardem mezi referenčními elipsoidy, jeho střed leží ve středu Země, 

GRS80 – 1989, pro evropský terestrický referenční systém, vztažen k euro asijské desce. 

 

Další možnou referenční plochou může být dle [18] koule s poloměrem R = 6371,1 

km. Referenční koule je specifický případ elipsoidu, kde a i b se rovnají. Referenční koulí 

nahrazujeme při mapování malého území (do průměru 200 km) nebo při tvorbě map 

malých měřítek, při vizualizaci digitálních dat s menšími nároky na minimalizaci zkreslení 

a při řešení jednodušších navigačních úloh. 

Referenční rovinu můžeme použít v okrouhlém území do průměru 20 km, kde lze 

plochu zemského povrchu považovat skoro za rovinu. V tomto případě vodorovné úhly na 

zakřivené ploše jsou téměř stejné jako v rovině, stejně tak zkreslení délek, ploch a úhlů. 

 

3.2 Zobrazovací plochy 

Při tvorbě mapy je důležité, aby referenční plocha, na kterou zobrazujeme, co nejlépe 

přimykala referenční ploše v dané oblasti. Přiřazení polohy bodů na dvou různých 

referenčních plochách označujeme kartografické zobrazení. Každý bod na referenční 

ploše má svůj jeden bod na ploše zobrazovací. Obr. 39 na str. 37 převádí globus do roviny. 
 

Dle užité zobrazovací plochy lze hovořit o zobrazeních na kulovou plochu (zobrazení 

elipsoidu na kouli), o jednoduchých zobrazení do rozvinutelné plochy (válcová, kuželová, 

azimutální), o nepravých zobrazeních (pseudokonická, pseudocylindrická, pseudo-

azimutální), o mnohokuželových zobrazení, o zobrazení po vymezených částech a obecná. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/WGS84
http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System


Ing. Alexandra Štrohalmová:  Využití dat z laserového mobilního mapovacího systému 

   

2015                              37 

                 

Obr. 39  Převedení glóbu do roviny – válcové, kuželové, azimutální [18] 

 

 

Obr. 40  Kartografická zobrazení [71] 

 

3.3 Souřadnicové systémy 

Poloha každého objektu je vyjádřena hodnotami souřadnic v definovaném 

souřadnicovém systému. Všechny objekty a jevy na zemském povrchu v modelech terénu 

je dle [18] nutné  lokalizovat. K tomu slouží souřadnicové soustavy, ve kterých je 

lokalizace uvedených objektů dána dvojicí nebo trojicí prostorových či rovinných 

souřadnic. Geodetická měření často jako výchozí prostorové souřadnice používají 

souřadnice geocentrické. 

Druhy kartografického zkreslení 

 

ekvidistantní (rovnodélková) – 

poměr délkového elementu 

v obraze k délce jeho originálu 

(poledníková a rovnoběžková), 

ekvivalentní (rovnoplošná) – 

poměr ploch dvou sobě 

odpovídajících obrazců v obraze 

a v originále, 

konformní (rovnoúhlá) – rozdíl 

úhlu na obraze a jeho velikosti na 

originále, 

kompenzační (vyrovnávací) – 

hodnoty zkreslení někde mezi 

konformními a ekvidistantními. 
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Geocentrický souřadnicový systém má počátek ve středu Země a souřadnicové 

osy X, Y, Z. Osa X leží v rovině rovníku a prochází greenwichským poledníkem, osa Y 

leží též v rovině rovníku a prochází poledníkem 90° východní zeměpisné délky a osa Z leží 

v ose rotace Země. Pro kartografické účely a pro lokalizaci objektů digitálních modelů jsou 

však i tyto souřadnice transformovány do prostorových souřadnic elipsoidu. Na Obr. 41 

vidíme rozdíl mezi referenční koulí a elipsoidem a poledníky Ferro a Greenwich. 
 

Základní souřadnicovou soustavou na referenčním elipsoidu jsou dle [60] zeměpisné 

souřadnice, označované též geodetické zeměpisné souřadnice nebo pouze geodetické 

souřadnice. Souřadnice tvoří zeměpisná (geodetická) šířka φ a zeměpisná (geodetická) 

délka λ. Zeměpisná geodetická šířka φ je úhel, který svírá rovina rovníku s normálou k 

ploše elipsoidu (kladná na sever). Zeměpisná geodetická délka λ je úhel, který svírá rovina 

místního poledníku s rovinou základního poledníku. Základním „nultým“ poledníkem je 

nejčastěji volen poledník procházející astronomickou laboratoří v Greenwich v Londýně. 

Některá zobrazení používají základní poledník Ferro, který prochází stejnojmenným 

ostrovem v Kanárských ostrovech. Osa Z leží v ose rotace Země. 

 

 

Obr. 41  Geodetické zeměpisné souřadnice a vzdálenost poledníků Ferro a Greenwich [71] 

 

Zeměpisná šířka dosahuje hodnot v rozsahu <-90°, 90°>, často jsou tyto hodnoty 

označovány i jako jižní zeměpisná šířka (pro hodnoty <-90°, 0°>) a severní zeměpisná 

šířka (pro hodnoty <0°, 90°>).  Zeměpisná délka nabývá hodnot  <0°, 360°>  s počátkem 

na základním poledníku s přírůstkem ve směru východním. Zeměpisné poledníky a 

rovnoběžky vytvářejí na povrchu referenčním elipsoidu zeměpisnou síť, která je při tvorbě 

map důležitým konstrukčním prvkem při zobrazování povrchu elipsoidu do roviny. 
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Na Obr. 42 geoid určuje na zemském povrchu nadmořskou výšku HBpv v daném 

výškovém systému. Jedná se o výšky fyzikální, určované např. nivelací. Elipsoidická 

výška Hel je vzdálenost od elipsoidu měřená po normále. Kladné hodnoty jsou vně 

elipsoidu. Jedná se o výšky geometrické, určované např. metodami GNSS. 

 

Obr. 42  Rozdíl výšek nad geoidem a elipsoidem [71] 

 

Fyzikální výšky v souvislosti s tíhovým potenciálem dělíme na pravé ortometrické 

(ke geoidu), normální ortometrické (k elipsoidu), dynamické (tzv. vodorovné) a normální 

výšky Moloděnského (ke kvazigeoidu). 
 

 

Obr. 43  Rozdíly výšek nad kvazigeoidem, geoidem a elipsoidem [11] 

 
 

 

Kvazigeoid na Obr. 43 je referenční plocha blízká geoidu, nejedná se o plochu 

hladinovou. Odlehlost ploch nepřesahuje 2 m i ve vysokých horách a v oblasti oceánů obě 

plochy splývají. Jednotlivé body této plochy obdržíme odměřením od bodů na fyzickém 

povrchu příslušné normální výšky, a to z nivelačních a gravimetrických měření. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
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Pro vyjádření polohy na povrchu Země na Obr. 44 jsou nejčastěji používané 

zeměpisné geodetické souřadnice φ, λ, H.  Poloha elipsoidu může být ale vyjádřena i       

v pravoúhlých prostorových souřadnicích X, Y, Z. 

 

Obr. 44  Pravoúhlé prostorové souřadnice [17] 

 

Pro optimální volbu zobrazení a s tím související polohu zobrazovací plochy je 

vhodné určovat polohu bodů pomocí kartografických souřadnic. Tyto souřadnice se 

uplatňují zejména při transformaci systému S-JTSK a WGS84. Osa zobrazovací plochy již 

není totožná se zemskou osou a definuje se nový kartografický systém souřadnic. Průsečík 

osy  plochy s referenční plochou je kartografický pól K. Je umístěn tak, aby se zobrazovací 

plocha (rozvinutá plocha kužele či válce) a referenční plocha co nejlépe k sobě přimykaly. 

 

Definice kartografické 

šířky Š a délky D je analogická 

k zeměpisným U, V na Obr. 45. 

Transformační vztahy mezi 

zeměpisnými a kartografickými 

souřadnicemi jsou odvozeny ze 

sférické trigonometrie. 

 

 
 

 

Osa X je průsečnice roviny 

rovníku s rovinou nultého 

poledníku, 

osa Y je v rovině rovníku, 

kolmá na osu X, doplněním 

do pravotočivého systému, 

osa Z = v ose rotace Země. 

Obr. 45  Vztah mezi zeměpisnými        

a  kartografickými souřadnicemi [62] 

 

K 
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Z charakteru některých zobrazení plyne, že při transformaci referenční plochy do 

roviny je výhodnější nejprve použít polárních souřadnic v rovině. Na Obr. 46 se počátek 

polární soustavy volí vždy na ose X soustavy pravoúhlé. Hodnoty ε bývají uvažovány 

v rozsahu 0° až 360°, někdy v rozsahu – 180°, 180°;  tedy jako u zeměpisných délek. 

ρ je průvodič zobrazovaného bodu P´ od počátku V; ε je polární úhel měřený od 

záporného směru osy X. Poloha počátku V může být pevná nebo se může měnit 

v závislosti na hodnotě zeměpisné šířky. Platí funkční vztahy ρ = f (Š);   ε = f (D). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46  Transformace souřadnic na kuželové ploše na polární souřadnice v rovině [60] 

 

Pravoúhlé souřadnice v rovině 

jsou   X = ρ cos ε;  Y = ρ sin ε.       

Počátek rovinných souřadnicových 

soustav se zpravidla volí uprostřed 

zobrazovaného území.  

Z hlediska konstrukce map, jejich 

používání nebo používání 

prostorových geoinformací je však 

výhodné, aby území leželo 

v 1. kvadrantu, jako na Obr. 47. 

Proto se k vypočteným 

souřadnicím často přičítají vhodné 

konstanty Δx a Δy. 

 

 
Obr. 47  Orientace os v S-JTSK [62] 
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3.3.1 Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK 

 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je dle [39] určen: 

a) Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m,     

b) Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze,     

c) souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

 

Systém byl založen na dvojitém konformním kuželovém zobrazení v obecné poloze 

roku 1922 Ing. Josefem Křovákem. Zeměpisná šířka a délka je charakterizována na 

Besselově elipsoidu s referenčním bodem Hermannskogel. Při zobrazení zemského tělesa 

na kužel byla použita zmenšená lokální koule. Nejprve se trigonometrické body konformně 

zobrazí z Besselova elipsoidu na Gaussovu kouli. Dále se tato referenční plocha 

konformně zobrazí na kužel v obecné poloze. 

 Kartografický pól kužele K na Obr. 48 má zeměpisné souřadnice φK = 59°42'42,7'' 

s.š. a  λK = 42°31'31,4'' v.d. od Ferra. Plášť kužele se dotýká referenční koule v horizontální 

kružnici S0, která prochází bodem A (φA = 48°12'42,7''; λA = 42°31'31,4'') na území 

Podkarpatské Rusi. Na Obr. 48 je tato kružnice ve výchozím bodě A kolmá na základní 

poledník, prochází středem území a její kartografická šířka je 78°30'. 

Kartografické poledníky se dle [19] v tomto zobrazení zpodobňují jako svazek 

paprsků vybíhajících z vrcholu kužele. Kartografické rovnoběžky se zobrazují jako 

soustředěné kružnice o poloměrech R. Rovinné souřadnice S-JTSK se zapisují (x, y)S-JTSK, 

osa x je orientovaná k jihu a osa y na západ, ČR leží v 1. kvadrantu.  

 

   

 

 

Obr. 48  Princip Křovákova dvojitého konformního zobrazení v obecné poloze [62] 
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3.3.2 World geodetic system WGS84 

 

Světový geodetický systém 1984 je dle [39] na území České republiky určen: 

a) technologiemi kosmické geodézie, které jsou součástí programů monitorovacího a 

zpracovatelského centra správce systému,               

b) souborem souřadnic bodů, které jsou vztaženy ke světovému geodetickému systému 

1984 v realizaci G873,           

c) elipsoidem světového geodetického systému 1984 s konstantami a = 6378137 m,         

f = 1 : 298,257223563, kde „a" je délka hlavní poloosy a „f" je zploštění. 

