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Abstrakt 

Předložená disertační práce pojednává o negativních faktorech při aplikaci 

technologie GNSS v geodetické praxi.  Stěžejní část disertační práce obsahuje 

návrhy experimentálních observací a jejich realizaci. Účelem je analyzovat 

výsledky měření při záměrném ztížení observačních podmínek. Předmětem 

sledování je zejména efekt vícecestného šíření signálu (multipath), negativní vliv 

velmi vysokého napětí a faktor vegetace. 

Tato práce se dále věnuje přesnosti určení výškové složky prostorové 

polohy, která je obecně známo slabším článkem technologie GNSS. Hodnotí 

možnosti využití technologie GNSS v oblasti sledování poklesů sledovaných bodů 

na konkrétních datech z reálného prostředí geodetické praxe. 

V souvislosti s řešením problematiky relativní přesnosti určení změny 

polohy sledovaných bodů, tzv. posunů, byla v rámci závěrečné práce navržena a 

vyrobena pomůcka, která bude sloužit k testování aparatur GNSS. 

Praktickou část disertační práce doplňují teoretické základy, související s 

technologií GNSS a negativními faktory, jež snižují přesnost a použitelnost 

výsledků v zeměměřické praxi. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny fotografiemi, 

názornými schématy, obrázky, tabulkami s výsledky a přílohami, které jsou 

umístěny na přiloženém CD. 
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Abstract 

The thesis describes negative factors when using technology GNSS in 

surveying practice. Main part of the thesis includes suggestions of experimental 

observation and its realization. The purpose is to analyze results of the 

measurement when the observation conditions are deliberately bad. The focused 

parts are multipath, negative influence of the high voltage and vegetation. 

This dissertation dedicates to precision of the spatial position elevation 

part which is commonly known as the weakest of the GNSS technology. This work 

evaluates GNSS technology usage in area of monitoring declinations in real data 

from real geodetic practice. 

In connection with problems of relative precision in monitored points, so 

called displacement, was designed and manufactured tool which will be used for 

GNSS machines testing. 

Practical part of this thesis is supplied by theoretical bases which are 

connected to GNSS technology and negative factors that degrade precision and 

results availability in geodetic practice. Individual chapters are supplied by photos, 

schemes, pictures, tables with results and enclosures which are saved on CD. 
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Motivace 

Technologie globálních navigačních družicových systémů se v různé 

podobě a odvětvích promítá do reálného života čím dál častěji. Významnou 

skupinou uživatelů této technologie tvoří právě zeměměřiči. Volbu tematického 

zaměření disertační práce ovlivnilo několik skutečností. Již v průběhu studia jsem 

se díky spolupráce s geodetickými firmami setkával s realizací skutečných 

zakázek v zeměměřické praxi. Velmi často jsme v rámci měřických prací používali 

aparatury GNSS. Již v počátcích studia resp. praxe mě obecně tato technologie 

velmi zajímala. Při realizaci nejrůznějších typů zakázek, v odlišně náročných 

podmínkách, ve mně aplikace technologie GNSS vyvolávala otázky, související se 

spolehlivostí měření, s negativními vlivy, jejich riziky apod. Jelikož se v dnešní 

geodetické praxi jedná o naprostou nutnost, orientovat se v této problematice a být 

schopen výhody technologie maximálně promítnou do každodenní praxe, byla tato 

volba logickým vyústěním.  

Další, neméně důležitá skutečnost, která volbu tématu podpořila, je 

absence publikací, které by se konkrétně věnovaly negativním faktorům, 

ovlivňujícím přesnost a použitelnost výsledků. Vždy jsem narazil pouze na obecné, 

spíše teoretické předpoklady negativních vlivů na přesnost. Postrádal jsem 

nějakou hmatatelnou analýzu observací, podotýkám v reálném prostředí 

zeměměřičů. Samozřejmě se vyskytují nejrůznější analýzy, např. na základě dat 

z permanentních referenčních stanic.  

Permanentní stanice ovšem zdaleka nereprezentují reálné pozice 

v zeměměřické praxi (vyznačují se zpravidla velmi dobrými observačními 

podmínkami – střechy budov, měřické pilíře, apod.). Důvodem také bylo, že 

v poslední době relativně často využíváme aparatury GNSS v souvislosti 

s řešením různých projektu IGDM, a nabízí se tak možnost bádání.   

Cílem disertační práce je především hodnocení negativních vlivů na 

technologii GNSS z pohledu zeměměřické praxe za účelem získání konkrétních 

poznatků, které by zeměměřiči mohli při výkonu svého povoláni uplatnit.  

 



 

 

Rád bych na tomto místě poděkoval svému školiteli doc. Ing. Milanu 

Mikolášovi, Ph.D., za příkladné vedení v  průběhu doktorského studia. Poděkování 

patří také prof. Ing. Janu Kosteleckému, DrSc., za jeho ochotu, odborné rady a 

poskytnutou odbornou literaturu pro zpracování disertační práce. Dále bych rád 

poděkoval kolegům Ing. Miroslavu Konečnému a Radimu Chalupovi za pomoc při 

výrobě a seřízení navržené pomůcky pro testování aparatur GNSS, které je 

věnována poslední kapitola disertační práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

SEZNAM ILUSTRACÍ 1 

SEZNAM TABULEK 4 

SEZNAM ZKRATEK 6 

SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK 8 

1 ÚVOD 10 

2 TEORETICKÉ ZÁKLADY ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 12 

2.1 DRUŽICOVÝ SIGNÁL 12 

2.1.1 C/A KÓD 14 

2.1.2 P KÓD 14 

2.1.3 NAVIGAČNÍ ZPRÁVA 15 

2.2 PRINCIP ZPRACOVÁNÍ DRUŽICOVÝCH SIGNÁLŮ 16 

2.2.1 KÓDOVÁ MĚŘENÍ 16 

2.2.2 FÁZOVÁ MĚŘENÍ 17 

2.3 ŘEŠENÍ AMBIGUIT 18 

2.4 LINEÁRNÍ KOMBINACE FÁZOVÝCH MĚŘENÍ – JEDNODUCHÉ, DVOJITÉ A TROJITÉ 

DIFERENCE 19 

2.4.1 JEDNODUCHÉ DIFERENCE („SINGLE DIFFERENCE“) 21 

2.4.2 DVOJITÉ DIFERENCE („DOUBLE DIFFERENCE“) 21 

2.4.3 TROJITÉ DIFERENCE („TRIPLE DIFFERENCE“) 23 

2.5 NEGATIVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PŘESNOST TECHNOLOGIE GNSS 24 

2.5.1 IONOSFÉRICKÁ REFRAKCE 24 

2.5.2 TROPOSFÉRICKÁ REFRAKCE 25 

2.5.3 KONSTELACE DRUŽIC A JEJICH POČET 26 

2.5.4 MULTIPATH 28 

2.5.5 MATEMATICKÝ MODEL EFEKTU MULTIPATH 32 

2.5.6 CHYBY HODIN DRUŽIC A PŘIJÍMAČŮ 35 

2.6 RELATIVISTICKÉ CHYBY TECHNOLOGIE GNSS 35 



 

 

2.7 VARIACE FÁZOVÉHO CENTRA A VLIV ORIENTACE ANTÉNY 36 

3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 38 

4 APARATURA GNSS, DALŠÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY PRO REALIZACI MĚŘENÍ 

  40 

4.1 APARATURA LEICA GPS SYSTEM 1200 40 

4.2 TOTÁLNÍ STANICE LEICA TCR1202+ A LEICA TS30 41 

4.3 ELEKTRONICKÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ LEICA DNA 03 42 

4.4 NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ LEICA RUNNER 24 43 

4.5 APARATURA GNSS TOPCON GR-3 43 

5 REÁLNÁ PŘESNOST TECHNOLOGIE GNSS V GEODETICKÉ PRAXI 44 

5.1 OBSERVAČNÍ PODMÍNKY ZTÍŽENÉ PŘÍTOMNOSTI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ – BUDOVA 

SPORTOVNÍ HALY VŠB - TUO 44 

5.1.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY A OBSERVAČNÍCH PODMÍNEK 45 

5.1.2 STABILIZACE BODŮ STANOVISEK PRO REALIZACI MĚŘENÍ 47 

5.1.3 STANOVENÉ CÍLE – MULTIPATH: BUDOVA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY 48 

5.1.4 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A POMŮCKY 48 

5.1.5 TESTOVANÁ METODA, VOLBA METODIKY MĚŘENÍ A PRACOVNÍ POSTUP 48 

5.1.6 TRANSFORMACE DO S-JTSK A VÝŠKOVÉHO SYSTÉMU BPV 54 

5.1.7 VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ – MÍSTNÍ TRANSFORMAČNÍ KLÍČ 58 

5.1.8 VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ – GLOBÁLNÍ TRANSFORMAČNÍ KLÍČ 72 

5.1.9 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘI DUÁLNÍM PŘIJMU NAVSTAR GPS A GLONASS 73 

5.1.10 ZÁVĚREČNÍ SHRNUTÍ – MULTIPATH: VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA 73 

5.2 VLIV MULTIPATH A VEGETACE – HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA, RODINNÝ DŮM 75 

5.2.1 DÍLČÍ CÍLE 75 

5.2.2 VOLBA POZICE PRO EXPERIMENTÁLNÍ OBSERVACE 76 

5.2.3 PRACOVNÍ POSTUP PŘI REALIZACI POKUSNÝCH MĚŘENÍ A POUŽITÉ PŘÍSTROJE 80 

5.2.4 VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ (TERESTRICKY VS. GNSS) 83 

5.2.5 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 86 

5.3 OBSERVAČNÍ PODMÍNKY ZÁMĚRNĚ ZTÍŽENÉ FAKTOREM ZASTÍNĚNÍ SIGNÁLU VEGETACÍ 92 

5.3.1 VYTIPOVÁNÍ POZIC PRO MĚŘENÍ 92 



 

 

5.3.2 REALIZACE OBSERVACÍ 94 

5.3.3 VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ 98 

5.3.4 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ STATICKÝCH OBSERVACÍ V LOKALITÁCH LESNÍCH POROSTŮ 100 

5.4 VLIV VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ NA PŘESNOST TECHNOLOGIE GNSS 103 

5.4.1 ZÁSADY EXPERIMENTÁLNÍCH OBSERVACÍ A ZÁJMOVÁ LOKALITA 104 

5.4.2 POUŽITÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 107 

5.4.3 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ OBSERVACÍ GNSS A TERESTRICKÉHO ZAMĚŘENÍ 107 

5.4.4 ODSTÍNĚNÍ PŘÍJMU SIGNÁLU NADZEMNÍM VEDENÍM VVN 111 

5.4.5 TESTOVACÍ MĚŘENÍ V LOKALITĚ OSTRAVA - ZÁBŘEH 112 

5.4.6 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ K OTÁZCE VLIVU VVN NA PŘESNOST TECHNOLOGIE GNSS 115 

6 MOŽNOSTI APLIKACE TECHNOLOGIE GNSS PRO SLEDOVÁNÍ POKLESŮ 116 

6.1 SPECIFIKACE ZADÁNÍ A CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY 116 

6.2 METODA MĚŘENÍ A CÍLE PRÁCE 119 

6.3 POUŽITÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 120 

6.4 CHARAKTER OBSERVAČNÍCH PODMÍNEK SLEDOVANÝCH BODŮ V LOKALITĚ DOLU ČSM – 

SEVER, STONAVA 120 

6.5 METODIKA MĚŘENÍ 121 

6.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM MĚŘICKÝCH PRACÍ 123 

6.7 PARAMETRY OBSERVACÍ V LOKALITĚ STONAVA 123 

6.8 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT A VÝPOČETNÍ PRÁCE 124 

6.8.1 ZPRACOVÁNÍ GNSS OBSERVACÍ V PROGRAMU LEICA GEO OFFICE 125 

6.8.2 ZPRACOVÁNÍ NIVELACE V PROGRAMU LEICA GEO OFFICE 127 

6.9 HODNOCENÍ PŘESNOSTI POKLESŮ URČENÝCH RYCHLOU STATICKOU METODOU 128 

6.9.1 VÝSLEDKY MĚŘENÍ RYCHLOU STATICKOU METODOU ZPRACOVÁNÍ (VERZE ZPRACOVÁNÍ 

A)  129 

6.9.2 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ POKLESŮ PŘESNOU NIVELACÍ 134 

6.9.3 ZÁKLADNÍ ANALÝZA PŘESNOSTI POKLESŮ RYCHLOU STATICKOU METODOU, VERZE 

ZPRACOVÁNÍ A 138 

6.9.4 ANALÝZA PŘESNOSTI POKLESŮ RYCHLOU STATICKOU METODOU, VERZE ZPRACOVÁNÍ B 

  150 

6.10 PODROBNĚJŠÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ OBSERVACÍ V LOKALITĚ STONAVA 153 

6.10.1 MÍSTNÍ PODMÍNKY PŘI OBSERVACÍCH V LOKALITĚ STONAVA 153 

6.10.2 POROVNÁNÍ DOSAŽENÉ PŘESNOSTI A HODNOTY GDOP PŘI OBSERVACÍCH 156 



 

 

6.10.3 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH OBSERVACÍ 167 

6.11 SHRNUTÍ DOSAŽENÉ PŘESNOSTI A PREDIKOVANÉ PŘESNOSTI 177 

7 PŘÍPRAVEK PRO TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI URČENÍ POSUNŮ TECHNOLOGIÍ 

GNSS 179 

8 ZÁVĚR 183 

SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ 185 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 189 

SEZNAM PŘÍLOH 192 

 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  1 

 

Seznam ilustrací 

Obrázek 1: Dvoufázová modulace nosné vlny ________________________________________ 13 

Obrázek 2: Fázové měření - princip ________________________________________________ 18 

Obrázek 3: Řešení ambiguit – schéma ztráty signálu (fázový skok) _______________________ 19 

Obrázek 4: Simultánní měření – předpoklad stejné chyby _______________________________ 20 

Obrázek 5: Formování diferencí ___________________________________________________ 20 

Obrázek 6: Dvojité diference _____________________________________________________ 22 

Obrázek 7: Trojité diference ______________________________________________________ 23 

Obrázek 8: Negativní vliv ionosféry ________________________________________________ 25 

Obrázek 9: Nevhodná konstelace družic při observaci _________________________________ 27 

Obrázek 10: Příznivá konstelace družic při observaci __________________________________ 28 

Obrázek 11: Multipath aparatury GNSS - budova _____________________________________ 29 

Obrázek 12: Multipath aparatury GNSS – vodní plocha [12] _____________________________ 30 

Obrázek 13: Efekt multipath ______________________________________________________ 31 

Obrázek 14: Multipath – geometrické schéma ________________________________________ 34 

Obrázek 15: Fázové centra antény ________________________________________________ 36 