 

 Systém WGS84 UTM nahradil 1. 1. 2005 vojenský souřadnicový systém S-42. Je 

založen na Mercatorově univerzálním konformním válcovém zobrazení (6° poledníkové 

pásy na Obr. 49). Souřadnice se vyjadřují v zeměpisných souřadnicích ( φ - zeměpisná 

šířka, λ - zeměpisná délka, Hel - elipsoidická výška na Obr. 50) a v pravoúhlých 

souřadnicích (X, Y, Z). Každý pás má vlastní souřadnicovou soustavu. Osa N je vložena 

do obrazu osového poledníku, osa E do obrazu rovníku. Pro odstranění znamének se 

k souřadnici E přičítá hodnota 500 km, na jižní polokouli k souřadnici N přičítá 10.000 km. 

U mezinárodně používaného Gaussova zobrazení  UTM se délkové zkreslení na 

osovém poledníku 6° pásu upravuje na mλ0 = 0,9996, aby se na osovém poledníku délky 

zkracovaly (v naší zeměpisné šířce o 17 cm/km) a na okrajích se o totéž prodlužovaly. 

 

 

 

 
 

                            

  

S rozvojem metod kosmické geodézie bylo možno budovat globální geodetické sítě 

kontinentálního nebo celosvětového rozsahu. Jsou to hlavně metody dynamické kosmické 

geodézie, které umožňují „přístup" ke geocentru a tedy budování geocentrických 

(absolutních) souřadnicových systémů. Souřadnicový systém WGS84 je definován 

souborem pozemních stanic GPS-Navstar. Rozdělení světa dle UTM je patrné z Obr. 52. 

 

 

Obr. 49  Universal Transverse Mercator [54] 

 



Ing. Alexandra Štrohalmová:  Využití dat z laserového mobilního mapovacího systému 

   

2015                              44 

Pro řešení geodynamických úloh existuje terestrický referenční systém ITRS 

(Terrestrial Reference System, IERS je zkratka International Earth Rotation Service - 

mezinárodní služba určující parametry rotačního vektoru Země), realizovaný souborem 

souřadnic stanic tvořících terestrický souřadnicový rámec ITRF (Terrestrial Reference 

Frame). Tento byl dle [19] budovaný na základě výsledků laserového měření vzdáleností 

ke geodynamické družici LaGEOS, využitím metod dlouhozákladnové interferometrie a 

laserové lokace Měsíce. Vzhledem k časovým změnám souřadnic na Obr. 51, způsobeným 

pohybem kontinentálního evropského bloku (2 - 3 cm za rok směrem na severovýchod), je 

takovému systému přiřazen i časový údaj. 

  

 

 

 

 
 

Y 

Obr. 51  Souřadnicový systém WGS84 [72] 

 

Obr. 50  Pohyb euroasijské desky [36] 

 

Obr. 52  Rozdělení světa na zóny UTM [72] 
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3.3.3 European terrestrial reference system ETRS89 

 

Evropský terestrický referenční systém je dle [39] na území ČR určen: 

a) technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů 

mezinárodních zpracovatelských center,                

b) souborem geocentrických souřadnic vybraných bodů geodetických základů, jejichž 

souřadnice byly vztaženy k epoše 1989.0 a k evropskému terestrickému referenčnímu 

rámci (ETRF) v realizaci 2000 (ETRF2000),             

c) elipsoidem geodetického referenčního systému 1980 (GRS80) s konstantami              

a = 6378137 m, f = 1 : 298,257222101, kde „a" je délka hlavní poloosy a „f" je zploštění. 

 

ETRS89 tvoří jednotný souřadnicový systém, jehož realizace započala nástupem 

technologie GNSS a je celoevropsky budován. Koordinaci prací provádí podkomise 

EUREF (European Reference Frame). Realizace kampaní EUREF je zřejmá z Obr. 53. 

ETRS89 je definován systémem konstant a referenčním rámcem ETRF (European 

Terrestrial Reference Frame), který je realizován souřadnicemi stabilizovaných bodů na 

zemském povrchu. Systém využívá jak zeměpisné souřadnice ( φ, λ, Hel)ETRS, tak 

pravoúhlé souřadnice (X, Y, Z)ETRS. Je založen na elipsoidu GRS80 (Geodetic Reference 

System 1980), který je svými parametry velice blízký elipsoidu WGS84. 
 

 

 

Obr. 53  Realizace jednotlivých kampaní EUREF [14] 
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Dne 2. 1. 2011 v čase 00;00;00 (GMT), GPS Week 1617, GPS Week Number 16170, 

vstoupila v platnost nová realizace systému ETRS89 v ČR, která je jedním z výsledků 

víceletého výzkumného úkolu VÚGTK, v. v. i., na jehož splnění se spolupodílel 

Zeměměřický úřad a Fakulta stavební ČVUT. Pracovní postup plně akceptoval doporučení 

Mezinárodní asociace geodézie (IAG) přejít u systému ETRS v epoše 1989.0 z jeho rámce 

ETRF89 na rámec ETRF2000 a v průběhu jeho naplnění byla nově souhrnně zpracována, 

včetně nového komplexního vyrovnání, všechna měření GNSS provedená na trigono-

metrických a zhušťovacích bodech v rozmezí 1996-2009.  Stanice ETRS jsou na Obr. 54. 

Nová realizace systému ETRS89 na území ČR dle [56] spočívala v provedení 

několika postupných kroků. Základem bylo zpracování dlouhodobých pozorování na 

permanentních stanicích sítě CZEPOS a vybraných dalších permanentních stanicích na 

území ČR. Zpracovávaná data byla vyrovnána s připojením na vybrané stanice 

evropské sítě permanentních stanic EUREF (EPN). K takto vzniklé kostře byla 

připojena měření provedená ZÚ z let 1996-2007 v síti DOPNUL a síť byla opět vyrovnána. 

Tím bylo dosaženo navázání geodetických základů ČR na evropské geodetické 

základy a jejich rámec ETRF2000. Následně byla připojena data z měření, která v letech 

1997 až 2008 realizoval ZÚ na TB výběrové údržby a síť byla znovu vyrovnána. Jako 

výsledné řešení bylo přijato vyrovnání „volné sítě“, takže i permanentní stanice i body sítě 

DOPNUL získaly nové souřadnice. Do této kostry byla vyrovnána data z měření, která 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

v letech 1996-2006 a 2008 

realizovaly jednotlivé

 katastrální úřady. 

Výsledná síť tak              

čítá cca 46 tisíc 

trigonometrických               

a zhušťovacích bodů         

se souřadnicemi    

v ETRS89 v rámci 

ETRF2000. 

 

Obr. 54  Rozložení stanic realizujících ETRS89 [14] 
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3.3.4 Pracovní S-JTSK/95 

 

Systém odstraňuje chybné měřítko a lokální deformace stávajícího S-JTSK. Obsahuje: 

 elipsoidické souřadnice B, L, H v systému ETRS-89, 

 souřadnice Y, X v „modifikovaném“ Křovákově zobrazení, 

 nadmořské výšky h v systému Bpv. 

 

V roce 1995 došlo ke zpřesnění S-JTSK – „nultá“ etapa transformace S-42/83 do 

ETRS89 pomocí 176 identických bodů, tzn. že parametry Helmertovy prostorové 

transformace byly určeny pomocí 176 bodů. Touto transformací pak byly všechny 

trigonometrické body převedeny z S-42/83 do ETRS89. Zbytkové odchylky na identických 

bodech byly rozděleny dotransformací. Opět pomocí zmíněných 176 bodů byly vypočteny 

parametry Helmertovy prostorové transformace, tentokrát mezi systémy  S-JTSK/95 a S-

JTSK. Pro všechny body tudíž byly známé dvojí souřadnice S-JTSK/95 a S-JTSK. 

Rozdíly obou souřadnic byly zmenšeny kvadratickou dotransformací, viz Obr. 55. 

Tudíž dle [16]: z rovinných souřadnic spočítány geodetické BL na Krasovského 

elipsoidu, H z Bpv výšek a výšek kvazigeoidu > XYZ (S42/83) > 7par transformace > 

XYZ (ETRF) > BLH (na elipsoidu GR80), dotransformace – rozdělení odchylek na 

identických bodech na ostatní body, cca 29000 trigonometrických bodů v ETRS-89 

transformováno do S-JTSK, čímž vzniknul pracovní systém S-JTSK/95 – „nultá“ varianta.  

Dále transformace ETRS89 do S-JTSK pomocí 9000 identických bodů, tzn. že klíč 

7par transformace odvozen z 9000 identických bodů, z geodetických BLH na elipsoidu 

GRS80 > XYZ (ETRF89) > 7par transformace > XYZ (S-JTSK) > BL (na Besselově 

elipsoidu) > modifikované Křovákovo zobrazení > YX, cca 29000 trigonometrických bodů 

v ETRS89 transformováno do S-JTSK, čímž vzniknul pracovní systém S-JTSK/95.       
 

            

Obr. 55  Rozdíly S-JTSK versus S-JTSK/95 a rozdíly S-JTSK versus S-JTSK/05 [15] 
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3.3.5 Realizace S-JTSK/05 

 

S-JTSK/05 je primárně realizován sítí bodů výběrové údržby a jeho vztah k S-JTSK je 

definován tabulkou odchylek v sítí 2 x 2 km. Systém obsahuje: 

 prostorové souřadnice B,L,Hel bodů ETRS89 (realizaci ETRF2000 v epoše 1989.0),  

 rovinné souřadnice Y, X v modifikovaném Křovákově zobrazení, 

 nadmořské výšky HBpv v systému „Balt po vyrovnání“,  

 mezi B, L a Y, X a mezi Hel, HBpv existuje exaktní matematický vztah. 

 

Dle [15] se počátkem 21. století objevuje trend minimalizace polních prací při údržbě 

a obnově s předpokladem, že stávající bodové pole bude postupně zanikat a pro určení 

polohy se bude využívat družicových GNSS metod (síť permanentních stanic). Vzniká S-

JTSK/05 plně integrovaný do Evropského systému (ETRS89,  ETRF2000) s kvalitou 

na úrovni současných možností družicových i klasických technik (2 cm/10 km  v poloze) a 

při přechodu do S-JTSK se snahou docílit přesnosti 3 cm/10 km v poloze. 

Bylo provedeno nové určení transformačních parametrů 7par transformace mezi 

ETRF2000 a S-JTSK pro body výběrové údržby (3141 bodů + CZEPOS a permanentních 

stanic). Dále transformace do S-JTSK (původního Křovákova zobrazení) a určeny 

parametry bikubické dotransformace modifikovaného Křovákova zobrazení. 

Vztah mezi S-JTSK/05 a S-JTSK byl realizován pomocí trigonometrických a 

zhušťovacích bodů zaměřených v letech 1994 až 2008 Zeměměřickým úřadem a 

Katastrálními úřady v rámci kampaně „zhušťování“. Data jsou k dispozici, avšak nutná 

podmínka dle [15]: S-JTSK má souřadnice v DATAZu – přímo měřené vektory, které bylo 

možno nově vyrovnat, nebo prostorové souřadnice, které bylo možno transformovat. Mezi 

S-JTSK/05 a S-JTSK se používají pro vyrovnání softwary GNU Gama, VUGNET2, Leica. 

Pro výpočet tabulky rozdílů mezi S-JTSK a S-JTSK/05 byla empiricky zvolena síť   

2 x 2 km, interpolační metoda pro určení hodnot v uzlech testována na výsledcích KU-

Plzeň-město a v oblastech málo pokrytými daty bylo S-JTSK/05 pro stanovení rozdílů 

„zhuštěna“ transformací bodů z S-JTSK/95. V roce 2008 byla síť výběrové údržby 

doplněna v místech se špatným rozložením bodů o dalších cca 700 bodů měřením 

technologií RTK, tyto body však již k výpočtu odchylek použity nebyly. 
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S-JTSK/05 představuje uživatelský souřadnicový systém, který zapojuje 

geodetické základy České republiky do systémů celoevropských a který umožňuje 

propojení klasických geodetických měření (teodolity, totální stanice) s měřeními 

provedenými využitím technologie GNSS. Tato technologie dle [16] umožňuje, poprvé v 

historii geodézie, jednoznačně určit prostorovou polohu bodu vzhledem k zemskému tělesu 

(absolutní prostorovou polohu) s přesností až o čtyři řády vyšší než to umožňovaly 

klasické geodetické systémy, jejichž součástí jsou stále využívané geodetické sítě, a 

relativní polohu mezi body těchto sítí s přesností nejméně o jeden řád vyšší. 