Obrázek 16: Leica GPS System 1200 ______________________________________________ 40 

Obrázek 17: Leica TCR1202+ (vlevo), Leica TS30 (vpravo) _____________________________ 42 

Obrázek 18: Leica DNA 03 [23] ___________________________________________________ 43 

Obrázek 19: Lokalita víceúčelové sportovní haly VŠB – TUO + geometrický základ [20] _______ 45 

Obrázek 20: Zájmová lokalita – pohledy [21] _________________________________________ 46 

Obrázek 21: Náčrt situace – multipath sportovní hala __________________________________ 47 

Obrázek 22: Pozorované body – sportovní hala VŠB - TUO _____________________________ 47 

Obrázek 23: Aparatura Leica GPS 1200 – observace bodu 3 ____________________________ 50 

Obrázek 24: Schéma kombinovaného zaměření (GNSS a terestricky) _____________________ 51 

Obrázek 25: Pomůcka k měření výšky antény, záměna antény za hranol ___________________ 52 

Obrázek 26: Leica TCR 1202+ při klasickém zaměření _________________________________ 53 

Obrázek 27: Volba IB (místní transformační klíč) [32] __________________________________ 56 

Obrázek 28: Schéma – polární metoda _____________________________________________ 61 

Obrázek 29: Geometrický model – multipath: sportovní hala VŠB-TUO (bod 2) ______________ 64 

Obrázek 30: Geometrický model – mezní elevace pro multipath (bod 2) ____________________ 66 

Obrázek 31: „Sky plot“ bodu 2, (1. observace) + SNR analýza ___________________________ 67 

Obrázek 32: „Sky plot“ bodu 2, (2. observace) ________________________________________ 68 

Obrázek 33: „Sky plot“ bod 1, (shora první a druhá observace) ___________________________ 70 

Obrázek 34: Pozice A, vliv multipath a vegetace ______________________________________ 77 

Obrázek 35: Vliv multipath a šum signálu (pozice A – hospodářská budova) ________________ 77 

Obrázek 36: Schéma pozice B: vliv multipath na přijímaný signál _________________________ 78 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  2 

 

Obrázek 37: Vliv multipath (pozice B – rodinný dům) ___________________________________ 79 

Obrázek 38: Situace lokality experimentálních observací _______________________________ 80 

Obrázek 39: Pomocné body (červeně), sledovaný multipath (modře) ______________________ 82 

Obrázek 40: Analýza SNR – vlevo bod 1A, vpravo bod 4A ______________________________ 88 

Obrázek 41: Ortofotosnímek + schéma azimutu a elevace (pozice A) ______________________ 89 

Obrázek 42: Multipath – hospodářská budova (bod 1A) ________________________________ 89 

Obrázek 43: Ortofotosnímek + schéma azimutu a elevace (pozice A) ______________________ 90 

Obrázek 44: Ortofotosnímek + schéma azimutu a elevace (pozice B) ______________________ 91 

Obrázek 45: Vliv šumu signálu při observacích (lesní porost) ____________________________ 92 

Obrázek 46: Lokalita Ostrava – vliv vegetace [32] _____________________________________ 93 

Obrázek 47: Lokalita Třanovice – vliv vegetace [32] ___________________________________ 94 

Obrázek 48: Observace na TB 3602-29 (červen 2014) _________________________________ 95 

Obrázek 49: Observace na TB 3602-29 (únor 2015) ___________________________________ 96 

Obrázek 50: Observace TB 3602-29 (červen 2014) + pohled do zenitu ____________________ 96 

Obrázek 51: Observace TB – vliv vegetace: lesní porost (Stará Plesná a Dobroslavice) _______ 97 

Obrázek 52: Grafická analýza dvojitých diferencí na frekvencích L1 a L2 – bod 2715-56 ______ 101 

Obrázek 53: Observace v přítomnosti VVN _________________________________________ 104 

Obrázek 54: Lokalita pokusných observací + konfigurace bodů [14] ______________________ 105 

Obrázek 55: Lokalita pokusných observací + konfigurace bodů _________________________ 106 

Obrázek 56: Rozdíl mezi 1. a 2. měřením (rychlá statická metoda) _______________________ 107 

Obrázek 57: Rozdíl v poloze bodů (rychlá statická metoda vs. terestricky) _________________ 108 

Obrázek 58: Rozdíl v poloze bodů (RTK vs. rychlá statická metoda) ______________________ 108 

Obrázek 59: Výšky bodů dle metody a přístroje (bod č. 1) ______________________________ 109 

Obrázek 60: Výšky bodů dle metody a přístroje (bod č. 2) ______________________________ 109 

Obrázek 61: Výšky bodů dle metody a přístroje (bod č. 3) ______________________________ 109 

Obrázek 62: Výšková diference (RTK vs. nivelace) ___________________________________ 110 

Obrázek 63: Výšková diference (rychlá statická metoda vs. nivelace) _____________________ 110 

Obrázek 64: Predikce dostupnosti družic a skutečný příjem (bod 1, 1. etapa) _______________ 111 

Obrázek 65: Testovací měření VVN: lokalita Ostrava -Zábřeh ___________________________ 112 

Obrázek 66: Snímky pořízené při měření (VVN – lokalita Ostrava – Zábřeh) _______________ 113 

Obrázek 67: Lokalizace zájmové oblasti [27] ________________________________________ 117 

Obrázek 68: Stabilizace nových bodů zabetonovanou trubkou (schéma + fotografie) _________ 118 

Obrázek 69: Přístrojové vybavení Leica GPS System 1200 ____________________________ 120 

Obrázek 70: Schéma observací GNSS na jedné z pozorovacích přímek __________________ 122 

Obrázek 71: Import měřených dat (LEICA Geo Office v. 7.0.) ___________________________ 125 

Obrázek 72: Nastavení parametrů pro výpočet (LEICA Geo Office v. 7) ___________________ 126 

Obrázek 73: Závěrečná fáze výpočtu v programu LEICA Geo Office _____________________ 126 

Obrázek 74: Observační schéma + elipsy chyb ______________________________________ 127 

Obrázek 75: Schéma geometrické nivelace ze středu (LGO) ___________________________ 128 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  3 

 

Obrázek 76: Dosažená přesnost – rychlá statická metoda (poklesy) ______________________ 143 

Obrázek 77: Opakované observace (situace A) ______________________________________ 144 

Obrázek 78: Opakované observace (situace B) ______________________________________ 145 

Obrázek 79: Opakované observace (situace C) ______________________________________ 146 

Obrázek 80: Míra shody (dosažená přesnost vs. odhad SW LGO) _______________________ 148 

Obrázek 81: Dosažená a odhadovaná přesnost (shoda nižší než 0,030 m) ________________ 149 

Obrázek 82: Struktura souboru přesných efemerid (*.sp3) _____________________________ 151 

Obrázek 83: Přehledná situace příznivosti observačních podmínek ______________________ 154 

Obrázek 84: GDOP vs. dosažená přesnost (poklesy mezi 1. a 2. etapou) _________________ 157 

Obrázek 85: GDOP vs. dosažená přesnost (poklesy mezi 2. a 3. etapou) _________________ 158 

Obrázek 86: GDOP vs. dosažená přesnost (poklesy mezi 1. a 3. etapou) _________________ 158 

Obrázek 87: Vývoj hodnoty GDOP (bod 2007A, 1. etapa měření) ________________________ 159 

Obrázek 88: Observační podmínky (bod 2100) ______________________________________ 160 

Obrázek 89: Vývoj hodnoty GDOP (bod 2110A, 2. etapa měření) ________________________ 161 

Obrázek 90: Observace na bodě č. 2110 (3. etapa) __________________________________ 162 

Obrázek 91: Observační podmínky bodu 2118 ______________________________________ 162 

 Obrázek 92: Průběh DOP při observaci: bod 2133A (1. etapa) __________________________ 163 

Obrázek 93: Observační podmínky bodu 2133 ______________________________________ 164 

Obrázek 94: Vývoj DOP v čase observace (bod 2101A – 3. etapa) _______________________ 165 

Obrázek 95: Observační podmínky bod 2111 _______________________________________ 165 

Obrázek 96: Přehled příjmu – observace na bodě 2101A (3. etapa) ______________________ 166 

Obrázek 97: DOP na bodě 2111 (1. měření, listopad 2014) ____________________________ 166 

Obrázek 98: Fázové skoky – observace 2133B (2. etapa) ______________________________ 168 

Obrázek 99: Rezidua fáze L3 (bod 2133B – 2. etapa) _________________________________ 169 

Obrázek 100: Sky plot + ortofotosnímek (2133B – 2. etapa) ____________________________ 170 

Obrázek 101: Schéma multipath G31 – 2133B (2. etapa) ______________________________ 171 

Obrázek 102: Přehled družic (2133B – 2. etapa) _____________________________________ 171 

Obrázek 103: Rezidua fáze L3 (bod 2118A – 2. etapa) ________________________________ 173 

Obrázek 104: „Sky plot“ – observace bodu 2118A, 3. etapa ____________________________ 174 

Obrázek 105: Schéma observačních podmínek – 2118A (3. etapa) ______________________ 175 

Obrázek 106: Porovnání dosažené a predikované přesnosti poklesů (1. a 2. etapa) _________ 177 

Obrázek 107: Porovnání dosažené a predikované přesnosti poklesů (2. a 3. etapa) _________ 178 

Obrázek 108: Porovnání dosažené a predikované přesnosti poklesů (1. a 3. etapa) _________ 178 

Obrázek 109: Pomůcka pro testování přesnosti posunů technologií GNSS _________________ 180 

Obrázek 110: Pohled na pomůcku k testování GNSS aparatur __________________________ 181 

Obrázek 111: Jemné nastavení uměle vyvolaného posunu pomocí šroubu ________________ 182 

  



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  4 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Nosné frekvence L1 a L2 – NAVSTAR GPS [2] ______________________________ 13 

Tabulka 2: Nosné frekvence R1 a R2 – GLONASS [2] _________________________________ 13 

Tabulka 3: Typy vysílaných kódů a jejich frekvence (NAVSTAR GPS, GLONASS) [2] _________ 15 

Tabulka 4: Přehled jednotlivých typů hodnot DOP _____________________________________ 26 

Tabulka 5: Fázové posuny M ___________________________________________________ 34 

Tabulka 6: Parametry příjmu – Leica ATX1230 GG ____________________________________ 41 

Tabulka 7: Přesnost Leica ATX 1230 GG ___________________________________________ 41 

Tabulka 8: Přesnosti měřených veličin (Leica TS30, Leica TCR 1202+) ____________________ 42 

Tabulka 9: Časy observací a nevhodné intervaly pro opakování měření ____________________ 49 

Tabulka 10: Ověření transformačního klíče __________________________________________ 58 

Tabulka 11: Výsledky observace: 1. etapa – místní transformační klíč _____________________ 59 

Tabulka 12: Výsledky observace: 2. etapa – místní transformační klíč _____________________ 59 

Tabulka 13: Diference 1. a 2. měření – místní transformační klíč _________________________ 59 

Tabulka 14: Seznam souřadnic (terestrické zaměření) _________________________________ 60 

Tabulka 15: Základní střední chyby – terestrické zaměření Leica TRC 1202+ _______________ 62 

Tabulka 16: Porovnání výsledků (GNSS vs. terestricky) – 1. observace ____________________ 62 

Tabulka 17: Porovnání výsledků (GNSS vs. terestricky) – 2. observace ____________________ 63 

Tabulka 18: Hodnoty „bezpečných“ elevací – sportovní hala VŠB-TUO ____________________ 67 

Tabulka 19: Diference (místní vs. globální klíč) _______________________________________ 72 

Tabulka 20: Rozdíl v dosažené přesnosti (GPS vs. GPS + GLONASS) – 1. etapa ____________ 73 

Tabulka 21: Bodové pole – výsledky měření _________________________________________ 81 

Tabulka 22: Porovnání dvojice výsledků – bodové pole _________________________________ 81 

Tabulka 23: Výsledky pozorování (multipath a vegetace – pozice A: hospodářská budova) _____ 83 

Tabulka 24: Seznam souřadnic (polární zaměření) ____________________________________ 84 

Tabulka 25: Porovnání výsledků 1. a 2. etapa (multipath, vegetace – pozice A) ______________ 84 

Tabulka 26: Porovnání výsledků 3. a 4. etapa (multipath, vegetace – pozice A) ______________ 85 

Tabulka 27: Výsledky pozorování (multipath a vegetace – pozice B: rodinný dům) ____________ 85 

Tabulka 28: Porovnání výsledků 3. a 4. etapa (multipath, vegetace – pozice B) ______________ 86 

Tabulka 29: Parametry observací – vegetace (lokality Ostrava, Třanovice)__________________ 95 

Tabulka 30: Meteorologické podmínky při observacích _________________________________ 98 

Tabulka 31: Výsledky pozorování – 1. měření (Stará Plesná, Dobroslavice) _________________ 99 

Tabulka 32: Výsledky pozorování – 2. měření (Stará Plesná, Dobroslavice) _________________ 99 

Tabulka 33: Dosažené odchylky dle GÚ – lokality (Stará Plesná, Dobroslavice) ______________ 99 

Tabulka 34: Výsledky pozorování – 1. a 2. měření (Třanovice) ___________________________ 99 

Tabulka 35: Dosažené odchylky dle GÚ – lokalita Třanovice ____________________________ 100 

Tabulka 36: Parametry měření a zpracování pro postprocessing ________________________ 107 

Tabulka 37: Výsledky pozorování – vliv VVN (1. a 2. měření lokalita Ostrava – Zábřeh) _______ 114 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  5 

 

Tabulka 38: Porovnání výsledků GNSS  (1. a 2. měření lokalita Ostrava – Zábřeh) __________ 114 

Tabulka 39: Porovnání výsledků GNSS a terestrického zaměření ________________________ 114 

Tabulka 40: Časový harmonogram uskutečněných prací_______________________________ 123 

Tabulka 41: Parametry observací rychlou statickou metodou ___________________________ 124 

Tabulka 42: Parametry výpočtu (verze zpracování A) _________________________________ 129 

Tabulka 43: Výsledky první etapy observací (verze zpracování A) _______________________ 131 

Tabulka 44: Výsledky druhé etapy observací (verze zpracování A) _______________________ 132 

Tabulka 45: Výsledky třetí etapy observací (verze zpracování A) ________________________ 133 

Tabulka 46: Ověření totožnosti a neměnnosti výchozích nivelačních bodů _________________ 135 

Tabulka 47: Charakteristiky přesnosti přesné nivelace (1. etapa) ________________________ 136 

Tabulka 48: Charakteristiky přesnosti přesné nivelace (2. etapa) ________________________ 137 

Tabulka 49: Charakteristiky přesnosti přesné nivelace (3. etapa) ________________________ 137 

Tabulka 50: Změny výšek sledovaných bodů metodou přesné nivelace ___________________ 138 