Základem realizace systému je prostorový referenční rámec, který je realizací 

systému ETRS89 v České republice, tj. souřadnice v ETRF2000 stanic CZEPOS (síť 

permanentních stanic GNSS ČR), stanic referenční sítě GPS DOPNUL a vybraných 

trigonometrických bodů zaměřených v akci „údržba vybraných bodů trigonometrické sítě“

               – dále jen „výběrová údržba“ na Obr. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56  Časový harmonogram zaměření sítě výběrové údržby v letech 1997 až 2006 [15] 

 

Pro realizaci systému S-JTSK/05 jsou použita výhradně pozorování GNSS, a to data: 

 ze sítě permanentních stanic a z přeměření sítě DOPNUL, 

 z kampaně výběrová údržba, kterou realizovali pracovníci ZÚ v letech 1997-2006, 

zaměřené vektory, 

 z doměření bodů sítě výběrové údržby z let 2007 a 2008 (statickou metodou a 

posléze i RTK - kinematika v „reálném“ čase). 
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Každému z geodetických bodů, které jsou součástí realizace, jsou přiřazeny 

souřadnice elipsoidické a kartézské geocentrické souřadnice v ETRS89 (realizaci 

ETRF2000), elipsoidické (vztažené k Besselovu elipsoidu) a kartézské souřadnice v S-

JTSK/05, pravoúhlé rovinné souřadnice v S-JTSK/05 určené s použitím modifikovaného 

Křovákova zobrazení a pravoúhlé rovinné souřadnice v S-JTSK. 

Mezi jednotlivými typy souřadnic, přiřazenými bodům referenčního rámce, platí 

exaktní matematické vztahy. Vztah mezi pravoúhlými rovinnými souřadnicemi v S-

JTSK/05 a S-JTSK je pro každou souřadnicovou složku popsán souborem diskrétních 

hodnot rozdílů, rozložených v pravidelné pravoúhelníkové síti s krokem 2 km, pokrývající 

území ČR. Parametry modifikovaného Křovákova zobrazení jsou stanoveny tak, aby 

rozdíly souřadnic v S-JTSK/05 a S-JTSK byly menší než grafická přesnost map a aby tudíž 

použitím S-JTSK/05 nebylo ovlivněno stávající mapové dílo velkých měřítek. 

Systém S-JTSK/05 využívá normální výšky ve Výškovém systému baltském po 

vyrovnání (Bpv) a výšky kvazigeoidu nad elipsoidem GRS80 v systému ETRS89. 

Model kvazigeoidu CR2005 a rozdíly nad elipsoidem ilustruje Obr. 57. Výšky byly 

zaměřeny nivelací - „rektifikace“ čtvercové sítě na 1024 bodů výběrové údržby. 

 

 

Obr. 57  Kvazigeoid CR2005 – výšky nad elipsoidem GRS80 v metrech [16] 
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3.4 Transformace mezi souřadnicovými systémy 

 

Všechna prostorová data mají dle [61] jednoho společného jmenovatele a tím je 

jejich reference na polohu v prostoru. Při referenci používáme přímé vyjádření polohy 

pomocí systému souřadnic definovaných v souřadnicovém systému, které je realizováno 

zobrazením části nebo celého zemského povrchu do roviny (kartografické zobrazení). 
 

Souřadnice v prostoru mohou být vyjádřeny geografickými souřadnicemi φ, λ a H 

(zeměpisná šířka, délka, výška nad elipsoidem) a nebo rovinnými souřadnicemi X, Y a h. 

Zeměpisné souřadnice jsou vyjádřeny v úhlových jednotkách, zatímco rovinné souřadnice 

v metrických jednotkách. Geografické souřadnice jsou v některých aplikacích nahrazované 

tzv. trojrozměrnými pravoúhlými souřadnicemi X, Y a Z (tzv. geocentrické). 
 

V případě transformací souřadnicových systémů prostorových dat máme k dispozici 

dva typy transformací a jejich kombinaci. Analytickou transformaci, kterou jako uživatelé 

jen pasivně použijeme, a numerickou transformaci, která vyžaduje větší znalosti principů. 
 

a) analytická transformace je postavená na znalostech a postupech matematické 

kartografie a je uplatňována při tzv. kartografických zobrazeních a projekcích. Cílem 

transformace je přepočet souřadnic geografických nebo trojrozměrných pravoúhlých na 

zemském nebo referenčním elipsoidu (referenční plochy) do roviny a inverzní výpočet. 

Vztahy pro převod jsou dobře známé a jsou naprogramovány v samotné aplikaci. 
 

b) numerická transformace je prováděna tak, že se pro transformovanou oblast 

vypočte globální nebo několik lokálních funkcí (transformačních klíčů), které umožní 

jednoznačně přepočíst hodnotu souřadnic ze zdrojového souřadnicového systému do 

cílového souřadnicového systému. Používá se tehdy, pokud nejsou známy analytické 

matematické vztahy mezi dvěma různými souřadnicovými systémy nebo pokud nemají 

zdrojová data souřadnice, které by odpovídaly známým souřadnicovým systémům. 

Klíč je dle [61] při numerické transformaci sestavován na základě znalosti hodnot 

souřadnic určitého počtu kontrolních bodů, jak ve zdrojovém souřadnicovém systému, tak 

v cílovém souřadnicovém systému. Přesnost transformačního klíče závisí jak na počtu 

bodů a přesnosti odečtení jejich souřadnic, tak na jejich rozmístění. Příklady transformací  

z S-42 do S-JTSK, S-JTSK do WGS84 a ETRS89 do S-JTSK jsou znázorněny na Obr. 58. 
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Obr. 58  Příklady transformací mezi souřadnicovými systémy [19] 

 

V daném lokálním či národním referenčním systému není obecně soustava x´, y´, z´ 

totožná se soustavou x, y, z  v systému WGS84, tzn. jsou vůči sobě posunuté a otočené. 

Rovněž je různý tvar elipsoidu K určení zeměpisných souřadnic v daném systému musíme 

znát devět parametrů: 

 tři složky rotace = otočení kolem jednotlivých os, 

 tři složky translace = posunu počátku systému, 

 měřítko a dva parametry referenčního elipsoidu. 

 

Rotace – souřadnicová soustava  x´, y´, z´ vznikne ze soustavy  x, y, z  nejprve 

otočením kolem osy z o úhel ωz, potom otočením kolem osy y o úhel ωy a nakonec 

otočením kolem osy x o úhel ωx. Otočení na Obr. 59 na str. 53 o úhel ω  znamená otočení 

kolem dané osy proti směru hodinových ručiček při pohledu proti směru dané osy. 

Polohový vektor r´ vypočteme:  

 

r´ = R(ωx, ωy, ωz) r = R(ωx) R(ωy) R(ωz) r,                      (3.1) 

 

kde R je matice vyjadřující otočení soustavy kolem příslušné osy. Protože však 

v soudobých referenčních systémech jsou úhly pootočení velmi malé (několik 

obloukových vteřin), lze linearizací tvar rotační matice zjednodušit. 
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Translace  dx, dy, dz  – představuje změnu polohy počátku jedné soustavy k druhé. 

Při rozepsání změny měřítka bude výsledný vztah transformace pravoúhlých souřadnic: 

 

  [
𝑥´

𝑦´

𝑧´
] = [

𝑑𝑥
𝑑𝑦
𝑑𝑧

] + [
𝑚 0 0
0 𝑚 0
0 0 𝑚

] ∙ [

1 𝜔𝑧 −𝜔𝑦

𝜔𝑧 1 𝜔𝑥

𝜔𝑦 −𝜔𝑥 1
] ∙ [

𝑥
𝑦
𝑧
]                  (3.2) 

 

kde m je měřítko v souvislosti se zkreslením μ, a to: 

          m = 1 + μ            (3.3)

 

Obr. 59  Rotace – otočení kolem osy x, kolem osy y  a kolem osy z  [3] 

 

 
 

Obr. 60  Znázornění mezivýsledků transformace z WGS84 UTM zóna 33 do S-JTSK [61] 
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3.4.1 Transformace zeměpisných souřadnic (φ, λ, Hel)WGS84

 na pravoúhlé rovinné souřadnice (X, Y)S-JTSK 

 

 výpočet na pravoúhlé prostorové souřadnice (x, y, z)WGS84, 

 transformace pravoúhlých prostorových souřadnic (x, y, z)WGS84  do systému JTSK, 

 výpočet zeměpisných souřadnic (φ, λ, Hel)S-JTSK  (viz schémata na Obr. 61), 

 zobrazení zeměpisných souřadnic S-JTSK na kouli - sférické souřadnice (U, V), 

 transformace souřadnic (U, V) na souřadnice šikmého kuželového zobrazení (Š, D), 

 zobrazení (Š, D) na kartografické poledníky a rovnoběžky - polární souřadnice (ρ, ε), 

 určení pravoúhlých rovinných souřadnic (x,y)S-JTSK. 

 

 

 

 

 

Výchozí referenční plochou byl zvolen Besselův elipsoid., který byl zobrazen na 

kouli pomocí Gaussova konformního zobrazení. Získané souřadnice na kulové ploše byly 

dále z důvodu obecné polohy kužele transformovány na souřadnice kartografické Š,D.  

Optimální polohu kužele určil Křovák empiricky pomocí kružítka na glóbu. Potom 

byla koule zobrazena do roviny konformním kuželovým zobrazením. Následnou 

transformací získaných polárních souřadnic jsme obdrželi konečné vztahy pro rovinné x, y. 

 

Obr. 61  Postup převodu souřadnic bodu z elipsoidu do roviny Křovákova zobrazení [3] 
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Poloměr Gaussovy koule R je 6380703,6105 m. Na Obr. 62 je znázorněno minimální 

délkové zkreslení kolem základní rovnoběžky 0 = 49° 30' s.š., pro níž je hodnota 

délkového zkreslení μ0 = 1. Základní kartografická rovnoběžka Š0 = 78° 30'  je kolmá na 

zeměpisný poledník λ = 42° 30' v.d., jejich průsečík A má šířku A = 48° 15'. 

       
 

 

    

Kartografický pól leží na stejném poledníku, ale severněji. Je určen z bodu A, který 

představoval nejvýchodnější bod znázorněný na mapě. Na Obr. 63 se plášť kužele dotýká 

referenční koule v horizontální kružnici S0, která prochází A. Pól K je obraz vrcholu 

kužele, který leží nízko nad terénem (cca 130 km). Bylo použito konformní kuželové 

zobrazení s jednou nezkreslenou kartografickou rovnoběžkou  Š0. 

 

Elipsoid  A  = 48° 15´ s.š.  

  λA = 42° 30´ v.d. od Ferra   

Koule   UA = 48° 12´ 42,6969´´s.š.  

VA = 42° 31´ 31,41725´´v.d. 

Kartog. pól UK = 59° 42´ 42,69690´´s.š. 

VK = 42°  31´ 31.41725´´v.d.    

 

Počátek souřadnicového systému JTSK byl vložen v obrazu vrcholu kužele (padne 

do Estonského zálivu). Československo bylo umístěno v prvním kvadrantu, obě souřadnice 

kladné, tzn. osa x je obraz základního poledníku λ s orientací na jih, osa y je kolmá na x     

s orientací na západ. Podrobně jsou typy souřadnicových systémů popsány v kapitole 3.3. 

K 

 

 

Obr. 62  Hraniční geografické a kartografické souřadnice systému S-JTSK [61] 

 

Obr. 63  Dotyk pláště kužele s koulí [20] 
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3.4.2 Transformace mezi S-JTSK/05 a S-JTSK 

 

S-JTSK/05  je dle [16] složený zobrazený souřadnicový referenční systém, který je 

zpřesněnou realizací S-JTSK, jejíž rozměr a orientace jsou odvozeny z realizace 

ETRF2000 terestrického referenčního systému ETRS89 pro ČR. Rovinné souřadnice jsou 

určeny modifikovaným Křovákovým zobrazením Besselova elipsoidu do roviny a jsou 

jim přiřazeny normální výšky ve výškovém referenčním systému Bpv. 

 

Mezi jednotlivými typy souřadnic, obsaženými v definici a realizaci S-JTSK/05, 

existují jednoznačné matematické vztahy, popisující konverzi a transformaci souřadnic. 

Systém je definován pouze pro území ČR. Na zemském povrchu je S-JTSK/05 realizován 

stabilizacemi bodů sítě CZEPOS a vybraných dalších permanentních stanic GNSS (dále 

označováno CZEPOS a PS), bodů sítě DOPNUL, bodů sítě výběrové údržby. 

 

Mezi S-JTSK a S-JTSK/05 platí: 

     YS-JTSK = YS-JTSK/05 – 5 000 000 + dY,         (3.4) 

X S-JTSK = XS-JTSK/05 – 5 000 000 + dX,         (3.5) 

 

kde odchylky dY, dX mezi S-JTSK a S-JTSK/05 jsou počítány ze sítě vybraných 

trigonometrických a zhušťovacích bodů, které byly zaměřeny Zeměměřickým úřadem a 

katastrálními úřady v letech 1994 až 2008 technologií GPS. Odchylky jsou tabelovány       

v pravidelné síti 2 x 2 km a předpokládá se, že budou dále zpřesňovány. Rozpis převodu 

mezi systémy je na Obr. 64 na str. 57. 
 

Pro převod výšek je použit model kvazigeoidu CR2005, který byl odvozen 

navázáním modelu CR2000 na síť 1024 bodů výběrové údržby, jejichž normální výška 

byla určena nivelací a elipsoidická výška měřením GPS. 

 

Transformace (B, L, Hel) v ETRF2000 na (Y, X, HBpv) v S-JTSK: 

 

(B, L, Hel)ETRF2000  {1} (X, Y, Z)ETRF2000, {2}  

(X, Y, Z)S-JTSK/05   {3}  (B, L, Hel)S-JTSK/05, {4} 

(Y, X)S-JTSK/05    {5}  (Y, X)S-JTSK,  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Hel)kvazigeoid  {6}  (HBpv)Bessel, 
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kde představuje {1} převod elipsoidických souřadnic na pravoúhlé prostorové, 

    {2} 7-prvková Helmertova prostorová transformace, 

{3} inverzní převod k {1}, 

{4} zobrazovací rovnice modifikovaného Křovákova zobrazení, 

{5} aplikace korekcí dY, dX, 

{6} prosté odečtení výšky kvazigeoidu. 

 

 

Obr. 64  Rozpis transformace v S-JTSK/05 [16] 

 

 

1/ Nejdříve se převedou elipsoidické souřadnice na pravoúhlé prostorové souřadnice: 

 

X = [N + Hel] cos B cos L,            (3.6) 

Y = [N + Hel] cos B sin L,            (3.7) 

Z = [N (1– e) + Hel] sin B,            (3.8) 

 

kde B je geodetická šířka, 

L - geodetická délka, 

Hel - elipsoidická výška,      

 

 Obr. 65  Elipsoidické a pravoúhlé souřadnice [60] 
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a  je velká poloosa, 

e  je excentricita, 

N - příčný poloměr křivosti  

 
1

2 2 21 sin

a
N

e 


 

          (3.9)

          

2/ Prostorová transformace - pro určení parametrů 7-prvkové transformace bylo využito 

bodů výběrové údržby, které mají souřadnice v obou systémech. V ETRF2000 jde o 

geocentrické pravoúhlé prostorové souřadnice X, Y, Z s orientací příslušející systému 

ETRS89, v případě S-JTSK jde o pravoúhlé prostorové souřadnice X, Y, Z vztažené          

k souřadnicové soustavě umístěné ve středu Besselova elipsoidu a orientované 

prostřednictvím JTSK, jejíž orientace je převzata z nedokonalé astronomické orientace 

staré rakouské vojenské triangulace.  

 

Transformační model 7-prvkové transformace mezi soustavou ETRF2000 >> S-JTSK/05: 

  

                       [
𝑋2
𝑌2
𝑍2

] = (1 + 𝑝4 × 10−6) [

1 𝑝5 −𝑝6
−5 1 𝑝7
𝑝6 −𝑝7 1

] ∙ [
𝑋1
𝑌1
𝑍1

] + [

𝑝1
𝑝2
𝑝3

],      (3.10) 

 

kde koeficienty p1 až p7 byly nově určeny pomocí 3141 rovnoměrně rozložených 

identických trigonometrických bodů sítě výběrové údržby: p1 = –572,203 m, 

p2 = –85,328 m,  p3 = –461,934 m,  p4 = –3,5393,  

p5 = 5,24832714"/ρ",  p6 = 1,52900087"/ρ",  p7 = 4,97311727"/ρ", 

 

kde ρ" je 206 264,806". 

 

3/ Modifikované Křovákovo zobrazení je dle [16] definováno původním Křovákovým 

zobrazením s malými dodatečnými členy, plynoucími z požadavku minimalizace rozdílu 

mezi souřadnicemi v S-JTSK/05 a S-JTSK.  

 

Výsledné Y, X v metrech jsou: 

Y = (Y´ – ΔY ) + 5 000 000,        (3.11) 

X = (X´ – ΔX ) + 5 000 000,        (3.12) 

 

kde ΔY, ΔX plynou z dotransformace a jsou funkcí Y´, X´. 
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V modifikovaném Křovákově zobrazení se zavádějí délkové a směrové korekce. 

Podstatným příspěvkem pro zpřesnění transformace je znalost souřadnic cca 46 tisíc 

trigonometrických a zhušťovacích bodů, jejichž souřadnice v ETRF2000 byly určeny 

vyrovnáním či transformací kampani ZÚ a KÚ v letech 1994 až 2008 technologií GPS. 

Souřadnice v S-JTSK a nadmořské výšky v systému Bpv byly získány z Databáze 

trigonometrických a zhušťovacích bodů DATAZ (od roku 2007 Databáze bodových polí). 

 

Pro tyto body můžeme stanovit: 

dY = YS-JTSK – YS-JTSK/05,     (3.13) 

dX = XS-JTSK – XS-JTSK/05.      (3.14) 

 

Na základě takto získaných hodnot bylo možno provést interpolaci korekcí dY, dX 

do pravidelné sítě. Vzhledem ke vzdálenosti bodů byl interval oka sítě zvolen 2 km. 
 

Dlouhodobé permanentní pozorování na stanicích GNSS v ČR (zejména v 

CZEPOS a na stanicích EPN) umožnilo kvalitní navázání sítě na ETRS89, realizovaný 

rámcem ETRF2000. Původní seznam souřadnic obsahoval pro většinu stanic několikeré 

hodnoty souřadnic, platných pro různé časové intervaly. Z tohoto důvodu byla všechna 

pozorování převedena na poslední epochu souřadnic. 
 

Systematická hodnota rozdílů mezi ETRF2000 a ETRF89 v poloze je kolem 0,02 m 

ve směru sever - jih. Tato hodnota mj. charakterizuje vztah mezi oběma souřadnicovými 

systémy. Ve výšce se systematický rozdíl neprokázal. 
 

Soubor souřadnic bodů výběrové údržby byl dále doplněn o souřadnice 777 bodů 

zaměřených (v některých případech i přeměřených) technologií GPS-RTK v roce 2008. 

Měření bylo provedeno s využitím sítě CZEPOS v ETRS89 a pro zpracování byly předány 

pouze výsledné souřadnice. Stanice GNSS k realizaci S-JTSK/05 jsou na Obr. 67  str. 62. 
 

Při převodu do ETRF2000 byly z výsledných souřadnic a souřadnic okolních bodů 

sítě permanentních stanic CZEPOS v referenčním rámci ETRF89 vypočítány vektory a 

potom takto určené vektory byly vyrovnány v ETRF2000 softwarem VUGNET2. 

 

4/ Určení koeficientů bikubické transformace - aplikujeme-li transformační postup 

podle bodů s nově určenými parametry 7-prvkové transformace a aplikujeme Křovákovo 

zobrazení, dostáváme na identických bodech výběrové údržby odchylky. 
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Střední kvadratická hodnota zbytkových polohových odchylek je 0,221 m, extrémní 

hodnoty dosahují více než 0,5 m. 
 

Proto byla navržena modifikace Křovákova zobrazení, kdy se k vypočteným 

rovinným souřadnicím na Obr. 66 přidají korekční členy z bikubické dotransformace.     

Pro výpočet koeficientů této transformace bylo použito 3092 bodů výběrové údržby. Po 

aplikaci bikubické dotransformace klesne střední kvadratická hodnota polohových 

odchylek mezi S-JTSK/05 a S-JTSK na hodnotu 0,134 m. 
 

Kvalitu převodu souřadnic z S-JTSK/05 do S-JTSK je možno odhadnout ze zpětného 

výpočtu souřadnic bodů, ze kterých byla tabulka počítána a porovnat se souřadnicemi 

uloženými v DATAZ. Střední kvadratická hodnota polohové odchylky je 0,019 m. 

 

 

Obr. 66  Rozdíly mezi S-JTSK/05 a S-JTSK s koeficienty bikubické transformace [16] 
 

 

5/ Převod elipsoidických výšek na nadmořské - dosavadní kvazigeoid pro ČR 

(kvazigeoid VÚGTK „CR2000“) byl vytvořen přimknutím gravimetrického kvazigeoidu 

k rozdílům elipsoidických a nivelačních výšek bodů geodynamické sítě GEODYN pomocí 

rektifikační plochy třetího stupně. Gravimetrické řešení dávalo výslednému řešení 

informaci o detailním tvaru, zatímco rektifikační plocha poskytovala co nejlepší souhlas na 

bodech GEODYN na celém území ČR. 



Ing. Alexandra Štrohalmová:  Využití dat z laserového mobilního mapovacího systému 

   

2015                              61 

V době vzniku bylo toto řešení jediné možné, jelikož pouze síť GEODYN se svými 

34 body pokrývala ČR rovnoměrně. Výběrová údržba tehdy pokrývala kromě většiny 

Moravy pouze část jižních Čech, a proto mohla být použita jen pro kontrolní účely. 
 

Přesnost rektifikovaného kvazigeoidu CR2000 charakterizují střední jednotková 

chyba 0,26 m rozdílů na bodech GEODYN  a zejména střední chyba 0,32 m na všech 345 

nivelovaných bodech výběrové údržby. Tu je možné chápat jako vnější přesnost, protože 

tyto body se na rektifikaci nepodílely a jsou rozloženy v husté síti mimo uzly rektifikace. 
 

V současnosti je výběrová údržba dokončena a k dispozici jsou rozdíly 

elipsoidických a nivelačních výšek na 1024 bodech.  Z původních 1024 měřených 

rozdílů výšek bylo v předběžných testech vyloučeno 16 bodů s odchylkami převyšujícími 

0,06 m. Rovnoměrné pokrytí celého území umožňuje nejen dokonalejší přizpůsobení 

gravimetrického řešení měřeným výškovým rozdílům, ale i zpřesnění detailního tvaru. 

 
 

Přenos informace z trigonometrických bodů na jednotlivé uzly se uskutečňuje 

dvěma typy podmínek, jejichž vliv je řízen vhodným váhováním: 

 rozdíl přírůstků z vyrovnání na libovolných dvou bodech sítě má být nulový, 

 měřený rozdíl výšek na daném trigonometrickém bodě má být roven interpolované 

odlehlosti kvazigeoidu. 

 

Gravimetrický kvazigeoid je tabelován ve čtvercové síti cca 2 x 2 km. Včetně 

nutných přesahů za hranice ČR je to celkem 175 x 306 = 53 550 uzlů. Střední chyba 

rozdílů měřených a vyrovnaných hodnot odlehlostí je 0,006 m. Formát souboru nového 

kvazigeoidu CR2005 je shodný s formátem původního CR-2000, tzn. zůstal nezměněn. 

 

 

6/ Převod z S-JTSK/05 do S-JTSK - vzhledem k nepravidelné deformaci bodového pole, 

vázaného na S-JTSK, nelze vztah mezi S-JTSK/05 a S-JTSK realizovat jednoduchým 

matematickým výrazem. Proto bylo rozhodnuto využít pro vzájemný převod rozdílů 

souřadnic tabelovaných v pravidelné síti. Velikost oka sítě byla empiricky zvolena 2 km 

vzhledem k průměrné vzdálenosti identických bodů. 
 

Vzhledem k tomu, že v některých prostorech byla síť nově zaměřených zhušťovacích 

bodů poměrně řídká, byly pro tvorbu tabulky využity souřadnice dalších trigonometrických 
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bodů, mající souřadnice v S-JTSK/95. Tyto body byly převedeny Jungovou transformací 

do ETRF2000. Celkem tedy bylo pro tvorbu tabulky použito více než 60 000 bodů. 
 