Tabulka 51: Hodnocení přesnosti určení poklesů rychlou statickou metodou _______________ 140 

Tabulka 52: Hodnocení přesnosti určení poklesů rychlou statickou metodou _______________ 142 

Tabulka 53: Míra shody dosažené a odhadované přesnosti ____________________________ 147 

Tabulka 54: Dosažená a odhadovaná přesnost (shoda nižní než 0,030 m) _________________ 149 

Tabulka 55: Parametry výpočtu (verze zpracování B) _________________________________ 151 

Tabulka 56: Dosažená přesnost – přesné vs. palubní efemeridy _________________________ 153 

Tabulka 57: Dosažená přesnost 2133B (oprava 2. etapa) ______________________________ 172 

Tabulka 58: Dosažená přesnost 2118A (oprava 3. etapa) ______________________________ 176 

 

  



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  6 

 

Seznam zkratek 

České 

Bpv  Výškový systém Baltský po vyrovnání  

CFRM  Označení permanentní stanice sítě CZEPOS (Frýdek – Místek) 

CZEPOS Síť permanentních stanic GNSS České republiky 

č. b.   Číslo bodu 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DOPNUL Geodetická síť zhušťující nadřazenou síť NULRAD technologií GNSS 

GÚ  Geodetické údaje 

HB  Hospodářská budova 

IB  Identický bod 

IGDM  Institut geodézie a důlního měřictví 

LGO  Leica Geo Office 

OKD a.s. Ostravsko-karvinské doly 

PN  Přesná nivelace 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

RD  Rodinný dům 

S-JTSK  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-JTSK/05 Modifikovaný souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

TB  Trigonometrický bod 

VESOG Výzkumná a experimentální síť pro observace GNSS 

VSBO  Označení permanentní stanice sítě CZEPOS (VŠB-TUO) 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VÚGTK  Výzkumný ústav geodeticky, topografický a kartografický 

VVN  Velmi vysoké napětí 

ZhB  Zhušťovací bod 

 

 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  7 

 

Cizojazyčné 

A-S  Anti-Spoofing 

C/A  Coarse Acquisition 

DOP  Dilution of Precision  

ETRF2000 European Terrestrial Reference Frame 2000 

ETRS-89 European Terrestrial Reference System 1989 

GDOP  Geometry Dilution of Precision 

GLONASS Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma 

GNSS  Global Navigtion Satellite System  

GRS80  Geodetic Reference System 1980 

HDOP  Horizontal Dilution of Precision 

NAVSTAR GPS Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System 

P – Code Precise code 

PDOP  Position Dilution of Precision 

ppm  Parts Per Million 

PRN Code Pseudo Random Noise Code 

RINEX  Receiver Independent Exchange Format 

RTK  Real Time Kinematic  

SBAS  Satellite-based augmentation systems 

SNR  Signal-to-noise ratio 

TDOP  Time Dilution of Precision 

UTC  Coordinated Universal Time 

VDOP  Vertical Dilution of Precision 

VRS  Virtual Reference Station 

W - Code Decryption P (Y) – code 

Y – Code Encrypted P - Code  

 

 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  8 

 

Seznam symbolů a značek 

a  amplituda 

c  rychlost světla 

d  diference 

E  elevační úhel 

H  výška (elipsoidická, ortometrická) 

f0  základní frekvence 

f1  frekvence nosné vlny L1 

f2   frekvence nosné vlny L2 

kV  kilovolty 

L1  nosná vlna s frekvencí f1 (NAVSTAR GPS) 

L2  nosná vlna s frekvencí f2 (NAVSTAR GPS) 

l
TAM

  převýšení měřené ve směru TAM 

l
ZPĚT

  převýšení měřené ve směru ZPĚT 

M  index pro multipath 

m0  střední kilometrová chyba jednoho měření 

m0,X  střední kilometrová chyba aritmetického průměru 

m3D  střední chyba prostorové polohy 

mB  střední chyba geodetické šířky 

mH  střední chyba výšky (elipsoidické, ortometrické) 

MHz.  megahertz 

mL   střední chyba geodetické délky 

mP  střední chyba v poloze 

ms  základní střední chyba měření délek 

mx  střední chyba v souřadnici x 

my  střední chyba v souřadnici y 

m  základní střední chyba měření úhlů 

N  neznámý počet počátečních cyklů (počáteční ambiguita) 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  9 

 

o  odchylka 

p  váha měření 

R1  nosná vlna s frekvencí f1 (GLONASS) 
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  fázový rozdíl 

  doměrek (část vlnové délky, odpovídající fázovému rozdílu) 
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1 Úvod 

Metody měření, využívající technologii globálních navigačních družicových 

systémů, nachází v současné geodetické praxi velkou oblibu odborné veřejnosti. 

Neustálý vývoj v oblasti uživatelského segmentu technologie GNSS přináší široké 

možnosti aplikování technologie GNSS při řešení zeměměřických činností. Světoví 

výrobci neustále vyvíjejí a zdokonalují aparatury jak z pohledu dosažitelné 

přesnosti měření, tak propracovanějším konstrukčním či programovým řešením. 

V neposlední řadě se jedná také o zavádění nových algoritmů ve 

zpracovatelských softwarech a aparaturách, jež mohou přinést efektivnější 

zpracování a případně pružnější využití technologie GNSS v geodetické praxi.  

Navzdory rychlému rozvoji a neustálému zdokonalování přístrojového a 

programového vybavení mají geodetické metody, využívající technologii GNSS, 

své určité limity a omezení, které vyplývají z podstaty této technologie. Každá 

metoda měření vykazuje určitou nejistotu výsledků, je zatížena chybami při 

měření. Ne jinak je tomu při aplikaci technologie GNSS. Ani sebelepší konstrukce 

aparatury či propracovanost algoritmů uživatelských softwarů nedokáže s jistotou 

vyloučit negativní vlivy mnoha faktorů, zatěžujících měření technologií GNSS. 

Faktorů přítomných při observacích, které snižují přesnost a relevantnost 

výsledků, je celá řada. Vyskytují se jak faktory, z pohledu geodetické praxe 

zanedbatelné, tak faktory, které se velmi významnou rolí podílejí na výsledné 

přesnosti měření. Vzhledem k velké oblibě této technologie při řešení širokého 

spektra zeměměřických činností je nutné věnovat se otázkám přesnosti 

technologie GNSS v geodetické praxi. 

Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku přesnosti 

technologie GNSS v geodetické praxi. Předmětem analýzy přesnosti měření jsou 

v praxi běžně aplikované metody technologie GNSS. Podstatou je, aby data, jež 

vstupují do procesu hodnocení přesnosti, byla získána v rámci měření, 

představující reálné situace běžné zeměměřické praxe. Zhodnocena tak jsou 

měřená data, získaná v rámci experimentálních observací při konkrétních 

situacích a v reálném prostředí geodetické praxe. Měřená data jsou podrobena 

rozboru z mnoha hledisek, zejména přesnosti výsledků a jejich spolehlivosti 
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v konkrétních situacích, významnosti negativních faktorů, které se vyskytují při 

aplikaci technologie GNSS či důležitosti jejich zmírnění při observacích v reálném 

prostředí zeměměřičů.  V neposlední řadě se disertační práce také věnuje 

hodnocení technologie GNSS a její aplikace z pohledu použitelnosti a váhy 

výsledků observací pro nejrůznější účely v oblasti zeměměřictví. Jelikož je pro 

geodetickou praxi nutné výsledky měření referencovat k běžně používaným 

národním souřadnicovým a výškovým systémům, bude otázka problematiky 

transformačních klíčů také řešena. 

Disertační práce je v podstatě koncipována do tří základních částí. První 

se věnuje obecně teoretickým základům řešené problematiky, následuje 

experimentální část, věnující se negativním faktorům technologie GNSS z pohledu 

praktického uživatele této technologie. Možnosti technologie GNSS v oblasti 

sledování poklesů tvoří třetí část, a spolu s kapitolou o navržené pomůcce 

k testování GNSS aparatur, uzavírají disertační práci.  
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2 Teoretické základy řešené problematiky 

Teoretické znalosti jsou přinejmenším stejné důležité jako dovednosti 

praktické. K úspěšnému řešení zadaného úkolu v zeměměřické praxi je nutné 

vyvážit praktické schopnosti s teoretickými znalostmi a pohlížet na konkrétní 

situace komplexně. Při aplikaci technologie GNSS to platí dvojnásob.  

Kapitola bude věnována především vyskytujícím se faktorům, které 

negativně zatěžují observace při aplikaci technologie GNSS. Dále také družicovým 

signálům, problematikou řešení ambiguit a tvorby diferencí. Součástí disertační 

práce je také otázka transformačních klíčů. Teoretická část disertační práce se 

vymezí na tyto zmíněné oblasti. Všeobecně známé věci, týkající se popisu 

jednotlivých segmentů GNSS, geocentrických souřadnicových systémů, nebudou 

v rámci disertační práce podrobněji rozebírány.  

2.1 Družicový signál 

Globální navigační družicové systémy jsou založeny na vysílání stabilních 

časových a frekvenčních informací v podobě složitého signálu. Vychází se přitom 

ze základní frekvence f0 = 10,23 MHz, jenž je udržována rubidiovými a cesiovými 

hodinami na družici. Pro kompenzaci složky efektu, vyplývajícího z relativistických 

chyb je základní frekvence snížena o hodnotu 4,564  10-6 (více viz 2.6). [1] 

Vynásobíme-li základní frekvenci f0 hodnotami 154 a 120, získáme dvojici 

základních frekvencí f1 a f2, jejichž vlnové délky jsou uvedeny v tabulce 1 – pro 

systém NAVSTAR GPS. Získáme tak dvě nosné vlnění, označované L1 a L2. 

Družice vysílají minimálně na dvou frekvencích především z důvodu vyloučení 

vlivu ionosféry. Jelikož vzdálenost aparatury a družice dosahuje značných 

vzdáleností, bylo by spojení mezi družicí a anténou velmi energicky náročné. 

Proto byla pro zpracování signálů navržena metoda statistického zpracování.  

Přestože se v geodetické praxi zpracovávají fázová měření, jsou fáze 

rekonstruovány z přijímaných kódů. Základní frekvence f1 a f2 ruského 

navigačního systému GLONASS, pro dvojici nosných vln R1 a R2, jsou uvedeny 

v tabulce 2. [1, 2] 
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Tabulka 1: Nosné frekvence L1 a L2 – NAVSTAR GPS [2] 

Nosná vlna konstanta 
frekvence 

[MHz] 
Vlnová délka 

L1 154 f1 = 1575,42  19,05 cm 

L2 120 f2 = 1227,60  24,45 cm 

 

Tabulka 2: Nosné frekvence R1 a R2 – GLONASS [2] 

Nosná vlna konstanta 
frekvence 

[MHz] 
Vlnová délka 

R1 1f1 f1 = 1602,00  18,70 cm 

R2 7/9  f1 f2 = 1246,00  24,10 cm 

 

Dvojice sinusových nosných vln L1 a L2 s frekvencemi f1 a f2 jsou 

modulovány pomocí třech typů binárních kódů tak, aby se zajistil přenos informací 

o čase a dráhových parametrech z družice do přijímače. Přenos je uskutečněn 

pomocí dvojice pseudonáhodných kódů, tzv. „PRN Code“ – Pseudo Random 

Noise Code. Ty jsou tvořeny kódem C/A a P kódem, který je také někdy 

označován P (Y) a navigační zprávou. Důvodem je pozůstatek po Y kódu, který 

v případě záměrného rušení A-S („Anti-Spoofing“) šifroval P kód. V současné 

době není režim umělého snižování přesnosti aktivován. Modulace je realizována 

pomocí tzv. dvoufázové modulace nosné vlny. Kódy přinášejí informaci o časovém 

posunu, dráhové parametry družice apod. Schematicky je dvoufázová modulace 

nosné vlny uvedena na obrázku 1. [4] 

 

Obrázek 1: Dvoufázová modulace nosné vlny 
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Pod písmenem A, je na obrázku 1, znázorněna nemodulovaná nosná 

vlna, B představuje kód a C modulovanou nosnou vlnu. Kódy P (t), C(t) a 

navigační zpráva D(t) jsou přesnou funkcí času. Pseudonáhodné kódy a navigační 

zpráva představují posloupnost hodnot -1 a +1. Náhodnost je zajištěna pouze po 

určitý časový interval. Pseudonáhodností se rozumí, že náhodná posloupnost se 

po čase opakuje (po uplynutí intervalu). Do nosné vlny jsou tyto posloupnosti 

zaneseny tak, že v případě změny stavu kódu se fáze změní o 180°. PRN kódy 

jsou jedinečné pro každou družici. Slouží k jednoznačné identifikaci vysílaných 

kódových signálů.   

2.1.1 C/A kód 

Pseudonáhodný C/A kód (z anglického „Coarse Acquisition“ – sběr 

hrubých dat, dříve také označován „Clear Access“ – volný přístup) je generován 

na nosné frekvenci L1, přičemž taktovací frekvence je oproti základní frekvenci 

desetinová f0/10 = 1,023 MHz. Délka kódu je 1023 prvků a opakuje se s periodou 

1 ms. Vlnová délka C/A kódu je dle vztahu (1) rovna přibližně 293 m. [4] 

m
f

c

AC

AC 05,293
10023,1

1099792458,2
6

8

/

/ 



                (1) 

c – rychlost světla 

fC/A – taktovací frekvence C/A kódu 

 C/A – vlnová délka C/A kódu 

Pro jednoznačné odlišení vysílaných kódů je k dispozici pro každou družici 

unikátní struktura kódu. C/A kód slouží pro navigaci a časovou synchronizaci, 

umožňuje také přečíst navigační zprávu.   

2.1.2 P kód 

P kód je modulován na obou nosných vlnách L1 a L2. P kód vzniká 

kombinací dvou bitových posloupností. První, která je opakována každou 1,5 

sekundu, dosahuje s ohledem na frekvenci fP = 10,23 MHz., celkem 1,5345  107 

bitů. Druhá posloupnost má o 37 bitů více. Kombinujeme-li obě posloupnosti, 

dostáváme kód s 2,3547  1014
 bity. Opakování nastává přibližně po 266,4 dne. [4] 
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P kód je stejně jako C/A kód nešifrovaný. Pokud by ovšem nastalo 

fungování tzv. utajovaného režimu („Anti-Spoofing“), jak již bylo v úvodu zmíněno, 

byly by P kódy šifrovány Y kódem. K jeho dešifrování by bylo nutné přijímat W-

kód, se kterým pracují pouze vojenské přijímače. Délka vlny by v případě 

dosazení do vztahu (1) byla pro P-kód přibližně 29,3 m (pro frekvenci 10,23 MHz.). 