Střední hodnota rozdílů pro všech 46 040 bodů (do úvahy byly vzaty pouze body 

měřené GPS) zůstává stejná jako pro body výběrové údržby (proto bylo oprávněné určovat 

hodnoty transformačního klíče 7-prvkové transformace pouze z bodů výběrové údržby). 
 

Zavedením dotransformace do Křovákova zobrazení klesla střední hodnota 

„nesouhlasu“ v poloze mezi S-JTSK/05 a S-JTSK na hodnotu 0,134 m. Pokud tedy 

vystačíme s přesností vztahu mezi souřadnicemi ETRF a rovinnými souřadnicemi S-JTSK 

charakterizovanou střední chybou 0,134 m, je možné zaměnit souřadnice S-JTSK za S-

JTSK/05 a nemusíme při tom používat tabulku odchylek (rozdílů souřadnic bodů), která 

byla pro převod do S-JTSK vytvořena. Cílem nově vytvořeného souřadnicového systému 

S-JTSK/05 je nahradit stávající systém S-JTSK pro účely praktické geodézie. 

 

 

Obr. 67  Rozložení permanentních stanic GNSS použitých k realizaci S-JTSK/05 [16] 
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4 Měřické práce v zájmovém území 

Revize sítě bodů PPBP a její doplnění v k. ú. Dvorce u Bruntálu bylo provedeno 

v rámci obnovy katastrálního operátu přepracováním map katastru nemovitostí na digitální 

mapu KMD. Rekognoskace bodů TB a ZhB, potřebných pro doplnění sítě bodů PPBP, 

byla provedena v květnu 2013 oddělením bodových polí Katastrálního úřadu pro MS kraj 

Opava. Byly revidovány body ležící v k. ú. Dvorce u Bruntálu a body u správní hranice. 

 

Tab. 7  Rekognoskované body triangulačního listu 2615 

TL body TB body ZhB 

2615 17, 18, 21, 22, 22.3, 22.5, 
24, 25, 28, 29 

239, 240, 241, 242, 243, 244, 244.1, 245, 
246, 250, 253, 254, 255, 259 

      

 

 

Obr. 68  Triangulační list 2615 v okolí k. ú. Dvorce u Bruntálu [42] 

 
 

Rekognoskovaným bodům byla provedena údržba, tzn. nátěry ochranné tyče, 

kamene a vyhledávacích šipek. Body byly nalezeny bez závad. V k. ú. jsou evidovány 

původní body PPBP 501 až 518 (stabilizace zabetonovanou trubkou), které byly 

vybudovány Geodézií n. p. Opava v roce 1985, některé jsou zřetelné na Obr. 68. 
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4.1 Budované body PPBP k. ú. Dvorce 

Ve Dvorcích bylo zřízeno k 4 nalezeným původním trvale stabilizovaným bodům 

PPBP (4x zabetonovaná trubka)  90 bodů trvalé stabilizace (4x nivelační značka, 86x RD), 

2 body byly přečíslovány ze sousedního k. ú. Guntramovice a bylo zřízeno 46 bodů 

dočasné stabilizace. Takže nyní je v k. ú. Dvorce u Bruntálu vedeno 96 bodů trvale 

stabilizovaných a 46 bodů dočasně stabilizovaných. Trvale stabilizované body jsou 

zřízeny na chráněných místech. Podrobný popis je obsažen v Technické zprávě [42]. 

Stabilizace a geodetické měření byly provedeny v červnu 2013. Vlastní měření bodů 

metodou GNSS-RTK proběhlo dne  20. 6. 2013 (dne 27. 5. 2013 byly kontrolně měřeny 

nalezené původní body) za použití aparatury Leica 900CSC (kontrolováno na kalibrační 

základně Skalka, kalibrační list 47/2010 a svou přesností vyhovuje požadavkům). Měřeno 

bylo bez vlastní referenční stanice na síť referenčních stanic CZEPOS. 

Geodetické zaměření sítě bodů PPBP  bylo provedeno totální stanicí Pentax R-

422N (kontrolována 8. 6. 2012 na kalibrační základně VÚGTK Zdiby Koštice a Židovské 

Pece, kalibrační listy 34089/2012 pro úhly a 34090/2012 pro délky a svou přesností 

vyhovuje požadavkům). Pro měření délek byly použity odrazné hranoly systému Leica. 

V lokalitě byla vybudována síť bodů PPBP pole jako polygonové pořady připojené 

na body TB 2615-22 a ZhB 2615-244 a 244.1 a pomocné měřické body určené metodou 

GNSS. Nově budované body PPBP byly určeny pouze na technických objektech. 

 

 

Obr. 69  Ukázka tvorby geodetických údajů zpracované programem Kokeš [42] 
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4.2 Princip výběru a zaměření identických bodů 

Na základě originálů záznamů podrobných měření změn (ZPMZ) a přehledu 

původních  ZPMZ, který byl vytvořen jako výstup z ISKN, byl navrhnut výběr identických 

bodů dle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [41], na Obr. 70 a 71. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 70  Výřez přehledu původních ZPMZ [43] 

 

Obr. 71  Výřez návrhu identických bodů k zaměření v terénu [43] 
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Byla provedena rekognoskace terénu a do tištěných kopií katastrálních map byly 

zakresleny vybrané body. Pokud bylo v terénu zjištěno, proč nelze body zaměřit, pak tato 

informace byla uvedena v kopiích ZPMZ či v kopii mapy použité jako náčrt. Tyto body 

následně slouží při digitalizaci pro převod souřadnice jednotlivých ZPMZ v místním 

systému, pro přepočet do S-JTSK nebo budou použity pro transformaci rastrů. Celkem 

bylo zaměřeno 1450 identických bodů. Některé z nich nalezneme na Obr. 72, 73 na str. 67. 
 

Měření podrobných bodů bylo vyhotoveno v červenci až srpnu 2013 oddělením 

bodových polí Katastrálního úřadu pro MS kraj Opava v rámci ZPMZ 546. Vybrané body 

byly měřeny totální stanicí Pentax R-422N (v. č. 885594, která byla kontrolována na 

základně ZÚ Koštice a Židovské Pece dne 8. 6. 2012, kalibrační list 34089/2012 pro úhly a 

34090/2012 pro délky a svou přesností vyhovuje požadavkům předpisů). 
 

Podrobné body byly kontrolovány kontrolními mírami mezi určenými body, 

popřípadě bylo kontrolováno druhým zaměřením bodu. Zaměření podrobných bodů 

bylo provedeno z bodů TB, ZhB, PPBP a pomocných měřických bodů, určených 

geodetickou metodou a GNSS.  Podrobný popis je obsažen v Technické zprávě [43]. 
 

V k. ú. Dvorce byl v rámci ZPMZ 546 metodou GNSS zaměřen 1 podrobný bod a 6 

pomocných měřických bodů. K zajištění nezávislosti byl každý bod měřen dvakrát 

s dostatečným časovým odstupem. V zápisníku o jednotlivých GNSS observacích na 

měřených bodech uveden uvedeny geocentrické souřadnice v systému ETRF-89 realizaci 

2000, elipsoidická výška, datum a čas měření a hodnota DOP. 

 

Při určování PPBP (viz kap. 4.1):   Při určování podrobných bodů: 

DOP menší nebo roven 4: OK   DOP menší nebo roven 7: OK 

DOP 4 až 7: ověřit jinou technologií   DOP větší jak 7: nelze výsledky použít 

DOP větší jak 7: nelze výsledky GPS použít    

Při měření GNSS-RTK byly využity síťové korekce sítě CZEPOS. Na základě 

dosažených hodnot a nastavení přístrojů nebylo nutno ověřit polohu bodů jinou 

technologií. Když nebylo možno použít metodu RTK měření, byla zvolena náhradní 

statická metoda (celkem 4 observace). Ve dvou případech byla jako referenční stanice 

zvolena stanice sítě CZEPOS (VSBO Ostrava) a ve dvou případech byla vygenerována 

virtuální stanice (VRS). 
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Obr. 72  Výřez z měřického náčrtu identických bodů nad rastrem katastrální mapy [43] 

 

Obr. 73  Přehled zaměřených identických bodů nad ortofoto mapou v zájmové oblasti 
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5 Zaměření kontrolních bodů 

V souvislosti s již známým průběhem plánované trasy sběru dat metodou MMS k. ú. 

Dvorce u Bruntálu bylo vybráno 22 rovnoměrně rozložených bodů s cílem určení jejich 

polohy a za účelem jejich využití při optimalizaci nasbíraných dat MMS.  Tyto body 

zastupují funkci tzv. „vlícovacích“ bodů. Pro každý bod byl připraven náčrt obsahující 

snímek okolí s vyznačením navrženého bodu za pomoci stránek http://www.mapy.cz/ 

(Obr. 77 a 79), včetně situační mapky oblasti na Obr. 74 s jejich umístěním na trase. 

 

 
 

Měření proběhlo během 16. a 19. února 2015 metodou GNSS-RTK aparaturou Leica 

RX900CSC (kalibrovaná na základně SKALKA dne 3. 12. 2013, č. kalibr. listu 31/2013). 

Při měření  GNSS-RTK  byly využity korekce sítě CZEPOS.  Dle [44] byl k zajištění 

nezávislosti každý bod měřen 2x s dostatečným časovým odstupem. Na základě 

dosažených hodnot nebylo nutno ověřit polohu bodů jinou technologií. Body jsou obsahem 

ZPMZ č. 1002. Pro ověření správnosti GNSS měření a transformace do S-JTSK byly 

kontrolně změřeny body (2615)244niv, (2615)242 a PPBP-4028, PPBP-4029 na Obr. 75. 

Obr. 74 Situační mapka s vyznačenými body k zaměření 

 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 75  Kontrolně zaměřené body pro ověření správnosti GNSS 
 

Tab. 8  Geodetické údaje o zhušťovacím bodu 0926152420  [45] 

 
 

Tab. 9  Porovnání souřadnic, případně výšek kontrolně zaměřených bodů [44] 
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Tab. 10  Textový popis umístění zaměřovaného bodu v terénu 

     

Obr. 76  Ukázka pracovního prostředí aplikace GNSS-RTK aparatury Leica 

 

     

 

 

Obr. 78  Realizace měření  

 

Obr. 77  Připravený snímek s vyznačením bodu k zaměření 
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Pro globální transformaci souřadnic a výšek určovaných bodů v systému ETRS89 realizaci 

2000 do S-JTSK byl použit program ETRF00-jtsk_v1203. Podrobnosti měření bodů a 

následné zpracování je obsaženo v Technické zprávě [44]. Zaměřené body jsou na Obr. 81. 

 

 

Obr. 81  Výsledný seznam souřadnic zaměřených bodů včetně  PPBP-4028, PPBP-4029 

Obr. 79  Signalizace v terénu 

 

Obr. 80  Připravený snímek s vyznačením bodu 
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6 Sběr dat pomocí MMS 

Při této diplomové práci jsem spolupracovala se zástupci firmy GIS-STAVINVEX 

a.s., která má sídlo v Petřvaldu u Karviné. Bylo dohodnuto předání vzorků dat pořízených 

jejich mobilním mapovacím systémem ve vybrané oblasti k. ú. Dvorce u Bruntálu, kvůli 

objektivitě pořízených standardním způsobem za klasických povětrnostních podmínek. 

 

6.1 Charakteristika použitého MMS 

Jak je uvedeno v obecných popisech kapitoly 2, mobilní mapovací systém se skládá 

z několika na sebe navazujících zařízení. Firma GIS-STAVINVEX má k dispozici 

výkonný mobilní mapovací systém IGI-SAM skládající se z řídící a IMU jednotky, 

panoramatické kamery, dvou skenerů, aparatury GNSS a ze záložního energetického 

zdroje. Odometr se v tomto systému nepoužívá. 

 

IMU jednotka IIf 

                

Obr. 82  AEROcontrol SMU a IMU IIf  [64] 

 

AEROcontrol na Obr. 82 je GNSS/IMU systém pro precizní stanovení pozice a 

nadmořské výšky. Obsahuje systém složený inerciální měřící jednotky (IMU-IIf) založené 

na gyroskopech s optickými vlákny (FOG) a senzoru řídící jednotky (SMU) 

s integrovanými high-end a GNSS přijímači. Poskytuje optimální pracovní prostředí pro 

řízenou georeferenci (DG) a integrovanou senzorovou orientaci (ISO). Je to moderní 

systém pro určení pozice a nadmořské výšky, jeho technická data můžeme vidět v Tab. 11. 
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Tab. 11  Technické parametry IMU IIf [64] 

 

Parametry IMU-IIf 

Rozměry 126 x 146 x 98 mm 

Váha 2,2 kg 

Spotřeba elektřiny při plném zatížení 20W @ 20 … 30 VDC 

 

Výkon AEROcontrol 

Výkon AEROcontrol-m AEROcontrol-II 

Pozice [m] 0,05 0,05 

Rychlost [m/s] 0,005 0,005 

Roll/pitch [deg] 0,01 0,004 

True heading [deg] 0,02 0,01 

Přenosová rychlost 400Hz 128 nebo 256 Hz 

 

Výkon IMU-m IMU-IIf 

Výchylka gyroskopu [deg/h] 2 0,03 

Náhodnost běhu gyroskopu [deg/sqrt(h)] 0,07 0,005 

Výchylka akcelerometru [mg] 0,1 0,3 

Aktualizační a převodová rychlost 400 Hz 128, 256, 512 Hz 

 

Uživatelské prostředí 

GNSS přímač: Vstup: NovAtel OEMV-3 či Septentrio AsteRx2e OEM/AsteRx3 OEM 

Komunikace:      Ethernet: Gigabit Ethernet LAN Port 

                            Sériové porty: 2 x RS232, 1 x RS422 

                            Ostatní: PPS Output, 3 x Event Mark Input 

Nastavení: Kombinace s leteckými systémy CCNS-5 nebo se systémy GLONASS           

DIA – Přímá inertní pomoc pro podporu v místech se špatným GPS + GLONASS  

DIA+ - Přímá inertní Plus pomoc pro podporu v místech se špatným GPS+GLONASS 

            Precizní nivelační a stabilizační držáky 

Zpracovávací systém:      AEROoffice pro INS post-processing 

Obsahuje GrafNav & BINGO30 pro GNSS post-processing & vyměřovací anténu 

Velikost uložiště:             8 (typická), 16 nebo 32 GB ExpressCard 
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Panoramatická kamera LADYBUG5 

   

Obr. 83  Panoramatická kamera LADYBUG5 s příslušenstvím [70] 

 

Ladybug5 na Obr. 83 je kulově zobrazující systém, který má rozlišení 30 MP (5 MP 

x 6 senzorů) a pokrytí 90% plné koule. Až 5 Gbit/s USB verze 3.0 s protiskluzovým 

povrchem, který zaručuje široké spektrum použití, vysokou kvalitu obrazu a maximální 

pracovní využitelnost. Je vhodný pro geografické systémy a automobilovou fotogrametrii. 

Technickou specifikaci panoramatické kamery MMS můžeme prostudovat v Tab. 12. 

Tab. 12  Technické parametry LADYBUG5 [70] 

A/D Konverze 12-bit 

Datový výstup 8-, 12- nebo 16-bit, Raw nebo JPEG komprese 

Datový formát Raw8, Raw12, Raw16 a JPEG 

Zpracování obrazu Uzávěrka, vyvážení bíle, gamma a JPEG komprese 

Přenosová rychlost 5 Gbit/s 

Podporované systémy Windows 7, 64-bit s 8 GB RAM 

Rozměry 197 mm průměr, 160 mm výška 

Váha 3,0 kg 

Napájení 12/24 V, 13 W s GPIO 

Optika 6 vysoce kvalitních 4,4 mm čoček 

Zorné pole 90% plné koule 

Senzory Teploměr, barometr, vlhkoměr, akcelerometr, kompas 
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Dva laserové skenery FARO Focus 

        

Laserový skener s rychlým měřením ve 3D 

na Obr. 84 má použití uvnitř i venku. 

Nejmenší a nejlehčí laserový skener 

s hmotností 5,2 kg. Pracuje i pod přímým 

slunečním zářením. Focus3D X   je středně 

dosahové zařízení s přesností do 130 m 

nebo s velkým dosahem 330 m, viz Tab. 13. 

 

  

Dosah 
0,6m až 153m uvnitř či venku s nízkým okolním osvětlením,  

0,6m až 120m venku při oblačném počasí 

Rozsah rozlišení 0,07 mm 

Rychlost měření 122000/244000/488000/976000 bodů/s 

Systémová odchylka ± 2 mm na 25 m 

Vertikální rozsah 320° 

Horizontální rozsah 360° 

Vertikální rozlišení 0,009° (40000 3D pixelů na 360°) 

Horizontální rozlišení 0,00076° (470000 3D pixelů na 360°) 

Maximální rychlost 2880 ot/min 

Laserový výkon 20 mW (laserová třída 3R) 

Vlnová délka 785 nm 

Napájení 24 V DC (Baterie nebo AC konvertor) 

Spotřeba elektřiny cca 60 W 

Váha 14,5 kg 

Nutnost kalibrace Jednou ročně 

Rozměry 410 x 160 x 280 mm 

Technické parametry Intel Celeron-M 600MHz, 512 MB RAM, 80GB HDD 

Uložiště Vnitřní hard disk 

Ovládání Ethernet, vzdálený počítač nebo notebook 

Obr. 84  Laserový 

skener FARO 3D [59] 

 
Tab. 13  Technické parametry laserového skeneru FARO 3D [59] 
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Zařízení GNSS Novatel 703 

  

  

 

 

 

    

Anténa fázového centra na Obr. 85 dovoluje konstantní příjem azimutu a úhlu 

elevace ze satelitní změny. Příjem signálu není ovlivněn rotací antény nebo polohou Má 

voděodolnou konstrukci a zachycuje MIL-STD-810G spektrum vibrací, více v Tab. 14. 

 

 

Výkon 

3 dB dosah  

L1/B1/E1 1580.0 ± 28,5 MHz 

L2/L3/L5/B2/E5/E5a/E5b 1210 ± 45 MHz 

Odezva mimo dosah  

L1 ± 100 MHz 30 dBc 

L2 ± 200 MHz 50 dBc 

LNA příjem 29 dB ± 2 

Příjem na vrcholu 90°  

GPS L1 5 dB 

GPS L2, GPS L5 3dB 

Příjem od vrcholu po horizont  

GPS L1 12 dB 

GPS L2, GPS L5 13 dB 

Úroveň hluku 2 dB 

VSWR s2:1 

L1-L2 zpoždění 5 ns 

Odpor 50 Ω 

Nadmořská výška 9000 m 

Anténa s přijímačem    

L1, L2, L5 GPS;          

L1, L2, L3 GLONASS;         

B1, B2 BeiDou  a E1, E5a/b  

Galileo. 

 

Obr. 85 GPS Novatel 703-GGG [67] 

 

  

Tab. 14  Technické parametry zařízení GNSS Novatel 703-GGG [67] 
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6.2 Nájezd a sběr dat 

Trasu tvořil cca 1,2 km dlouhý uzavřený průjezd katastrálním územím Dvorce          

u Bruntálu. Bylo určeno datum 1. 4. 2015 s proměnlivým počasí, avšak vhodným pro 

konkrétní měření mobilním mapovacím systémem. Bylo předem ověřeno vhodné postavení 

družic GNNS a zvolena metoda bez instalace vlícovacích bodů. Tudíž se jednalo o snímání 

území za standardních podmínek. 

Před samotným nájezdem byla za specifických podmínek provedena kalibrace 

systému, sloužící ke správné konfiguraci obou skenerů a k zajištění hodnot úhlů IMU. 

Poněvadž byla vybrána trasa uzavřená, počátek a konec sběru dat se konal na 

stejném místě, a to na menším parkovišti u odbočky na hlavní silnici s dostatkem prostoru 

k manipulaci. Po příjezdu na místo měření byly zkontrolovány, zapojeny a uvedeny do 

provozu všechny systémy a zařízení, které je možno shlédnout na Obr. 86. 

 

 

   

   

Obr. 86  Mobilní mapovací systém IGI-SAM firmy GIS-STAVINVEX [51] 
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Po zapnutí systému bylo provedeno statické urovnání, tzn. inicializace inerciálního 

navigačního systému GNSS a určení počáteční polohy. V tomto čase (cca 7 minut) byl 

systém bez pohybu na místě. Potom nastalo dynamické urovnání, tzn. bylo naopak nutno 

s automobilem velmi intenzivně kroužit v kombinaci s náhlým zrychlováním a 

zpomalováním ke zlepšení funkcí IMU jednotky, což napomáhá následné činnosti 

gyroskopů a akcelerometrů při jejich měření náklonů roll, pitch a heading. 

Obdobná inicializace byla uskutečněna vždy na počátku nájezdu. To znamená před 

prvním sběrem v jednom směru a po více než hodině před druhým sběrem v opačném 

směru. Tudíž se jednalo o dva sběry dat „tam a zpět“ po stejné trase. Všechny systémy 

MMS byly navzájem provázány „časovým zámkem“, který byl přijímán z družic. Po dobu 

sběru dat byly systémy na Obr. 87 sledovány a všechna nastavení a hodnoty byly korektní. 

 

Zařízení v systému byla nastavena na tyto parametry: 

 automobil jel rychlostí kolem 30 km za hodinu, 

 IMU jednotka měřila zrychlení a naklonění 256krát za vteřinu, 

 panoramatické kamera prováděla cca 12 snímků za sekundu, 

 laserové skenery rozmítaly paprsky s frekvencí 100 otáček za sekundu,  

 zařízení GNSS určilo každou sekundu 2 body trajektorie systému. 

V softwarech probíhá automatická detekce. Systém ukládá data pro každý skener 

zvlášť a dle počtu nasbíraných bodů je dělí na jednotlivé soubory. Pokud se automobil 

pohybuje rychleji, je v jednotlivých souborech pro každý skener zachycena delší část trasy. 

Po obou nájezdech byla data ze systému uložena a stažena (Obr. 88) na dva externí 

disky s kapacitou 500 GB. Na jeden disk byly uloženy snímky a na druhý mračna bodů. 

 

     

Obr. 88  Sledování MMS při sběru dat [51] 

  [51] 

Obr. 87  Uložení dat MMS po sběru [51] 
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6.3 Zpracování surových dat 

Během dalších dní měsíce dubna probíhalo zpracování dat. Jedním z nejdůležitějších 

kroků byl výpočet trajektorie pohybu MMS. Výpočet trajektorie je závislý na integraci 

dat z GNSS přijímače a IMU jednotky. Trajektorie vzniká spojením cca 256 bodů za 

vteřinu dle frekvence IMU jednotky. Zařízení GNSS určí polohu dvou bodů za sekundu a 

IMU jednotka vlastně doplní chybějící část trajektorie mezi těmito dvěma body. 

Skener rozmítá laserové paprsky v jedné rovině. Pokud byly v provozu skenery dva, 

tak ve dvou rovinách. A právě trajektorie dává systému „třetí dimenzi“. Podle toho, jak 

bylo rozděleno mračno bodů na jednotlivé části do po sobě jdoucích souborů, byla k nim 

rozdělena i trajektorie. Data ze skenerů se napojí na trajektorii pomocí speciálních 

softwarů, jako např. Terrascan na Obr. 89 na str. 80. 

Je vhodné optimalizaci provádět ve stejném systému jako byla trajektorie vytvořena. 

Ve stejném systému se nachází i mračno bodů. Jelikož se trajektorie určuje technologií 

GNSS, je také navázáno na ETRS89. Byla přijímána data GPS + GLONASS sítě CZEPOS 

ze stanice Frýdek–Místek se zařazením do seznamu stanic EUREF. Byla použita volně 

dostupná 30s data a pomocí SW Novatel GrafNav interpolována na interval GNSS 

přijímače na vozidle (0,5s). 

 

Existuje několik možností relativního urovnání mračen bodů: 

 ručním vyhledáváním identických bodů v jednotlivých mračnech (nepřesná identifikace 

např. na hranách budov, kdy se zdárně identifikuje bod v pohledu shora = v půdorysu, 

avšak se musí také udat jeho správná poloha ve výšce v pohledu z boku, vzniká problém 

u nesvislosti nebo neviditelnosti celých konstrukcí), 

 využitím tzv. tieline, ve volném překladu „stuhy“, což představuje poloautomatické 

vyhledání dlouhých liniových konstrukcí, zejména hran a stěn budov (pro dobré 

výškové řešení je vhodné využití povrchu vozovky pod skenery), 

 pomocí speciálních vlícovacích bodů (nejefektivnější polohové a výškové řešení). 