[2, 4, 5] 

2.1.3 Navigační zpráva 

Jedná se o další typ vysílaného kódu. Vysílaná je na frekvenci 50 Hz., 

s délkou 1500 bitů, která je členěna do 5 - ti částí (NAVSTAR GPS). Obsahuje 

časové informace o počátku vysílání navigační zprávy. Dráhové elementy a 

poruchové parametry jsou součástí druhého a třetího bloku navigační zprávy, 

jedná se o tzv. palubní efemeridy („Broadcast ephemeris“). Více k efemeridám 

v kapitole 6.9.4. Bloky 4 a 5 obsahují tzv. almanach, což jsou přibližné údaje o 

dráhách ostatních družic. Součástí jsou také informace o stavu družic či 

koeficienty modelu pro odstranění ionosférické refrakce. [4] 

 Podobně tomu je také v případě navigační zprávy ruského navigačního 

družicového systému GLONASS. Rozdílná je pouze délka zprávy. Dosahuje délky 

7500 bitů (5 rámců po 15 - ti slovech, každé slovo má 100 bitů). Odesílání 

navigační zprávy trvá 2,5 min. Rychlost přenosu tedy odpovídá frekvenci 50 Hz. 

Signál C/A se pro systém GLONASS označuje jako kód základní přesnosti, P-kód 

je označován za kód vysoké přesnosti. Tabulka 3 porovnává frekvence vysílaných 

kódů obou navigačních systémů. [2, 4] 

Tabulka 3: Typy vysílaných kódů a jejich frekvence (NAVSTAR GPS, GLONASS) [2] 

Nosná 
vlna 

NAVSTAR GPS Frekvence [MHz.] 
Nosná 
vlna 

GLONASS Frekvence [MHz.] 

L1 

C/A - kód 1,023 

R1 

C/A – kód 0,511 

P – kód 10,230 P – kód 5,110 

Navigační zpráva 50  10-6 Navigační zpráva 0,511 

L2 
P – kód 10,230 

R2 
P - kód 5,110 

Navigační zpráva 50  10-6 Navigační zpráva 50  10-6 
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2.2 Princip zpracování družicových signálů 

V rámci této kapitoly disertační práce bude pozornost zaměřena na 

principy zpracování družicových signálů, a to jak v rámci kódových měření, tak 

měření fázových. V podstatě se jedná o rekonstruování jednotlivých komponentů, 

a to nosné vlny, kódu a vysílané zprávy.  

2.2.1 Kódová měření 

Zpracování kódových měření probíhá následovně. Vysílající družice vyšle 

signál, ten je zachycen anténou. Následně dochází k identifikaci přijatého signálu, 

tzn., přiřadí se k přijatému signálu odpovídající družice (zpravidla na základě C/A 

kódu). Posloupnost PRN kódů je totiž unikátní pro každou družici (viz kapitola 2.1) 

Podstata zpracování spočívá v tom, že aparatury jsou vybaveny radiofrekvenční 

sekcí, která generuje oscilátorem referenční vlnění. Tato vlna je následně 

modulována replikou známého PRN kódu jednotlivých družic. Tento modulovaný 

referenční signál je poté porovnán s přijatým družicovým signálem. Tzv. korelací 

jsme schopni určit časový rozdíl mezi časem vyslání signálu a přijetí signálu 

aparaturou. Známe-li časový interval mezi vysláním a přijetím signálu, získáme dle 

vztahu (2) tzv. pseudovzdálenosti. PRN kód je poté z přijatého signálu odstraněn a 

dochází také k dekódování navigační zprávy. [4, 15] 

)( ik ttc                                (2) 

kde  - pseudovzdálenost mezi družicí a přijímačem 

c – rychlost světla; tk – čas přijetí signálu, ti – čas vyslání signálu. 

Výsledkem kódového zpracování jsou tedy pseudovzdálenosti, vypočtené 

dle (2), navigační zpráva a také demodulovaný dopplerovský posunutý signál. 

Vzdálenostem mezi anténou a družicí se přidává doplněk „pseudo“, jelikož je 

vzdálenost počítána dle vzorce (2) zatížena mnoha chybami, největší způsobuje 

chyba hodin přijímače. Jelikož jsou data zatížena chybou chodu hodin přijímače, 

je pro vyřešení prostorové polohy při kódovém zpracování nutné přijímat 

minimálně ze čtyř družic. Trojici neznámých tvoří geocentrické souřadnice X, Y, Z, 

čtvrtým neznámým parametrem je chyba chodu hodin přijímače. [1, 2, 4] 
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2.2.2  Fázová měření 

Fázová měření jsou založena na zpracování dopplerovský posunuté 

nosné vlny. Tuto vlnu lze získat technikou demodulace kódu, přičemž se použije 

korelace mezi přijatým signálem a jeho kopií, která je generována v přijímači 

oscilátorem. Výsledkem je nemodulovaná nosná vlna, na které je již možno 

provést měření fázového rozdílu. Dalším způsobem je, že se provede tzv. 

„squaring“ (mixování signálů) se sebou samým. Výsledkem je také nemodulovaná 

nosná vlna, pouze s tím rozdílem, že se dvojnásobně zvýší frekvence. Většina 

používaných přijímačů rekonstruuje první i druhé nosné vlny pomocí kódů. [1, 3] 

Přijímač v čase tk, příjme signál z družice, přičemž tento signál byl družicí 

vyslán v čase ti. Družicový oscilátor zaznamenal v čase ti fázi oscilátoru, která 

odpovídá i (ti). V čase tk odpovídala fáze oscilátoru přijímače k (tk). Lze poté 

porovnat dva signály (3), (4). [1] 

 iiii tay 2cos                    (3) 

 kkkk tay 2cos                    (4) 

Symboly ai a ak symbolizují amplitudy signálů. Pokud vynásobíme rovnice 

(3) a (4), získáme: 

          kk

ii

kk

iik

i

k

i tttt
aa

yyy   2cos2cos
2

            (5) 

Následně se aplikuje nízkofrekvenční filtr, který eliminuje 

vysokofrekvenční část vztahu (5). Můžeme psát pro rozdíl fází,  

    k
i

kk

iii

k ntt                     (6) 

kde, i
k je vzdálenost přijímače a vysílající družice,  

ni
k je celý počet cyklů (tzv. počáteční ambiguita – neznámá hodnota). Ať už fázový 

rozdíl určíme jakýmkoli výše uvedeným způsobem, nastává další velmi důležitá 

část zpracování, a tou je vyřešení celočíselné hodnoty počáteční ambiguity. 

Princip fázového měření je schematicky ilustrován na obrázku 2. Počet celých 

neznámých cyklů je znázorněn písmenem N, doměrek . [1, 3, 4] 
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Obrázek 2: Fázové měření - princip 

 

2.3 Řešení ambiguit 

V geodetické praxi používáme výhradně relativní metody založené na 

zpracování fázových pozorování. Úspěšné řešení spočívá v určení fázového 

rozdílu signálu generovaného družicí a repliky tvořené přijímačem, a vyřešení 

skutečného počtu cyklů – tzv. počáteční ambiguity. Přijímač při observaci 

inicializuje čítač, který postupně načítá celé cykly. [1, 3, 15] 

Počáteční ambiguita tvoří neznámou, přičemž během observace zůstává 

nezměněna. Ovšem pouze v případě, že nedojde k přerušení příjmu signálu. 

Překážka ve směru přijmu, vegetace, multipath, to vše jsou faktory, které mohou 

způsobit ztrátu signálu. Pokud k této situaci dojde, dosavadní řešení je ztraceno a 

je nutné vyřešit novou počáteční ambiguitu. To způsobí zvýšení časové náročnosti 

měření. Pokud čtení na čítači cyklů vykazuje pochybnosti, vzniká  tzv.  „Cycle 

Slip“, česky označován jako fázový skok. [1, 3] 
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Obrázek 3: Řešení ambiguit – schéma ztráty signálu (fázový skok) 

Ztráta signálu a následný fázový skok je zřejmý z obrázku 3. Počet 

počátečních cyklů musí být celočíselně vyjádřen. Vyrovnáním pomocí metody 

nejmenších čtverců je možné počáteční ambiguitu určit, tím ovšem nedostaneme 

celočíselnou hodnotu. Pokud bychom ambiguitu zaokrouhlili na nejbližší celé číslo, 

mohli bychom obdržet výsledek, zatížený systematickými chybami. Ambiguity jsou 

proto řešeny pomocí tzv. diferencí. 

2.4 Lineární kombinace fázových měření – jednoduché, dvojité a 

trojité diference  

 Lineární kombinace fázových měření jsou vhodné zejména pro relativní 

určování polohy bodů. Na základě simultánního měření dvěma přijímači se určí 

poloha k referenčnímu bodu, jehož prostorovou polohu známe. V podstatě se 

jedná o určení parametrů prostorového vektoru dvojice bodů (referenční stanice a 

rover). Podstatou metod, založených na relativním způsobu určení prostorové 

polohy, je předpoklad stejného vlivu chyby jak na referenčním bodě, tak na bodě 

určovaném. Čím je vzdálenost mezi simultánně měřícími aparaturami menší 
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(referenční stanice vs. rover), tím je pravděpodobnost stejného vlivu 

systematických chyb vyšší. Schematicky je situace nastíněna na obrázku 4. 

Porovnáním výsledků měření na referenčním bodě se známými prostorovými 

souřadnicemi je možno určit velikost a směr korekcí, a ty následně zavést do 

výpočtu určovaného bodu v reálném čase (GNSS-RTK), nebo až po skončení 

měření (tzv. postprocessing). 

 

Obrázek 4: Simultánní měření – předpoklad stejné chyby 

Lineární kombinace fázových pozorování jsou založeny na diferencích, 

které můžeme formovat několika způsoby. Můžeme sledovat rozdíly 

v pozorováních na jednu družici z více přijímačů – viz příklad A, obrázek 5. Dále 

lze pozorovat rozdíly většího počtu družic jedním přijímačem (příklad B), nebo 

rozdíly pozorování v různých epochách (příklad C, obrázek 5). 

  

Obrázek 5: Formování diferencí 
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2.4.1 Jednoduché diference („Single Difference“) 

Jednoduchou diferenci lze definovat jako rozdíl simultánních fázových 

pozorování dvěma přijímači na jednu družici. Diference mohou přispět 

k redukování, nebo dokonce vyloučení některých systematických chyb. 

Jednoduchá diference je v podstatě rozdíl měření na dvou bodech (A, B), mezi 

kterými se tvoří diference. Vztahy pro fázové měření na družici j představují 

vzorce (7) a (8). [4] 

A
j

A

j

AA

jjA
j

j
A
j Ntffff

c

t
ft  )(

)(
)( 


              (7) 

B
j

B

j

BB

jjB
j

j
B
j Ntffff

c

t
ft  )(
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)( 


              (8) 

kde j
A (t), 

j
B (t) jsou fáze vlny při observaci na družici j v čase t z bodu A a B, 

f j, fA, resp. fB jsou frekvence družice j, přijímače A resp. přijímače B, 


j
A(t), j

B(t) jsou vzdálenosti družice j a přijímače A, resp. B,  

j, A, B jsou korekce hodin družice j, přijímače A a přijímače B, 

Nj
A, Nj

B odpovídají počátečním ambiguitám příjmu na bodě A k družici j, resp. 

k bodu B. 

Rozdíl fází mezi přijímačem a družicí, odpovídající vztahům (7) a (8) po 

odečtení vede ke vztahu (9). 
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           (9) 

2.4.2 Dvojité diference („Double Difference“) 

Pod pojmem dvojitá diference je možné si představit rozdíl dvou 

jednoduchých diferencí. Jedná se tedy o rozdíl jednoduchých diferencí 

přijímačů  A a B pro dvojici družic j a k ve stejném časovém okamžiku t. Situace je 

patrná z obrázku 6.   
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Obrázek 6: Dvojité diference 

Vyjdeme-li ze vztahu (9), který mírně upravíme dle (10), kde Nj
A,B je 

kombinace (rozdíl) neznámých počtů celých cyklů, tzv. ambiguit, obdržíme rovnice 

pro dvě jednoduché diference – viz vzorec (11). [4] 
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Rozdíl fází pro dvojnásobnou diferenci odpovídá vztahu (12) 
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                    (12) 

Podíváme-li se blíže na vztah (12), je možno si povšimnout, že neobsahuje, 

na rozdíl od prvních diferencí korekce hodin a členy související s frekvencemi. To 

je jeden z důvodů, proč jsou aplikovány tyto dvojnásobné diference při relativních 

metodách fázových pozorování.  
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2.4.3 Trojité diference („Triple Difference“) 

Trojnásobná diference je tvořena rozdílem dvojnásobných diferencí, 

přičemž se odlišují dvě epochy. Schematicky je opět tvorba trojitých diferencí 

naznačena na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Trojité diference 

Při definování vztahu trojitých diferencí vyjdeme z dvojitých diferencí (12). 

Trojité diference pro družice j a k, přijímače A, B a časový úsek t´ - t jsou 

vyjádřeny vzorcem (13), a to pokud části rovnice (12) zjednodušíme 

zavedením    fj = fk = f, potom platí: 
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        (13) 

 Pro úspěšné vyřešení trojitých diferencí je nutné nejen simultánních 

měření, ale také je nutné zabezpečit, aby nedošlo k přerušení příjmu signálu. 

Diferencováním snižujeme vliv ionosféry a troposféry, jelikož signály procházejí 

podobným prostředím při relativních simultánních pozorováních. [1, 4] 
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Jednoduché diference eliminují chyby hodin družice, snižují vliv ionosféry a 

troposféry. Dvojnásobná diference zajistí eliminaci chyb hodin družice a přijímače, 

dále také troposféru a ionosféru. Trojnásobná diference, kromě již zmíněných 

eliminací a redukcí, vylučuje neznámou celočíselnou kombinaci počtů cyklů, tzv. 

ambiguit. [4] 

2.5 Negativní faktory ovlivňující přesnost technologie GNSS 

Určení prostorové polohy bodů za použití technologie GNSS je stejně jako 

každé jiné měření zatíženo určitými chybami, charakteru systematických či 

nahodilých, které se negativně promítají do konečných výsledků. V následujícím 

textu jsou uvedeny ty nejčastěji vyskytující se faktory, jenž zatěžují observace 

technologií GNSS. Jedná se zejména o faktory multipath, vliv ionosféry či 

konstelace družic. 

2.5.1 Ionosférická refrakce 

Míra negativního vlivu ionosféry na signál je závislá především na poloze 

družice vzhledem k zenitu stanoviska. Signál přijímaný z družice situované v 

okamžiku měření blízko zenitu bude zatížen méně než signál družice nízko letící. 

Vliv ionosféry je také závislý na Slunci, proto je vhodné přesná měření provádět v 

noci, kdy je vliv ionosféry nejnižší. Samozřejmostí je vhodné zavedení kritéria pro 

výběr potencionální družice při pozorování tzv. minimálním elevačním úhlem (min. 

výška družice nad horizontem antény). [7, 11] 

Negativní vliv ionosférické refrakce na observace technologií GNSS je 

možno zmírnit zaváděním modelů ionosférické refrakce přímo do aparatur, nebo 

jej použít při vyhodnocení ve zpracovatelských softwarech. Jelikož každá družice 

vysílá signál minimálně na dvou frekvencích, lze ionosférickou refrakci eliminovat 

také použitím dvoufrekvenční aparatury, protože změna rychlosti radiového 

signálu je závislá na frekvenci. Řešením soustavy rovnic se tak dá vliv ionosféry 

eliminovat. Ionosférická refrakce je považována za největší přirozenou chybu 

technologie GNSS jako takové. [7] 
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Schematicky je negativní vliv ionosféry znázorněn na obrázku 8. Z 

obrázku je zřejmé, že signál vyslaný družicí, prochází k pozorovateli po delší 

dráze než by správně měl, a to v důsledku nestejné rychlosti šíření signálu v 

ionosféře. 

 

 

Obrázek 8: Negativní vliv ionosféry 

2.5.2 Troposférická refrakce 

Troposféra patří mezi další faktory, které měření ovlivňují. Projevuje se 

podobně jako refrakce ionosférická. Troposféra je část atmosféry, nacházející se 

ve vrstvách nižších než ionosféra, přibližně ve výšce 10 – 18 km nad zemským 

povrchem. Ve srovnání s ionosférou neobsahuje tato část atmosféry volné 

elektrony ani ionty. Troposférická refrakce je závislá především na hustotě 

atmosféry, resp. na teplotě, tlaku a vlhkosti, není bohužel závislá na frekvenci. 

Eliminovat ji lze zaváděním modelů atmosféry, nebo výpočet parametrů 

z observací na známých bodech. Pro kratší vektory se vliv troposférické refrakce 

vyloučí při tvorbě referencí. [7, 11] 
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2.5.3 Konstelace družic a jejich počet 

Přesnost určení prostorové polohy podstatnou měrou ovlivňuje 

geometrická konfigurace družic, jejichž signály jsou přijímány aparaturou. 

Ukazatelem vlivu a kvalitativních vlastností konfigurace družic je hodnota DOP 

(Dilution of Precision), v překladu snížení přesnosti.  

Hodnota DOP charakterizuje přesnost určitého parametru (prostorové 

polohy a času – GDOP;  polohy – PDOP; času – TDOP; jednotlivých rovinných 

souřadnic Y, X – HDOP; výšky – VDOP). Pro praktické účely je hodnota DOP 

podstatným údajem pro měření, protože lze přímo v terénu sledovat hodnoty 

těchto ukazatelů přesnosti před zahájením měření či během měření a zvolit tak 

ideální dobu, resp. pozici pro měření, nebo měření přizpůsobit zhoršené 

konfiguraci družic. Pro hodnotu DOP a výslednou přesnost platí: čím je hodnota 

DOP menší, tím je přesnost v určení polohy větší. Za mezní je dle účelu v geodézii 

považována hodnota DOP až 7. [8, 9]  

Tabulka 4: Přehled jednotlivých typů hodnot DOP 

Charakteristika přesnosti, typy hodnot DOP 

Označení – DOP Vliv na určovaný parametr 

GDOP Geometric DOP prostorové polohy a času 

PDOP Position DOP polohy 

HDOP Horizontal DOP rovinných souřadnic 

TDOP Time DOP času 

VDOP Vertical DOP vertikální složky 

 

Obrázek 9, uvedený níže, graficky znázorňuje možné situace při měření 

v terénu s nevhodnou geometrií konstelace družic. V případech, kdy okolnosti 

v terénu nedovolí lepší příjem signálů z družic (viz obrázek 9), výsledek měření 

nemusí zaručit dostatečnou přesnost a spolehlivost. Hodnoty DOP budou při 

měření dosahovat vysokých hodnot.  
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Obrázek 9: Nevhodná konstelace družic při observaci 

Počet dostupných družic při observacích technologií GNSS je také 

podstatný. Nelze však obecně říci, že čím větší počet použitelných družic, tím je 

výsledná přesnost vyšší. V dnešní době se již nedostatkem použitelných družic při 

observacích většinou nesetkáváme. Důvodem jsou již v praxi relativně rozšířené 

duální aparatury, které jsou uzpůsobeny přijímat signál z družic jak amerického 

systému NAVSTAR GPS, tak ruského systému GLONASS.  

Ze základních principů technologie GNSS vyplývá nutnost příjmu signálů 

z minimálně čtyř družic. Přesnost a kvalita připojení je závislá především na 

aktuální konstelaci, mnohdy je vhodnější nižší počet družic, ale vhodně 

rozložených. Na obrázku 10 je uvedeno schéma příznivé konstelace družic při 

observaci. Nejedná se pouze o výšku družice nad horizontem antény (tzv. elevací 

družice), ale měření je ovlivněno také rozložením v horizontálním směru (tzv. 

azimutem družice). [6, 10] 
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Obrázek 10: Příznivá konstelace družic při observaci 

2.5.4 Multipath 

Vícecestné šíření signálu, tzv. multipath, představuje obecně při aplikaci 

technologie GNSS velmi významné riziko snížení přesnosti určení prostorové 

polohy. Jedná se o nejvýznamnější přirozenou chybu uživatelského segmentu, 

tedy aparatur GNSS.  

Mnohacestný příjem signálu vzniká v případě, kdy je aparatura, přijímající 

signál, v blízkosti potenciálních odrazných ploch. Reflektujících ploch je v reálném 

prostředí zeměměřické praxe celá řada. Mezi nejnebezpečnější z hlediska četnosti 

výskytu patří bezesporu stěny budov či šikmé střechy, dále vodní plochy, 

karosérie automobilů a další objekty reálného světa. Obrázek 11 podává názornou 

představu možného vícecestného šíření přijímaného signálu v přítomnosti budovy. 

V konečném důsledku se signál nešíří k anténě aparatury pouze přímou, ale 

vznikají také fiktivní zdroje signálu (zdi budov, vodní plochy, apod.), způsobené již 

zněměnými odrazy signálu. [7, 9, 11] 
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  Obrázek 11: Multipath aparatury GNSS - budova  

Speciální antény pro geodetické účely jsou částečně schopny snížit vliv 

vícenásobného příjmu signálu pomocí tzv. prstenců. Jedná se o konstrukční 

řešení antény aparatury GNSS, které spočívá v uspořádání čtyř až pěti 

soustředných prstenců antény, které zadrží odražený signál. Dalším 

bezpečnostním prvkem proti vícecestnému přijmu signálu je spodní stínítko 

antény. Tento konstrukční prvek zamezí příjmu odraženého signálu od zemského 

povrchu nebo jiné potenciální odrazné plochy dopadajících bezprostředně do 

prostoru pod aparaturou. Efekt multipath v lokalitách vodních ploch je patrný 

z obrázku 12. [9, 11] 
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  Obrázek 12: Multipath aparatury GNSS – vodní plocha [12] 

Při efektu multipath dochází k tomu, že vysílaný signál přichází do 

přijímače třemi odlišnými cestami. Jak z obrázku 13 vyplývá, jedna správná a dvě 

chybné. Důsledkem toho je signál zatížen chybou, je uměle prodloužen. Fázové 

rozdíly jsou poté úměrně zatíženy vzniklými diferencemi dráhy. Faktor multipath 

závisí vždy na aktuální geometrické situaci v terénu. Míra multipath je také pro 

stejnou lokalitu proměnná s časem (geometrie družic se mění). Úroveň efektu 

multipath se odvíjí také od toho, jaký charakter, z pohledu odrazivosti, má 

potencionální odrazná plocha. [2] 

Podle [2] je faktor multipathových chyb pseudovzdáleností  rozdělen do tří 

základních kategorií. První skupina je pospána následovně: signál se rozptýlí 

vpřed do okolního terénu (např. při směru signálu na kovové prostředí). Druhou 

skupinou jsou odrazy od bezprostředně situovaných zrcadlových ploch či dalších 

odrazných předmětů v okolí antény (stěna budovy, fasáda, plechové povrchy, 

automobily, apod.). Poslední, samostatnou kategorii tvoří vícecestné šíření 

signálu, které je spojované s odrazem od vodní hladiny. [2]  
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Obrázek 13: Efekt multipath 

Čistě z geometrického hlediska je zřejmé, že signál, přijatý z nízkoletících 

družic, bude více náchylný na multipath, než signál družice s vyšší elevací. Dle [2], 

se take uvádí, že kódová měření jsou více postižena než měření fázová. 

Experimentální měření, jež jsou zmíněny v publikaci [2], poukazují na efekt 

vícecestného šíření signálu v rozsahu 10 – 20 m, podotýkám, že se jednalo o 

výsledky kódových měření, při porovnání v rámci různých epoch měření. Při 

extrémních případech se chyba zvýšila až na hodnotu 100 m (blízké budovy).  

V případech, kdy provádíme relativní měření s krátkými vektory, by dle 

obecných předpokladů při dostatečně dlouhé observaci (statická – hodiny, dny) a 

zároveň příznivé geometrii družic, neměla být výsledná chyba v poloze bodu 

výrazná. [2]  

Změní-li se, byť jen nevýrazně výška přijímače, může tato změna způsobit 

multipath a zhoršit tak významně výsledky. Zvýšené riziko výše popsaného je 

spojené s používáním kinematické metody v reálném čase, kdy i přes veškerou 

snahu zajistit stabilitu trasírky dochází k mírným změnám antény. Pokud ovšem 

provádíme statické observace s relativně dlouhým časovým úsekem, občasné 

zatížení fáze nosné vlny není problém. Příkladem může být dlouhá observace u 

silnice, přičemž podél aparatury projede nákladní auto. [2] 
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2.5.5  Matematický model efektu multipath 

Správný, nepoznamenaný signál faktorem multipath, je definován podle 

[2] vztahem (14), nepřímý, chybný signál vztahem (15), 

cosa                   (14) 

)cos(  a                  (15) 

kde a je amplituda,  je fáze přijímaného signálu. 

Amplituda odraženého signálu je závislá na ploše odrazné plochy a tzv. 

faktoru tlumení . Ten může nabývat hodnot 0    1, přičemž pokud je reflexe 

maximální, je  = 1 – signál odražený je stejně silný jako přímý signál. Je-li signál 

plochou pohlcen, rovná se  = 0, tzn. jako by se šířil bez odrazu. Fáze odraženého 

signálu je zpožděna o posun , který je ve funkci ke geometrické konfiguraci.  

Sečteme-li rovnice (14), (15) a aplikujeme součtové vzorce, získáme: 

  sinsincoscoscos aaa              (16) 

po jednoduché úpravě: 

 sin)sin()cos1(cos  aa              (17) 

Dle [19] můžeme psát,  

 sin)sin(cos)cos(   aa MMMM                        (18) 

kde indexy „M“ indikují multipath. Pokud nahradíme ve vztahu (17) část: 

MM

MMM













coscos1

sinsin
                         (19) 

Umocníme-li rovnice, uvedené ve vztahu (19), získáme: 

MM

MMM













2222

2222

coscoscos21

sinsin
               (20) 

Po sečtení uvedených rovnic ve vztahu (20) platí (21) a (22): 

 
2222222 coscos21sin)cos(sin MMMM          (21) 
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cos21)cos(sin

coscos21sin
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                      (22) 

Pro vyjádření posunu  vyjdeme z rovnic (19), jejichž podíl po úpravě 

vyjadřuje vztah (23): 




























cos1

sin

cos1

sin

cos

sin

M

M

M

tg

                                  (23) 

Jak již bylo dříve uvedeno, může  nabývat hodnot od 0 do 1. Pokud 

je      = 0, pak nejsou přítomny žádné odrazné plochy, dle vztahu (22) je M = 1. 

Dosadíme-li hodnotu   = 1 do vztahu (23), dostaneme M = 0, tedy výsledný 

signál je identický s přímým signálem.   

V případě, že hodnota  = 1, tzn. maximální reflexe odrazné plochy, 

získáme po dosazení do vzorce (22): 

)cos1(2cos22cos12112  M           (24) 

po aplikaci vzorce pro poloviční úhel, viz (25) platí pro M vztah (26): 

)cos1(2
2

cos2

)cos1(2
2

cos4

2

cos1
2

2
cos2

2

cos1

2
cos

2
































               (25) 

2
cos2)cos1(2





M                (26) 

Pro posun M potom platí, při použití vzorců pro poloviční úhly, (27): 

2cos1

sin 












 tgtg M                 (27) 
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Následující tabulka 5 uvádí hodnoty fázových posunů M a M,  které jsou 

ve funkčním vztahu k .  Ukazuje se, že maximální efekt multipath se vyskytuje 

při fázovém měření ve čtvrtině cyklu (M = 90°). Přepočteme-li fázový posun na 

dle vlnové délky (  20 cm), bude maximální změna odpovídat 5 cm. Nicméně je 

nutné poznamenat, že uvedené hodná hodnota se může zvýšit, používá-li se 

některá z lineárních fázových kombinací. [2] 

Tabulka 5: Fázové posuny M 

M M 

0°  2 0°  

45° 2 90° 

90°  0 180° 

 

Fázový posun můžeme vyjádřit také jako funkce prodloužení s, a to 

v případě horizontální odrazné plochy (zemský povrch, vodní hladina, aj.) – viz 

(28),  

E
h

s sin
21







                           (28) 

h – vertikální délka mezi anténou a zemí, E je elevační úhel družice. 

Efekt multipath je periodický, jelikož je elevace E variabilní v čase. 

Schematický obrázek geometrie multipath faktoru je ilustrován níže – viz obrázek 

14. [2] 

 

 Obrázek 14: Multipath – geometrické schéma 
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2.5.6 Chyby hodin družic a přijímačů 

Družice navigačních satelitních systémů jsou vybaveny velmi přesnými a 

stabilními atomovými hodinami. Atomové hodiny byly v minulosti 

osazovány rubidiovými oscilátory, dnes častěji cesiovými nebo vodíkovými 

oscilátory. Úkolem oscilátorů je udržet velmi přesné časové a kmitočtové 

informace. [2,15] 

 Přibližná korekce hodin je provedena na základě navigační zprávy 

(součást Broadcast Efemerid). Pro přesnější měření je možno využít korekcí, jež 

jsou poskytovány v rámci přesných efemerid (tzv. Precise Efemerid). Tyto jsou 

však dostupné se zpožděním v řádu několika dní až týdnů. [8, 9]  

Aparatury GNSS jsou také vybaveny hodinami, ty se však přesností a 

spolehlivostí výrazně odlišují od atomových hodin, používaných u kosmického 

segmentu. Proto je zapotřebí při měření provádět také korekce hodin přijímače. 