V naší práci jsme zvolili metodu manuální identifikace kontrolních vlícovacích bodů, 

které byly zaměřeny specificky pro tento účel v únoru tohoto roku, viz kapitola 5. Byly 

vybrány body v blízkosti prostoru trajektorie nebo přímo pod vozidlem, tzn. v krátké 

vzdálenosti od skenerů (hrany zídek a obrubníků, hrany nebo středy kanálů, apod.). 
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Obr. 89 Pracovní prostředí MicroStation Terrascan - trajektorie s mračnem bodů [51] 
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Pro absolutní optimalizaci trajektorie bylo pracováno pouze se zaměřenými 

souřadnicemi polohovými. Výšková souřadnice těchto kontrolních bodů využita nebyla, 

poněvadž konkrétně pro tuto práci zaměřenou na využití dat MMS pro účely katastru 

nemovitostí nebyla potřebná. 

Musí se počítat s fluktuací trajektorie, tzn. že chyba trajektorie je na různých místech 

trasy odlišná. Při výpočtu se to projevilo rozdílnou velikostí a směrem opravného vektoru. 

 

Během činností se potvrdila výhoda instalace speciálních vlícovacích bodů v terénu 

před vlastním měřením a tím pádem jejich viditelnost v mračně bodů, což by velmi 

zpřesnilo výpočet trajektorie a umožnilo automatické sladění více mračen bodů 

z multinájezdů. Avšak úkolem naší činnosti bylo využití standardních dat MMS. V závěru 

práce bude tato skutečnost uvedena a potřeba vlícovacích bodů doporučena. 

 

 Po relativním urovnání mračen 

bodů a absolutní optimalizaci trajektorie 

následovalo zředění mračna bodů. 

Byly ponechány centrální body z oblastí 

o velikosti 2 x 2 x 1 cm, tzn. bod 

z mračna nejvíce se blížící těžišti tohoto 

prostorového výseku na Obr. 90. 

 

Díky tomuto kroku byla kapacita mračna snížena o cca 75 %, což usnadnilo další 

činnosti při vektorizaci a řádově neubralo na přesnosti výsledku. A to z toho důvodu, že 

vyloučené body se nacházely převážně v těsné blízkosti skenerů, tzn. na ploše vozovky, 

která není předmětem vektorizace. 

Konkrétně oba skenery vyprodukovaly cca 64 miliónů bodů a po zředění zůstalo cca 

15 miliónů. V klasickém výměnném formátu mračna bodů LAS na Obr. 91 toto množství 

představuje cca 480 MB. 

  

 

 

 

Obr. 90  Ukázka nastavení ředění [51] 

 

Obr. 91  Ukázka velikosti souboru LAS po zředění mračna bodů 
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6.4 Vektorizace zájmové oblasti 

 

Laserovým snímáním bylo získáno mračno bodů, které reprezentuje místa odrazu 

laserového pulzu ze svazku paprsků. Každý z registrovaných bodů získal souřadnice ve 3D 

prostoru a nese informace o poloze a intenzitě odrazu. Zpracování mračna bodů vyžaduje 

nejen výkonnou výpočetní techniku a specializovaný software, ale i zkušenosti odborníka, 

který vyhodnocení provádí. Vektorizace je etapou závislou na lidském faktoru. 

Vektorizační činnosti byly prováděny v programu MicroStation V8 SELECTserie3 

ve 3D formátu. Mračno bodů předem bylo zředěno, což vidíme v porovnání na Obr. 92. 

 

     

Obr. 92  Mračno bodů před a po zředění [51] 

 

Jeví se skoro nutností, aby byl sběr dat pořizován min. s využitím dvou skenerů, 

jejichž roviny rotace jsou vůči sobě postaveny do písmene V, jako na Obr. 93. 

 

     

 
Obr. 93  Spojení mračna bodů červené ze skeneru RIGHT a bílé ze skeneru LEFT [51] 
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Pokud vozidlo jelo rychlostí 30 km/hod. (833 cm/sec) a lasery provedly 100 rovin 

rotace za sekundu, pak vzdálenost skenovacích rovin, tzn. proužků na Obr. 93 je 8,33 cm. 

Velmi efektivním nástrojem při vektorizaci by bylo souběžné využívání  

panoramatických snímků pořízených při sběru dat v terénu. Poněvadž by tyto snímky 

mohly být i georeferencované jako na Obr. 94, byly by nepostradatelnou pomůckou při 

identifikaci bodů, dokonce by samy mohly být podkladem pro určování souřadnic bodů. 

Další pomůckou k vizualizaci mračna bodů je zprostředkování informací o 

vzdálenosti bodu od skeneru a odrazivosti povrchu obarvením bodů dle těchto parametrů. 

Z Obr. 94 je zřejmé barevné rozlišení v tom smyslu, že zelené se žlutými body jsou 

k pozorovateli nejblíže a červené s fialovými od něho nejdále. 

 

 

Obr. 94  Ukázka spojení mračen bodů s georeferencovanými snímky [51] 

 

Poněvadž naše práce se týká zejména vektorizace mračen bodů v souvislosti 

s určením přesnosti mobilního mapovacího systému, panoramatické snímky by zde plnily 

jen kontrolní funkci správnosti identifikace bodů, a proto nebyly k dispozici. Při samotné 

vektorizaci jsem při vyhodnocení využívala stav platné katastrální mapy a situaci okolí na 

internetových stránkách http://www.mapy.cz/. 

Při vektorizaci jednotlivých objektů bylo vhodné se věnovat zájmové oblasti a její 

okolí „odmazat“. Očistil se tak objekt v mračně bodů o konstrukce, které nebyly právě 

předmětem měření. Tzn. každý vybraný objekt, např. stavba se ořezala do oddělovacího 

boxu s vhodně zvolenými rovinami řezu. V prvé řadě se odstranila střecha stavby, aby byl 

viditelný pouze obvod jako v půdorysu. Zde je zřejmá výhoda vektorizace průniku 

s terénem. Z pohledů na stavbu se odstranily také sousední objekty, viz Obr. 95, 96 a 97. 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 95  Dům v původním mračně bodů [51] 

 

Obr. 96  Dům v boxu s odstraněním okolních objektů [51] 

 

Obr. 97  Dům bez střešní konstrukce - viditelný obvod stavby [51] 
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Aby byl vektorizovaný bod správně polohově vyhodnocen, bylo potřeba pracovat 

s několika druhy pohledů, a to s pohledy seshora (půdorys), z boku (bokorys) a izopohledy. 

Program na Obr. 98 umožňuje plynulé natáčení objektů dle potřeb zpracovatele. 

 

     

  

 

    
 

 

    

 

Obr. 98  Izopohled a pohled seshora na tentýž objekt bez střechy  [51] 

 

Obr. 99  Rekonstrukce chybějícího rohu budovy [51] 

 

Obr. 100  Vektorizace budovy s předsazeným soklem [51] 
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Na Obr. 99 na str. 85 je znázorněna rekonstrukce chybějícího rohu budovy pomocí 

protažení a průsečíku vektorů obvodu stavby. Roh budovy byl při laserovým sběru dat 

zastíněn vegetací. Na Obr. 100 na str. 85 vidíme vektorizaci starší budovy s předsazeným 

soklem, tj. vektorizaci svislé konstrukce stavby dle průniku s terénem. Na Obr. 101 se 

můžeme seznámit s pracovním prostředím MicroStation V8 SELECTserie3 při vektorizaci. 

Červené tečky zastupují lomové body navzájem spojené žlutým vektorem. 

 

 

Obr. 101  Pracovní prostředí MicroStation V8 SELECTserie3 při vektorizaci [51] 
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Z názvu diplomové práce „Ověření možností využití dat z laserového mobilního 

mapovacího systému při přepracování analogové katastrální mapy“ vyplývá otázka, zda by 

např. kromě staveb byla možná identifikace ještě dalších prvků polohopisu? Odpověď zní: 

„Ano“, pokud se jedná o v terénu zřetelné konstrukce jako na Obr. 103 a 104. 

 

   

 

 

    

 

Obr. 102  Rekonstrukce rohu budovy se soklem za živým plotem [51] 

 

Obr. 103  Vektorizace plotu (červeně) – hranice stavebních pozemků č. 508, 542 a 543 

 

Obr. 104  Vektorizace zídky a chodníku (červeně) u stavební parcely č. 367 
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Bylo zvektorizováno 79 identických bodů na rozích budov nebo obdobných 

jednoznačných bodů v terénu. Na Obr. 105 vidíme žluté linie spojující tyto lomové body. 

Červené tečky značí rohy budov, které byly zaměřené jako identické body v kap. 4. Tudíž 

se jedná o zvektorizované body z mračna bodů, na nichž bude dále provedeno posouzení 

přesnosti použitého mobilního mapovacího systému.  

 

 

Obr. 105  Vektorizované (žluté) linie a vyznačené rohy budov (červené) zájmové oblasti 
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6.5 Výpis souřadnic zvektorizovaných bodů 

V Tab. 15 vidíme výpis souřadnic části našeho mračna bodů včetně jejich výšek nad 

elipsoidem. Jsou to souřadnice kartografického zobrazení UTM, v němž bylo pracováno.  

Tab. 15  Ukázka souřadnic mračna bodů v kartografickém zobrazení UTM [51] 

 

 

Souřadnice zvektorizovaných 79i bodů na rozích budov byly vyexportovány          

(na Obr. 106) a převedeny do souřadnicového systému ETRS89 (v Tab. 17 na str. 91). 

 

 

 

 

Obr. 106  Export souřadnic do textové podoby [51] 
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7 Určení přesnosti MMS 

Dle [56] na základě doporučení Mezinárodní asociace geodézie (IAG) změnit rámec 

souřadnicového systému ETRS89 z ETRF89 na ETRF2000  došlo v ČR dne 2. 1. 2011 

k přechodu na novou realizaci souřadnicového systému ETRS89. V  důsledku změny 

realizace systému ETRS89 došlo ke změně hodnot geocentrických souřadnic všech bodů, 

kterým byly určeny a v Databázi bodových polí zveřejněny před touto změnou. 

S platností od 1. 7. 2012 je k dispozici zpřesněná verze převodních tabulek, které 

jsou součástí doporučeného jednotného postupu pro zpřesněnou globální transformaci mezi 

novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK.  

 

7.1 Transformace z UTM do S-JTSK 

Efektu lokálního výběru identických bodů je dle [56] docíleno pomocí 

implementovaných převodních tabulek schválených ČÚZK. Nemusíme provádět výběr 

identických bodů individuálně. Hodnoty převodních tabulek jsou vždy vztaženy ke 

konkrétní realizaci systému ETRS89 a ke konkrétní množině dat, z nichž byly vypočteny 

Program VÚGTK, v.v.i., etrf00-jtsk_v1203 stanovuje nutnou podmínku pro využití 

programu, a to že geocentrické souřadnice nově určovaných bodů musí být určeny             

v systému ETRS89 v rámci ETRF2000. Zpřesnění globální transformace je docíleno 

pomocí převodních tabulek schválených ČÚZK.  
 

 Poněvadž jsem již měla k dispozici textové soubory souřadnic v systému ETR89 

(do kterého byly souřadnice převedeny ze systému UTM), byl využit on-line převod na 

stránkách ČÚZK v Tab. 16 a vstupní souřadnice do něj byly vloženy ve formě textového 

souboru. Tímto jsem dle [47] obdržela souřadnice v S-JTSK v Tab. 17 na str. 91. 

Byl také použit převod z ETRS89 do S-JTSK/05 a dále z S-JTSK/05 do S-JTSK, 

avšak konečné souřadnice byly prakticky totožné (rozdíly v desetinách milimetru). 

Tab. 16  Převodní tabulka transformace mezi ETRS89 a S_JTSK [47] 

 
 

 

  

http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx
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7.2 Porovnání souřadnic 

Nyní byly souřadnice 79i bodů, vzniklých vektorizací bodového mračna MMS se 

sběrem dat dne 1. 4. 2015, vloženy do tabulek (viz Tab. 18 a 19) k porovnání se 

souřadnicemi identických bodů, které zaměřilo v červenci až srpnu 2013 oddělení 

bodových polí Katastrálního úřadu pro MS kraj Opava v rámci ZPMZ č. 546. 