Korekce se určují v rámci měření většinou pro jednotlivé epochy v rámci 

zpracování dat. Základní požadavek pro určení prostorové polohy technologií 

GNSS, který stanovuje minimální počet družic při observacích, vychází právě 

z nutnosti zavádění korekcí hodin přijímačů. Z geometrického hlediska by postačil 

příjem z trojice družic, neznámé jsou ve skutečnosti čtyři (souřadnice X, Y, Z, čas 

příjmu signálů), proto je nezbytná dostupnost aspoň čtyř družic. [2, 9, 15] 

2.6 Relativistické chyby technologie GNSS 

Relativistické efekty technologie GNSS souvisí s Einsteinovým principem 

relativity. Čas hodin družice na oběžné dráze je nutné korigovat dle času, 

vztaženého k Zemi. Dle speciální teorie relativity dochází ke zpomalování hodin 

družice vzhledem k hodnotám času na povrchu Země o hodnotu 5 10-9 %. 

Kromě speciální teorie relativity lze na základě obecné teorie relativity konstatovat, 

že se atomové hodiny družice zrychlují, a to o hodnotu 50 10-9 %. Tato 

skutečnost je zapříčiněna rozdílnou hodnotou gravitačního potenciálu ve 

výrazných vzdálenostech od Země. Platí, že intenzita gravitačního pole klesá 

s druhou mocninou vzdálenosti. [2, 7, 16] 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  36 

 

Pokud se dvojice relativistických efektů sloučí, dospějeme ke konečnému 

efektu s hodnotou zrychlení času hodin družice oproti pozemským 45 10-9 %. 

Zmíněné relativistické efekty se odstraňují nastavením hardwarového vybavení. 

Řešení spočívá v úpravě základní, očekávané frekvence f = 10,23 MHz na 

hodnotu frekvence f = 10,22999999543 MHz. Při zpracování měřených dat se 

zavádí také proměnlivá korekce, jelikož se výška družice mění a rozložení 

gravitace tak není homogenní. Tyto korekce jsou součástí navigační zprávy. [16]  

2.7 Variace fázového centra a vliv orientace antény 

Orientace antény a její vliv na výsledek měření by se mohl zdát 

nevýznamný či přímo nulový. Pravdou je, že pro běžné zeměměřické činnosti, kde 

nejsou kladeny tak vysoké nároky na přesnost (katastr nemovitostí, mapování, aj.) 

je možné tento faktor zanedbat. Jinak tomu ovšem je v případech, kdy očekáváme 

od výsledků měření přesnost v řádech jednotek mm. Při přesných měřeních již vliv 

orientace antény může být relevantní, a proto jej není možné zanedbat. Vliv 

orientace antény přímo souvisí s fázovým centrem antény, resp. její variací. 

Příklad skutečné polohy fázového centra je uveden na obrázku 15. [17] 

 

Obrázek 15: Fázové centra antény 
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Fázové centrum antény je místo, ke kterému se vztahují veškeré signály, 

vysílané družicemi. Každá anténa má své fázové centrum, kterým by měl být 

geometrický střed antény. V ideálním případě má geometrické fázové centrum 

ležet na svislici, pocházející středem antény. Nelze však s jistotou říci, že se jedná 

o nějaký fixní, fyzický bod. Skutečná poloha fázového centra se může od 

skutečného, geometrického fázového centra lišit. Rozdíl mezi geometrickým 

fázovým centrem a skutečnou polohou fázového centra je zapříčiněn změnou 

směru přijímaného signálu v průběhu měření. [2, 17] 

Jedná se o tzv. variaci fázového centra. Poloha fázového centra je tedy 

závislá na měnícím se směru vysílaného signálu jak ve vertikálním, tak v 

horizontálním směru. Skutečná poloha fázového centra je tedy co do proměnlivosti 

a její závislosti pro každou aparaturu jedinečná. Pro přesná měření je nutné znát 

parametry pro korekce přijímaných signálů. Je také nutné dodržovat zásadu 

orientace antény při opakovaných observacích charakteru přesných měření. 

V případech, kdy by skutečná poloha fázového centra vykazovala vyšší 

excentricitu, mohla by být opakovaná měření při různých orientacích tímto 

ovlivněna. [4] 
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3 Cíle disertační práce 

Disertační práce je zaměřena na problematiku výskytu negativních faktoru 

a jejich vlivu na výsledky observací. Mezi hlavní cíle předložené disertační patří 

návrhy experimentálních observací, jejich realizace a následné hodnocení 

dosažených výsledků. A to vždy s ohledem na konkrétní sledovaný negativní 

faktor či faktory. Podstatou je, aby navržené pozice pro pokusné observace, 

představovaly reálné situace, do kterých se geodeti pří aplikaci technologie GNSS 

při výkonu svých činností mohou dostat. 

Stěžejní oblasti praktické části disertační práce souvisejí především 

s faktory multipath, přítomnosti vysokého či velmi vysokého napětí a vlivu 

vegetace, resp. vlivu stadia vegetace na přesnost pozorování technologií GNSS. 

Ověření teoretických předpokladů vlivu negativních faktorů, potvrzení vlivů, 

případně stanovení nebezpečnosti jednotlivých činitelů pro geodetickou praxi na 

konkrétních situacích v terénu. To vše je náplní disertační práce a doplňuje již 

zmíněné cíle práce. Cílem je testovat situace při použití rychlé statické metody a 

v některých případech také kinematické metody v reálném čase (GNSS-RTK). 

Pro úspěšné splnění stanovených cílů je nutné při realizaci pokusných 

observací, jejichž observační podmínky jsou záměrně ztíženy volbou pozice pro 

experimenty, zajistit co možná nejvyšší přesnost a pečlivost při měření. Dále také 

vhodně zvolit metodu a metodiku měření, která nebude na sledovaných faktorech 

závislá a jejíž výsledky budou sloužit ke konfrontacím s výsledky technologie 

GNSS.  

Cílem disertační práce je také podrobnější analýza přesnosti určení 

obecně problematické složky prostorové polohy při aplikaci technologií GNSS, 

kterou je výška, resp. jejich změny (např. poklesy). Z tohoto důvodu je významná 

část disertační práce věnována možnostem aplikace technologie GNSS 

v zeměměřické praxi. Konkrétně se jedná o přesnost určení poklesů rychlou 

statickou metodou, a to v souvislosti s řešením skutečné zakázky sledování 

poklesů v lokalitách ostravsko-karvinského revíru. 
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V neposlední řadě bylo také cílem disertační práce navrhnout, vyrobit a 

sestavit pomůcku, která by mohla sloužit k testování uživatelských aparatur, a to 

z pohledu přesnosti určení relativních změn v poloze sledovaných bodů (posuny – 

přetvoření, deformace, např. způsobené vlivem hlubinného dobývání na 

povrchové body). Jednotlivé dílčí cíle jsou zpravidla uvedeny také v rámci 

jednotlivých kapitol, které se věnují předmětným problémům. 
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4 Aparatura GNSS, další přístroje a pomůcky pro 

realizaci měření 

Kapitola se věnuje přístrojovému vybavení a pomůckám, jež jsou spojeny 

s řešením disertační práce a byly přitom využity na experimentální observace 

GNSS nebo v rámci terestrického měření. 

4.1 Aparatura Leica GPS System 1200 

Přístrojové vybavení v podobě aparatury Leica GPS System 1200, bylo 

použito při všech dílčích úlohách disertační práce. Aparatura je sestavena 

z přijímače a antény. Obě tyto části jsou konstrukčně řešeny v jeden celek 

s označení „SmartAntenna“ – ATX1230 GG. Ovládání je umožněno 

prostřednictvím kontroléru, označovaného RX1250 XC. Komunikace mezi 

přijímačem a kontrolérem je zabezpečena pomocí technologie Bluetooth. Leica 

GPS System 1200 je uveden na fotografii, tvořící obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Leica GPS System 1200 

Anténa ATX1230 GG je uzpůsobena pro dvou frekvenční příjem. Čtrnáct 

kanálů je vyhrazeno pro kontinuální příjem na frekvencích L1 a L2 navigačního 
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systému NAVSTAR GPS. Dvanáct kanálů pro ruský systém GLONASS a dva pro 

rozšiřující družicové systémy SBAS. Na rozdíl od antény ATX1230 umožnuje 

příjem z družic systému GLONASS. Tabulka 6 shrnuje technické parametry 

příjmu. 

Tabulka 6: Parametry příjmu – Leica ATX1230 GG 

GNSS systém L1 (R1) L2 (R2) 

NAVSTAR GPS nosná fáze, C/A kód nosná fáze, C kód (LC2) a P kód 

GLONASS nosná fáze, C/A kód nosná fáze a P kód 

 

Přesnost aparatury ATX 1230 GG je dle [22] vyjádřena základní střední 

kvadratickou chybou (viz tabulka 7). Uvedené přesnosti představují určitou střední 

hodnotu, která byla určena na základě velkého počtu observací. Slouží především 

k tomu, abychom si udělali představu o možnostech této aparatury.  

 Tabulka 7: Přesnost Leica ATX 1230 GG 

Statická, (rychlá statická) Kinematická v reálném čase - RTK 

Horizontální složka Vertikální složka Horizontální složka Vertikální složka 

5 mm + 0,5 ppm 10 mm + 0,5 ppm 10 mm + 1 ppm 20 mm + 1 ppm 

 
Statická (dlouhé základny) 

 

 
Horizontální složka Vertikální složka 

 

 
3 mm + 0,5 ppm 6 mm + 1 ppm 

 
 

Přesnost je závislá na mnoha faktorech (počet družic, geometrie družic, 

délka observace, přesnost efemerid, ionosférické poruchy, multipath, apod.). 

Přesnost může být, v případě ideálních podmínek, samozřejmě vyšší, v opačném 

případě však podstatně horší než se zde uvádí. Uvedená charakteristika přesnosti 

má dvě části: základní + ppm. Druhá část je závislá na vzdálenosti od referenční 

stanice (+ 1 mm / 1 km délky) – podobně jako u elektronických dálkoměrů. 

4.2 Totální stanice Leica TCR1202+ a Leica TS30 

Totální stanice, někdy také označovány jako univerzální měřící stanice, 

byly při řešení disertační práce používaný zejména pro realizaci měřických prací, 

jejichž výsledky následně sloužily k hodnocení pozorování technologií GNSS.  
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Zmíním zde pouze základní technické parametry, týkající se přesnosti 

měřených veličin – viz tabulka 8. Přesnost měření úhlu je zde vyjádřena základní 

střední chybou měřeného směru (v jedné poloze dalekohledu – dle ČSN ISO 

117123-3). Přesnost měřených délek charakterizuje základní střední chyba délky 

ms (podle ČSN ISO 117123-4). Uvedená přesnost měření délek se vztahuje ke 

standardnímu modu měření při použití odpovídajícího odrazného zařízení stejného 

výrobce. 

Tabulka 8: Přesnosti měřených veličin (Leica TS30, Leica TCR 1202+) 

Přístroj 
Úhly (Hz., V.) Délky 

m mS 

Leica TS 30 0,5 = 0,15 mgon 1 mm +1 ppm 

Leica TCR 1202+ 2 = 0,6 mgon 1 mm +1,5 ppm 

 

 

Obrázek 17: Leica TCR1202+ (vlevo), Leica TS30 (vpravo) 

4.3 Elektronický nivelační přístroj Leica DNA 03 

Jedná se o elektronický nivelační přístroj, který vyhovuje svou přesností 

požadavkům přesné nivelace. Přesnost je vyjádřena střední kilometrovou chybou 

pro měření tam a zpět mH = 0,3 mm. Přístroj byl použit pro realizaci referenčního 

měření za účelem hodnocení přesnosti určení poklesů technologii GNSS. 
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Obrázek 18: Leica DNA 03 [23] 

 

4.4 Nivelační přístroj Leica RUNNER 24 

Jedná se klasický optický nivelační přístroj technické přesnosti, který je 

doplněný kompenzátorem. Dosažitelná přesnost je charakterizována základní 

střední kilometrovou chybou dvojího měření 2 mm. 

4.5  Aparatura GNSS Topcon GR-3 

Pro úplnost zde uvádím stručný popis aparatury Topcon GR-3. Tato 

aparatura byla použita pouze v rámci sledování vlivu VVN na výsledky observací. 

Aparatura doplňovala přijímač Leica GPS System 1200 pro porovnání výsledků  

RTK metody. Základní přesnost: statická metoda (3 mm + 0,5 ppm – 

poloha,        5 mm + 0,5 ppm – výška); kinematická metoda v reálném 

čase       (10 mm + 1 ppm – poloha; 15 mm + 1 ppm – výška). [26] 
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5 Reálná přesnost technologie GNSS v geodetické praxi 

Následující kapitola bude věnována jednotlivým oblastem problematiky 

vlivu faktorů na přijímané signály družic z pohledu reálné zeměměřické praxe. 

Cílem bude ověřit a analyzovat jednotlivé vlivy na konkrétních datech, získaných 

v reálném prostředí při praktických měřeních. Měřená data technologií GNSS jsou 

ovlivněna přítomnými faktory hromadně. V rámci praktické části disertační práce 

bude také snaha o separaci jednotlivých negativních vlivů a jejich podílů na 

výsledné přesnosti.  

Stanoví se několik modelových situací, do kterých se geodeti při aplikaci 

technologie GNSS běžně v praxi dostávají, přičemž jednotlivé modelové situace 

budou charakteristické tím, že se záměrně ztíží (zhorší) observační podmínky. 

Vymezí se proto několik pozic, přičemž každá je příznačná tím, že je 

zatížena faktorem či faktory, negativně ovlivňujícími přesnost a provede se 

hodnocení. Předmětem zhodnocení také bude, do jaké míry se přesnost, kterou 

deklaruje aparatura při měření v reálném čase (metoda GNSS-RTK) nebo 

software při postprocessingu (statická či rychlá statická metoda) shoduje s 

dosaženou přesností. Zhodnocení přesnosti se provede porovnáním výsledků 

technologie GNSS s klasickým terestrickým zaměřením a také na základě 

metodiky hodnocení opakovaných měření. 

5.1    Observační podmínky ztížené přítomnosti stavebních 

objektů – budova sportovní haly VŠB - TUO  

Předmětem pozorování je negativní vliv vícecestného šíření signálu na 

přesnost měření při observacích v blízkosti stavebních objektů. Kapitola přiblíží 

zejména situaci v terénu, stanoví cíle, hodnocenou metodu spolu s metodikou 

měření a hodnocení výsledků. Součástí této části disertační práce bude také 

problematika transformace do národního souřadnicového systému S-JTSK a 

výškového systému Bpv. Pro srovnání je zde uvedena transformace 

prostřednictvím lokálního klíče s volbou IB a zpřesněnou globální transformací. 
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5.1.1 Charakteristika zájmové lokality a observačních podmínek 

Pro realizaci experimentální observace byl zvolen areál Vysoké školy 

báňská – Technické univerzity Ostrava. Konkrétně se jedná o pozici v blízkosti 

víceúčelové sportovní haly. Pro vhodný výběr lokality, kde by bylo možno 

uskutečnit navrhovaná pozorování, byly stanovené určité požadavky. Nejednalo 

se pouze o přítomnost výrazné potenciální odrazné plochy v podobě stěny 

budovy. Výběr podléhal dalším kritériím. Zejména bylo nutné vytipovat lokaci 

s body polohového bodového pole, tak aby situace umožnila postavit proti sobě 

výsledky pozorování GNSS s výsledky terestrického zaměření.  

Neméně důležitou pak byla podmínka, která vylučovala v lokalitě výrazné 

ztížení observačních podmínek dalšími faktory (bez bujné vegetace, bez dalších 

budov, vodních ploch, automobilů a dalších prvků). Tyto kritéria byly navrženy 

z toho důvodu, aby bylo možné považovat objekt sportovní haly za dominantní a 

v podstatě jediný výrazný negativní faktor. Ortofotosnímek na obrázku 19 níže, 

zachycuje lokalitu pro experimentální observace. Modře šrafovaná plocha 

znázorňuje polohu stanovisek pro pokusná měření. 

 

Obrázek 19: Lokalita víceúčelové sportovní haly VŠB – TUO + geometrický základ [20] 
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Geometrický základ pro následné klasické terestrické zaměření tvořily 

body polohového bodového pole. Jednalo se o přidružené body trigonometrického 

bodu 89. Vzhledem k tomu, že byly výšky zajišťovacích bodů 3611-89.3 a 89.4 dle 

geodetických údajů určeny nivelací, budou sloužit také jako výšková reference pro 

trigonometrické zaměření.  

Co se týká bezprostředního okolí stabilizovaných bodů, nevyskytují se zde 

žádné další výrazné překážky. Nejbližší překážka v podobě vegetace je téměř  

150 m vzdálena, tudíž nepodstatná na průběh observace. Vyskytují se pouze 

konstrukce oplocení sportovišť, ty ovšem nedosahují takové výšky, aby stínily či 

omezily příjem. Můžeme tedy přikládat majoritní vliv případným komplikacím právě 

budově. Charakter okolí je zřejmý z obrázku 20.   

 

Obrázek 20: Zájmová lokalita – pohledy [21] 

Červeně je schematicky naznačena poloha bodů. Důležitým parametrem, 

který sehrává výraznou roli při multipath (vícecestném šíření signálu) je samotná 

výška stavby (odrazné plochy). Víceúčelová sportovní hala dosahuje v místě, kde 

probíhalo měření výšky 8,5 m, část budovy je snížena na 5 m. 

Náčrt, obsahující boční pohled na situaci, je zobrazen na dalším obrázku 

(obrázek 21). Fasáda objektu je tvořena obklady z plastových materiálů, jejichž 

povrh je velmi hladký a lesklý. Vzniká proto z pohledu odrazivosti zajisté vyšší 

riziko multipath, než by tomu bylo v případě staveb s fasádními materiály hrubší 

struktury. Uvedený náčrt odpovídá svými rozměry (ve vertikálním směru) 

poměrově skutečné situaci v terénu.  
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Obrázek 21: Náčrt situace – multipath sportovní hala 

5.1.2  Stabilizace bodů stanovisek pro realizaci měření 

Pro realizaci pozorování vlivu multipath v rámci této pozice byla navržena 

čtveřice bodů. V bezprostřední blízkosti stěny budovy víceúčelové sportovní haly 

byl stabilizován bod č. 1, vzdálen od stěny budovy pouze 1,5 m. Následovaly další 

body s průměrným intervalem vzdálenosti mezi body 1,4 m. Měřické body leží 

přibližně v přímce, která je kolmá k odrazné ploše. Jednotlivé odstupy 

stabilizovaných bodů (měřické hřeby) od budovy jsou uvedeny na obrázku 22. 

 

Obrázek 22: Pozorované body – sportovní hala VŠB - TUO 
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5.1.3 Stanovené cíle – multipath: budova víceúčelové sportovní haly 

Mnoho publikací, věnující se problematice technologie GNSS, zejména 

pak zdrojům systematických chyb zmiňuje faktor multipath jako nevětší zdroj 

přirozené chyby aparatur. Hlavním dílčím cílem této části disertační práce bude 

zejména realizovat experimentální observace, které budou vystaveny odrazům. 

Stěžejní úlohou poté bude podrobná analýza výsledků, dosažených přesností, atd. 

Hledány budou odpovědi na otázky, týkající se bezpečné vzdálenosti od 

potencionální odrazné plochy. Pro tyto účely byla navržena čtveřice bodů. 

Výsledky měření by měly napovědět, zda lze hledat určitou závislost přesnosti 

např. na vzdálenosti od budovy, ale nejen na ni. Vliv směru překážky, aktuální 

konfigurace, apod. To je stručný nástin stanovených cílů.  

5.1.4 Přístrojové vybavení a pomůcky 

Mezi přístrojové vybavení, pomůcky a příslušenství, které bylo použito při 

řešení této části disertační práce, patři:  

 Aparatura Leica GPS Systém 1200 (anténa ATX 1230 GG) 

 Totální stanice Leica TRC 1202+ 

 Dřevěný stativ Leica: 2 kusy 

 Odrazný hranol Leica  

 Příslušenství pro statickou observaci (trojnožka, trn, spojovací 

šroub k anténě Leica, příložný metr Leica 

 Pásmo 

Bližší popis měřických přístrojů včetně základních technických parametrů, 

přesnosti měřených veličin atd. jsou obsahem kapitoly 4. Aparatura GNSS, další 

přístroje a pomůcky pro realizaci měření. 

5.1.5 Testovaná metoda, volba metodiky měření a pracovní postup 

Sledováni vlivu multipath bylo pro tento případ uskutečněno na základě 

měření rychlou statickou metodou. Pracovní postup pro realizaci tohoto 

experimentu byl nastaven tak, aby bylo možno odpovědět na otázky, uvedené 

výše. Záměrem bylo provést minimálně dvojici nezávislých pozorování technologií 
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GNSS. Měřické práce byly proto rozděleny do dvou pracovních etap měření. 

V rámci první etapy měření, která proběhla 11. 2. 2015, byly provedeny na 

jednotlivých bodech první observace.  

Druhá etapa měření byla uskutečněna s více než dvoutýdenním 

odstupem, přičemž bylo přihlédnuto k požadavku na nezávislost opakovaných 

observací dle přílohy 9.4, Vyhlášky č. 31/1995 Sb. [31] Vyhláška 31/1995 Sb. 

v souvislosti s problematikou nezávislosti opakovaných observací uvádí mimo jiné, 

že opakované měření musí být provedeno při jiném (nezávislém) rozložení družic, 

než tomu bylo při prvním měření. Vymezuje tzv. „nebezpečný“ časový interval pro 

opakovaná měření vzhledem k měření prvnímu. 

 Záměrně byla nezávislost měření dodržena pouze při observaci na bodě 

1 a 2. Observace na bodech 3 a 4 byly realizovány v časech, které byly vzhledem 

k první observaci svou konstelací záměrně závislé. Důvodem bylo porovnání 

výsledů observací při nedodržení stanoveného odstupu. Časové intervaly 

observací a k nim vypočtené tzv. nebezpečné či nevhodné časy pro opakování 

měření shrnuje tabulka 9. 

Tabulka 9: Časy observací a nevhodné intervaly pro opakování měření 

1. měření: 11. 2. 2015 
2. měření: 27. 3. 

2015 

Nebezpečný 
interval dle 
31/1995 Sb. 

Nezávislost 
splněna 
Ano/Ne 

Číslo bodu Od Do Od Do Od Do 

1 11:25 11:40 12:51 13:01 9:21 11:21 ANO 

2 11:45 11:57 13:19 13:29 9:45 11:41 ANO 

3 12:00 12:10 11:10 11:21 9:56 11:56 NE 

4 12:12 12:22 10:52 11:04 10:08 12:08 NE 

 

První a druhou observaci dělilo období 16 dnů. Využíváme-li pouze 

americký navigační systém NAVSTAR GPS, jako v tomto případě, je určující pro 

výpočet nebezpečného času druhého měření oběžná doba navigačních družic. Ta 

je rovna 11 hod. 58 min. Znamená to, že americké navigační družice obletí Zemi 

za 24 hod. více než dvakrát. Předbíhají tak Zemi. Pro náš případ 16 - ti dnů, bude 

stejná konstelace družic vzhledem k prvnímu měření o 1 hod 04 min dříve, než 

první observace. Připočteme stanovený minimální odstup měření ( 1. hod.), 
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obdržíme intervaly, kterým bychom se měli vyhnout při opakovaném měření. 

V případě příjmu signálu z obou systému je nutné, aby nezávislost vyhovovala 

konfiguraci jak systému GPS, tak GLONASS. Fotografie, pořízené při realizaci 

druhých observací tvoří obrázek 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Aparatura Leica GPS 1200 – observace bodu 3 

Současně s druhou etapou pozorování technologií GNSS, byly body 

zaměřeny terestricky. Aplikována byla klasická polární metoda, přičemž 

geometrickým základem, jak již bylo zmíněno, byly zajišťovací body 

trigonometrického bodu 3611-89.  

Uvedené schéma na obrázku 24 naznačuje postup při terestrickém 

zaměření. Body 1 – 4, které jsou předmětem hodnocení, byly zaměřeny současně 

s observacemi GNSS. Abychom co možná nejvíc eliminovali systematické chyby 

související s měřením úhlů (kolimační chyba, indexová chyba, úklonná chyba) a 

snížili vliv lidského faktoru při zajištění svislosti trasírky, byly horizontální úhly 

měřeny v obou polohách dalekohledu v jedné skupině, přičemž byla použita 

trojpodstavcova soustavy. Přístrojové vybavení Leica, včetně pomůcek a 

příslušenství, je velice variabilní a umožňuje po observaci GNSS zaměnit anténu 

za odrazný hranol a uskutečnit zaměření veličin, určujících polohu a výšku 

(horizontální úhel, zenitový úhel a šikmá délka). Před měřením proběhla 

temperace totální stanice s následným nastavením parametrů pro fyzikální 
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korekce měřených délek (teplota, tlak, vlhkost). Korekce z kartografického 

zkreslení spolu s redukcí na nulový horizont byly řešeny až v rámci výpočetních 

prací. Výšky byly vedle rychlé statické metody určeny trigonometricky. Výšková 

reference byla tvořena také zajišťovacími body trigonometrického bodu 89.  

V kapitole 5.1 je zmíněno, že výšky zajišťovacích bodů 89.3 a 89.4 byly 

určeny nivelací. Dle [24] je přesnost určení výškové složky polohových bodových 

polí, v případě nivelace, definována střední chybou ve výšce mH = 0,010 m. 

Vzhledem k teoretické očekávané přesnosti určení výšky technologií GNSS, je 

konfrontace výsledků trigonometrického zaměření (s výchozími nivelovanými 

výškami) a výšek, které byly určeny technologií GNSS, dostatečná. Přesnost 

uřčení výšek je v tomto případě u terestrického zaměření bezesporu vyšší a lze 

tak považovat výsledky trigonometrického zaměření s výškovým základem, jež má 

původ v nivelačním určení, za referenční. 

 

 

Obrázek 24: Schéma kombinovaného zaměření (GNSS a terestricky) 

 

anténa  odrazný hranol 
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Jakmile byla vyřešena observace rychlou statickou metodou, zaměnila se 

anténa za odrazný hranol a provedlo se zaměření. Odpadala tak opakovaná 

centrace, což také zvyšuje váhu terestrického zaměření pro následné posouzení 

přesnosti výsledků technologie GNSS vůči terestrickému. Dalším aspektem, který 

zvyšuje přesnost výškové složky je použití speciální pomůcky, kterou společnost 

Leica dodává ke svým aparaturam GNSS. Jedná se o pomůcku, která slouží 

k výraznému zpřesnění určení výšky antény, resp. prostorové polohy. Umožňuje 

totiž přímo, bez dalšího přepočtu, určit svislou výšku. Této výhody bylo vhodně 

využito také při trigonometrickém zaměření. Měření výšky stroje, resp. cíle 

běžným metrem může výrazně zvýšit nejistotu výšek, určených trigonometricky. 

Obrázek 25 naznačuje měření výšky antény potažmo výšky cíle.        

S pomocí příložného metru, který se zasouvá z boční strany do 

připraveného otvoru trojnožky, se změří výška od měřické značky po rysku, 

přičemž se poté připočte konstanta, která je rovna 36 cm. Vzhledem k tomu, že je 

anténa odsazena stejně jako hranol či klopná osa dalekohledu u totální stanice, 

lze tuto pomůcku využít nejen při měření technologií GNSS, ale také při 

terestrických metodách s vyššími nároky na přesnost.  

Měření výšky antény je zřejmé z obrázku 25, který je mimo jiné tvořen 

také snímky, které dokumentují záměnu antény a odrazného hranolu při měření 

v terénu. 

 

Obrázek 25: Pomůcka k měření výšky antény, záměna antény za hranol 
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Z pohledu meteorologických podmínek doprovázela měření zatažená 

obloha s teplotami kolem 3° C, tlak 1007 hPa s vlhkostí vzduchu 75%. Data byla 

získání z profesionální meteorologické stanice, jež je umístěna na střeše budovy 

A, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zaměření polohy a výšky 

bodů klasickou terestrickou metodou dokumentují snímky ze dne 27. 2. 2015 (viz 

obrázek 26). 

  

 Obrázek 26: Leica TCR 1202+ při klasickém zaměření 

Interval záznamu při pozorovaní GNSS rychlou statickou metodou byl 

zvolen pětivteřinový s 10 - ti stupňovou elevací. Referenci tvořila permanentní 

stanice, pracovně označována VSBO (permanentní stanice sítě VESOG, která 

současně zařazena také do sítě permanentních stanic CZEPOS). Referenční 

stanice VSBO je umístěna na střeše budovy A, VŠB – TUO. Tvořila v našem 

případě velmi blízkou referenci (vzdálenost pozice měření a referenční stanice 

byla přibližně 200 m).  

V rámci první etapy měření byly při observaci využity jak navigační družice 

amerického navigačního systému NAVSTAR GPS, tak ruského systému 

GLONASS. Druhá observace již pouze s příjmem NAVSTAR GPS. Tato volba má 

své opodstatnění. Nabízela se otázka, jak se projeví na výsledné přesnosti duální 

příjem. Proto byly observace uskutečněny poprvé s příjmem na oba systémy, při 
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druhém pouze na americký. Dokumentace výpočetních prací, souvisejících 

s postprocessingovým zpracováním v programu Leica Geo Office v. 7, tvoří 

přílohu disertační práce A. Postupu při zpracování dat v LGO se podrobněji věnuje 

kapitola 6.8.1. Výpočetní práce byly provedeny v geodetickém softwaru Groma. 