Vektorizovaným bodům bylo přidělo katastrálním pracovištěm Bruntál ZPMZ č. 1003. 
 

Dle obdržených výsledků byly prověřeny dvojice bodů, které vykazovaly 

v polohových odchylkách nesmyslných nebo vyšších hodnot. Jednalo se o 20 bodů, které 

se jevily při identifikaci jako nejednoznačné či nepřesně zvektorizované (viz graf na Obr. 

107) a byly z porovnání vyloučeny, poněvadž cílem je určení přesnosti metody MMS. 

 

 

 

1 bod

3 body

4 body

5 bodů

7 bodů

2,1 m 0,16 m 0,14 m 0,12 m 0,09 m

Tab. 17  Ukázka převedených souřadnic z UTM do ETRS89 a potom do S-JTSK  

 

Subjektivní rekonstrukce neexistující hrany staveb v mračnu bodů 

Nekolmost, nerovnost nebo nesouvislost stěn budov 

Stavby s širším kamenným soklem nebo 
stavby zateplené s původním soklem   – 
vektorizován byl průnik s terénem 

Identifikace ovlivněná štukatérskými a 
architektonickými prvky fasády 

Chybné vyhodnocení, 
hrubý omyl  

Odpovídající polohová 
chyba, kterou nesly 
vyloučené body 

Obr. 107  Konkrétní důvody nevhodnosti odstraněných 20i bodů z porovnávacích tabulek 
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Tab. 18  Seřazení porovnávaných bodů podle velikosti polohových odchylek 
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Tab. 19  Ověření přesnosti souřadnic měřených identických a vektorizovaných bodů MMS 
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Dle [40] přesnost geometrického a polohového určení vyplývá z charakteristik a 

kritérií pro přesnost určení podrobných bodů nebo z charakteristik a kritérií pro přesnost 

zobrazení hranice v katastrální mapě uvedených v bodech 13 a 15 Přílohy k VYHLÁŠCE  

o katastru nemovitostí ze dne 1. 11. 2013 Sb. Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, 

určených v S-JTSK, vyjádřena kódem charakteristiky kvality souřadnic („kód kvality“). 

Dle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 30. 1. 2015 [41] 

výsledné hodnoty vyhovují resortním předpisům ČÚZK, a to v Tab. 20: 

základní střední souřadnicová chyba pro kód kvality 3: mxy = 0,14 m, 

 střední souřadnicová chyba použitého MMS:  mxy = 0,04 m, 

mezní polohová chyba pro kód kvality 3:   up = 0,14 m, 

 polohová chyba použitého MMS:    up = 0,05 m. 

 

7.3 Porovnání délek spojnic bodů 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chyba 

délky md. Dle bodu 13 Přílohy [40] posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic 

určovaného bodu se provádí pomocí oměrných měr či kontrolního měření délek přímých 

spojnic jiných dvojic podrobných bodů a jejich porovnání s délkami vypočtenými ze 

souřadnic. Přesnost se považuje za vyhovující, když rozdíl kontrolně měřené délky a délky 

vypočtené ze souřadnic je menší než mezní rozdíl ud.  

V programu Kokeš bylo takto kontrolně změřeno 44 délek mezi dotyčnými 59i body 

(jak mezi body identickými, tak vektorizovanými z bodového mračna MMS). Všechny 

délky vyhověly, včetně spojnice bodů 546 a 560, která je zeleně zvýrazněna na Obr. 108. 

 

Tab. 20  Legenda k tabulkám č. 18 a 19 
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Obr. 108  Měření kontrolních délek mezi vybranými body v programu Kokeš 

 

Obr. 109  Pohled na stavbu, u níž byl rozdíl délek největší  
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Tab. 21  Ověření přesnosti porovnáním délek zaměřených a vektorizovaných bodů 

 

 

Největší rozdíl délek se objevil mezi body 546 a 560 stavebního objektu na Obr. 109. 

Je zřejmé, že identické body zde nemohly být z důvodu jeho špatného stavu korektně 

zaměřeny.  Z Tab. 21 vyplývá, že rozdíly délek mezi body identickými a zvektorizovanými 

byly vždy menší než mezní rozdíl délek ud  dle bodu 13.5 a 13.6 Přílohy [40]. 
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8 Časová náročnost 

Mezi zajímavé otázky v souvislosti s tímto průzkumem patří i časová náročnost. 

V Tab. 22 můžeme porovnat jednotlivé činnosti, které nás při obdobném plánovaní mohou 

potkat. Do celkové spotřeby nebyly zahrnuty návrh, zaměření a zpracování kontrolních 

bodů, které sloužily jako „vlícovací“ body a závěrečné posouzení přesnosti mobilního 

mapovacího systému. Vidíme, že samotné kancelářské práce činily cca 2,5 pracovního dne. 

Tab. 22  Časová náročnost od zahájení po ukončení činností 

 
 

 

 Obr. 110  Panoramatický snímek ze sběru dat k. ú. Dvorce 
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9 Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo zjistit, zda by data standardní či specificky pořízená 

metodou mobilního mapovacího systému našla uplatnění při činnostech souvisejících 

s přepracováním analogových katastrálních map a obnovou katastrálního operátu vůbec. 

Ano, bylo prokázáno, že za určitých podmínek by metoda laserového skenování byla 

efektivnější než pro danou oblast použitá klasická geodetická měření. Přínos by se projevil 

v cenové a časové úspoře. Dle rozboru v kap. 8 by vyhodnocení a vektorizace bodového 

mračna v okolí nájezdu úseku 1,2 km trvalo cca 2,5 pracovního dne. 

Poněvadž metodou MMS je možno určit pouze body zřetelně viditelné z trajektorie 

vozidla a v dosahu skenerů, je mobilní mapovací systém vhodný ke sběru dat  

v katastrálních územích s liniovou zástavbou podél silnic nebo místních komunikací, 

pokud možno v převážně rovinatém terénu bez svahů nebo zářezů. Z důvodu potřeby 

souvislého příjmu signálu technologie GNSS se výběr omezuje na části katastrálních 

území s nižší zástavbou, bez vysokých stromů a velkých zákrytů. Podobná omezení má i 

využití GNSS roverů jako dnes již běžné technologie měření polohopisu. 

Georeferencované snímky z mobilního mapování (zachycující skutečný stav) by byly 

vítaným prostředkem při revizi katastru. Laserové skenování v podobě mračen bodů by 

v určitých oblastech bylo dobrou metodou k pořízení identických bodů a k vektorizaci 

většiny prvků polohopisu katastrální mapy (zřetelných v terénu) při její digitalizaci. 

Dodavatel má možnost v oblastech, u nichž by MMS nedosahoval vyhovujících 

výsledků, řešit sběr dat pomocí statického laserového skenování. V tomto případě je skener 

schopný se na stativu také otáčet ve vodorovné rovině o 360° (konstrukce bodů v prostoru 

se skládá ze složky horizontální, vertikální a ze vzdálenosti), zatímco v mobilním systému 

je jeho rotace stabilní (konstrukce bodu ze složky vertikální, ze vzdálenosti a trajektorie). 

Pro lepší vizualizaci by bylo vhodné od dodavatele požadovat zároveň s usazenými 

bodovými mračny také georeferencované panoramatické snímky, které ulehčí a zrychlí 

vyhodnocování nejednoznačných situací a poskytnou možnost vektorizace nebo 

kontrolního měření délek přímo ze snímků. 

Po zkušenostech s bodovými mračny můžeme konstatovat, že je velice vhodné až 

nutné před sběrem dat umístit do terénu vlícovací body, které zefektivní usazení mračen 

bodů a zabezpečí vyšší přesnost optimalizace trajektorie v případě dvou a více nájezdů.  
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Rozmístění a způsob signalizace vlícovacích bodů (realizace speciálních terčů, 

nástřiky barvou přes šablony nebo nátěry pomocných konstrukcí apod.) závisí na volbě 

dodavatele, přičemž se předpokládá zaměření a určení souřadnic těchto kontrolních bodů. 

Při samotné vektorizaci bylo zjištěno, že odhad zředění mračna bodů o cca 75 % byl 

velkorysý a způsobil obtížnější identifikaci vektorizovaných bodů. V budoucnu bych 

doporučila ředění okolo 50 % a to prostorovým filtrem, který by vyloučil z bodového 

mračna zejména body na povrchu vozovky, poněvadž zde je bodové mračno nejhustší 

z důvodu blízkosti ke skenerům a pro potřeby katastru nemovitostí zbytečné. 

Velice důležitým požadavkem na dodavatele bude poskytnutí bodového mračna 

transformovaného do S-JTSK, ve kterém jsou vedeny podklady v KN. Při vektorizaci je 

praktické využívat rastrovou nebo vektorovou podobu katastrální mapy a v případě 

absence georeferencovaných snímků je nepostradatelná vizualizace pomocí 

ortofotosnímků. V této práci pro ověření přesnosti metody MMS bylo využito prostředí, ve 

kterém bylo bodové mračno pořízeno, a to systém ETRS89. Relativní usazení mračen a 

absolutní optimalizace trajektorie probíhaly v jeho kartografickém zobrazení UTM.  

Z postupu prací jsem dospěla k závěru, že při způsobu sběru dat pomocí 

multinájezdů je praktické, aby mezi jednotlivými nájezdy vznikla minimální technologická 

přestávka. Nejen z důvodu dodržení podmínek „druhého kontrolního“ měření, ale i proto, 

že mezi opakovanými sběry dat dojde např. k pohnutí nebo zmizení překážek (parkující 

auta apod.). Záleží na zkušenostech dodavatele a na jeho rozhodnutí, kolik multinájezdů 

bude v konkrétní oblasti dostačující a vedoucí k vyhovujícímu výslednému mračnu bodů. 

Na straně uživatele dat a zpracovatele obnoveného katastrálního operátu se jeví jako 

důležitý prvek při vyhodnocování mračna bodů výkonný hardware a praktický software 

ovlivňující efektivitu činností. Velkou roli zde sehrává i lidský faktor - zkušenosti 

pracovníka ovlivňující přesnost identifikace. V případě této diplomové práce se jedná 

vlastně o spolehlivost „jednoho“ měření. Ovšem výsledek vektorizace se jeví být kvalitní 

na základě provedeného porovnání rozdílů délek 44 spojnic vybraných bodů oproti 

meznímu rozdílu délek určeného dle bodu 13 Přílohy Katastrální vyhlášky [40]. 

V práci bylo z poskytnutého bodového mračna zvektorizováno 59 jednoznačných 

bodů, určena střední souřadnicová chyba 0,04 m vztažená ke geodeticky zaměřeným 

bodům a polohová chyba 0,05 m vyhovující kódu kvality souřadnic 3 dle [41]. Metoda 

MMS je za výše uvedených podmínek vhodným řešením pro geodetické účely.  
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Zjištěné faktory ovlivňující výslednou přesnost vektorizace 

 

a) Mobilní mapovací systém: 

 IMU jednotka - záleží na přesnosti určení úhlů rotace v jednotlivých osách, 

              na zrychlení a frekvenci záznamu, 

 Řídící jednotka - synchronizace času, správné určení pozic a orientace jednotlivých

   zařízení MMS v souvislosti s IMU jednotkou, 

 Skenery - rozhodující je metoda měření délek (pulsní nebo fázová),  

   typ, dosah skenerů a jejich výkon, 

 Zařízení GPS - důležitý je způsob měření pseudovzdáleností (kódová nebo fázová),

    příjem počtu, postavení družic a volba síťových korekcí. 
 

b) Samotný sběr dat: 

 naplánování nájezdů dle předpovédi konfigurace družic, 

 kalibrace a správná funkčnost zařízení, 

 volba směru, počtu a způsobu nájezdů, 

 stabilizace a signalizace vlícovacích bodů, 

 vhodné atmosférické podmínky. 
 

c) Zpracování surových dat: 

 relativní vzájemné usazení jednotlivých bodových mračen, 

 absolutní optimalizace trajektorie, 

 georeferencování panoramatických snímků, 

 transformace do požadovaného systému S-JTSK. 
 

d) Vektorizace bodového mračna: 

 vhodné pracovní podklady, 

 správný technologický postup, 

 zkušenost zpracovatele. 
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