Zápisníky hodnot měřených veličin, včetně protokolu o výpočtech, seznamem 

souřadnic nových bodů, apod., tvoří přílohu disertační práce B. Dílčí části 

protokolu o výpočtech vznikly exportem protokolů v programovém prostředí 

Groma v. 8.  

5.1.6 Transformace do S-JTSK a výškového systému Bpv 

Prostorové geocentrické souřadnice v systému ETRS-89 (referenční 

rámec ETRF2000), jež jsou výsledkem pozorování aparaturami GNSS, je nutné 

převést do národních lokálních polohových a výškových systémů. 

Vyhláška          č. 31/1995 Sb. v souvislosti s transformací výsledků do 

souřadnicového systému S-JTSK, resp. výškového systému Bpv. říká, že je 

možno použít dva postupy. 

První možnost nevyžaduje volbu identických bodů v zájmové lokalitě. 

Transformaci bez volby IB lze provést prostřednictvím tzv. zpřesněné globální 

transformace. K transformaci pomocí globálního transformačního klíče lze využít 

některý ze schválených programů ČÚZK, jako je např. program etrf00-jtsk_v1203, 

na jehož základech v podstatě fungují všechny ostatní. [33] 

Program byl vyvinut VÚGTK, v.v.i. (autorem prof. Ing. Jan Kostelecký, 

DrSc. a kolektiv) a lze jej využít k transformaci mezi ETRS-89 (ETRF2000) a       

S-JTSK. Využívá modifikovaný souřadnicový systém, pracovně označovaný 

jako    S-JTSK/05, jehož hlavní výhodou je, že pro něj existuje exaktní 

matematický vztah k prostorovému systému ETRS-89. Pro přechod mezi JTSK/05 

a S-JTSK byly definovány tzv. transformační (převodní) tabulky. Výsledná 

transformace mezi ETRS-89 a S-JTSK je tedy dána jednoznačným převodním 

vztahem mezi ETRS-89 (ETRF2000) a S-JTSK/05 a následnou dotransformací 

prostřednictvím interpolace tabelovaných hodnot převodních tabulek. Tzv. 

dotransformace v podstatě zpětně deformuje výsledky S-JTSK/05 do původního     

S-JTSK, se kterým neustále pracujeme. [33]  
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Transformační parametry pro převod S-JTSK/05 do S-JTSK byly získány 

na základě měření realizovaných na více než 45 tisících bodů (kampaň DOPNUL, 

výběrová údržba trigonometrických bodu, zahuštění bodového pole z let 1996 až 

2009). Na identických bodech tedy byly vedeny jak souřadnice S-JTSK/05 tak S-

JTSK. Porovnáním těchto sad souřadnic byly z odchylek na identických bodech 

tabelovány hodnoty pro tzv. „dotransformaci“ v pravidelné mřížce 2 x 2 km. 

Interpolací se poté k souřadnicím S-JTSK/05 přičte s ohledem na lokalitu měření 

korekce. Druhou možností, jak transformovat výsledky do národního systému      

S-JTSK, je vytvořit si lokální transformační klíč. S tímto je spojena volba 

identických bodů (body, které jsou vedeny jak v geocentrických prostorových 

souřadnicích v systému ETRS-89 s referenčním rámcem ETRF2000, tak 

v souřadnicovém systému S-JTSK). Při řešení této části disertační práce 

porovnáme obě varianty. [33] 

Vyhláška č. 31/1995 Sb. stanovuje určité podmínky pro případy, kdy se 

geodeti rozhodnou použít lokální transformační klíč. První podmínkou je počet 

identických bodů, kterých musí být min. 4. Mimo jiné uvádí, že souřadnice 

identických bodů musí být přímo měřeny nebo převzaty z platných geodetických 

údajů. Dále jsou zde také stanoveny kritéria geometrická. Body musí být rozloženy 

rovnoměrně, vzdálenost sousedních bodů nesmí překročit v průměru 5 km a 

žádná strana mezi sousedními body nesmí překročit 8 km. Určované body by měly 

ležet ideálně uvnitř obrazce, který je tvořen spojnicí identických bodů. Z hlediska 

úhlového nesmí být spojnice sousedních identických bodů pod úhlem menším než 

20°. [31] Volba identických bodů včetně základních geometrických parametrů jsou 

v obrázku 27. 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  56 

 

 

Obrázek 27: Volba IB (místní transformační klíč) [32] 

 

Z obrázku je zřejmé, že situace vyhovuje stanoveným požadavkům dle 

Vyhlášky 31/1995 Sb. Modře vyšrafovaná oblast, vymezující místo měření, také 

vyhovuje svou polohou vzhledem k identickým bodům. Průměrná délka mezi 

sousedními identickými body dosahuje cca 3577 m, maximální délka mezi body je 

5645 m. Podmínky byly tedy bezezbytku splněny.  

Definování transformačního klíče lze provést v některém ze 

zpracovatelských programů. V mém případě byly parametry Helmertovy 

prostorové 7 – mi prvkové transformace získány pomocí nástroje „Datum and 

Map“, který slouží v programu Leica Geo Office k definování vlastního klíče pro 

transformaci. Základem jsou dvě sady souřadnic, přičemž první tvoří IB 

v prostorových geocentrických souřadnicích ETRS-89 s referenčním rámcem 

ETRF2000, druhou, souřadnice těchto bodů v národním systému S-JTSK. 

Ztotožněním a porovnáním obou sad souřadnic jsou definovány transformační 

parametry pro zájmovou lokalitu (posuny a rotace v jednotlivých osách x, y, z + 

změna měřítka). 

Převod elipsoidické výšky na normální ortometrické výšky je v případě 

globální transformace řešen pomocí modelu kvazigeoidu (model CR-2005). Jedná 

se v podstatě o modelaci průběhu kvazigeoidu a jeho odlehlosti od referenčního 
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elipsoidu GRS80, ke kterému jsou vztaženy elipsoidické výšky. Přesnost určení 

výšky technologií GNSS pro zeměměřické účely proto není závislá pouze na 

přesnosti určení výškové složky vektoru, ale také na přesnosti modelu 

kvazigeoidu, prostřednictvím kterého se výšky elipsoidické převádějí na normální 

ortometrické. 

V případě místního transformačního klíče je přesnost výšek, které poté 

v praxi používáme, tzn. výšek v systému Bpv, závislá na přesnosti určení výšek 

identických bodů, vstupujících do výpočtu transformačních parametrů. Body 

polohových bodových polí (TB, ZhB) mají výšky v systému Bpv sice určeny, 

problém je ovšem v tom, že nemají jednotnou charakteristiku přesnosti. Vyskytují 

se TB nebo ZhB s výškami, které byly určeny v minulosti trigonometricky (např. 

měřením na makovice kostela). Střední chyba takto určených výšek je dle [208] 

stanovena na základní hodnotu mH = 0,100 m. V geodetických údajích jsou 

trigonometricky určené výšky bez indexu. 

Další skupina bodů má výšky určeny nivelací (technické přesnosti) 

s krátkými nivelačními tahy na nejbližší body výškového bodového pole. Tyto mají 

v geodetických údajích index „niv.“. Střední chyba výšky je mH = 0,010 m. 

Poslední skupinou jsou výšky určené technologií GNSS. V takovém případě je   

mH = 0,060 m s indexem výšky v geodetických údajích „gps“.  

Výška bodu polohového bodového pole s indexem „gps“ mohla být určena 

několika způsoby. Prvním je, že výchozím bodem byl bod, jehož výška byla 

určena nivelací a následně se provedlo určení převýšení z rozdílu elipsoidických 

výšek na výchozím a určovaném bodě. Nebo byla přímo na měřeném bodě 

určena observací a připojením do ETRS-89 elipsoidická výška a ta následně 

opravena o převýšení elipsoidu nad kvazigeoidem. Posledním případem je 

situace, kdy je výška s indexem „gps“ byla přenesena na určovaný bod nivelací. 

Hodnota 6 cm vychází z obecného předpokladu střední chyby určení výšky GNSS 

5 cm, opravy převýšení kvazigeoidu 3 cm a přesnosti technické nivelace 1 cm. 

Pokud zeměměřiči používají lokální transformační klíče, je nutné si 

uvědomit, že pokud vstoupí do transformačního klíče byť jeden bod, jehož výška 

je určena jinou metodou než nivelací, neobdrží ve výsledku přesnost vyšší než je 
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přesnost výšky, která vstupuje do transformačního klíče. Z toho důvodu byl výběr 

identických bodů proveden nejen tak, aby splňoval podmínky ve vyhlášce, ale 

také bylo přihlédnuto k tomu, jak „přesně“ byly určeny výšky potencionálních 

identických bodů. Aby následující hodnocení přesnosti vlivu multipath na výšku 

bylo co možná nejvíce vypovídající, jsou výšky všech identických bodů určeny 

nivelací (v rámci výběrové údržby). 

Ověření transformační klíče, potažmo funkčnosti celku (aparatura + 

transformační klíč) bylo provedeno kontrolním měřením na jednom ze 

zhušťovacích bodů, který se nachází uvnitř oblasti, vymezené identickými body. 

Kontrolní měření na bodě ZhB 3611-283 potvrdilo, že vytvořený transformační klíč 

je v pořádku a spolu s technickým vybavením poskytují spolehlivé výsledky. 

Ověření bylo provedeno především proto, aby bylo možné vznik případných chyb 

v poloze a ve výšce sledovaných bodů s jistotou přisoudit z podstatné části 

přesnosti měření, které je závislé na míře multipath. Kontrolní observací jsme tak 

vyloučili, že by případné rozdíly terestrického měření a observace GNSS byly 

způsobeny např. chybným transformačním klíčem. Následující tabulka obsahuje 

souřadnice ZhB 3611-283, jež jsou výsledkem kontrolní observace včetně 

rovinných souřadnic, získaných transformací prostřednictvím lokálního klíče. 

Odchylky v poloze a výšce jsou patrné z tabulky 10. Kontrolní observace byla 

realizována stejnou aparaturou, při stejně nastavených parametrech výpočtu, 

rychlou statickou metodou. 

 Tabulka 10: Ověření transformačního klíče 

ZhB 3611-283 (kontrolní observace) ZhB 3611-283 (geodetické údaje) 

B [° ' " N] L [° ' " E] 
H 

(GRS80) B L 
H 

(GRS80) 

  49° 50' 25,34666"   18° 09' 12,97123" 312,732   49° 50' 25,34650"    18° 09' 12,97220"  312,71 

Y X H (Bpv) Y X H (Bpv) 

479800,396 1100227,898 269,978 479800,39 1100227,91 269,98 

 

5.1.7 Výsledky pozorování – místní transformační klíč 

Observace byly zpracovány v programu Leica Geo Office s následnou 

transformací pomocí vytvořeného místního transformačního klíče. Transformace 

v programu LGO probíhá velmi jednoduše. Poté, co je transformační klíč 
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nadefinován (viz kapitola 5.1.6), přiřadí se klíč k vytvořenému projektu. Následně 

se v programovém prostředí zvolí místo prostorového systému místní (vzhledem 

k ETRS-89 je to S-JTSK) a prostorové souřadnice se pomocí transformačních 

parametrů převedou na rovinné S-JTSK včetně výšek v Bpv. 

Výsledné souřadnice, které byly získány v rámci první a druhé série 

měření jsou uvedeny v tabulkách 11 a 12. Následující tabulka 13 porovnává 

vzájemně výsledky mezi první a druhou observací. Tabulka 11 a 12 je doplněna o 

charakteristiky přesnosti a parametry a střední hodnoty (GDOP, PDOP, VDOP). 

Tabulka 11: Výsledky observace: 1. etapa – místní transformační klíč 

č.b. y x H (Bpv) m3D mp my mx mH GDOP PDOP VDOP 

1A 479284,120 1100834,314 267,610 0,009 0,006 0,004 0,004 0,007 4,1 3,3 3,6 

2A 479285,379 1100833,645 267,569 0,007 0,004 0,003 0,003 0,006 3,4 2,8 2,2 

3A 479286,731 1100832,978 267,591 0,006 0,003 0,002 0,002 0,005 2,9 2,4 1,9 

4A 479287,873 1100832,453 267,568 0,008 0,004 0,003 0,003 0,007 3,1 2,5 2,1 

Tabulka 12: Výsledky observace: 2. etapa – místní transformační klíč 

č.b. y x H (Bpv) m3D mp my mx mH GDOP PDOP VDOP 

1B 479284,163 1100834,358 267,628 0,016 0,009 0,007 0,005 0,013 3,9 3,2 2,6 

2B 479285,464 1100833,656 267,662 0,023 0,012 0,009 0,008 0,019 3,5 2,9 2,4 

3B 479286,722 1100832,976 267,583 0,009 0,005 0,003 0,003 0,008 3,1 2,5 2,1 

4B 479287,871 1100832,453 267,564 0,012 0,006 0,004 0,004 0,011 3,2 2,6 2,1 

 

Tabulka 13: Diference 1. a 2. měření – místní transformační klíč 

č.b. y x 
H 

(Bpv) 
P 

1 -0,043 -0,044 -0,017 0,061 

2 -0,085 -0,012 -0,093 0,086 

3 0,009 0,002 0,008 0,009 

4 0,002 0,000 0,004 0,002 

 

Diference mezi prvním a druhým měřením naznačuje dle očekávání 

nejvyšší rozptyl výsledků pro body 1 a 2. Polohově se výsledky liší od 6 do téměř 

9 cm. Výškově vykazují získané výsledky také relativně vysokou nejistotu (až 

jeden decimetr). Relativně dobré výsledky, z hlediska míry shody dvojí observace 

naznačují měření na bodě 3 a 4. Zde je možno zaznamenat rozdíl v poloze 
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určovaných bodů dvakrát měřených nižší než 1 cm. Výšky bodů 3 a 4 se také 

překvapivě nerozcházejí a přibližují se vůči sobě do 1 cm.  

Toto porovnání výsledků bývá v praxi, (podotýkám, že v těch lepších 

případech) mnohdy jedinou kontrolou měření technologií GNSS. Geodet by 

pravděpodobně výsledky, vykazující diference blížící se decimetru vyloučil a 

provedl by měření jinou metodou nebo přidal další observaci. Určitý kontrolní 

mechanizmus to samozřejmě je, v praxi nejspíš dostačující, avšak ani příznivě se 

tvářící diference na bodech 3 a 4 ještě nemusí znamenat, že jsou výsledky pro 

určité účely v pořádku.  

V následujícím textu budou uvedeny výsledky terestrického zaměření, 

které jsou poté konfrontovány s výsledky jednotlivých etap měření GNSS. Tabulka 

14 obsahuje souřadnice a výšky bodů polárně zaměřených. Přesnost určení 

polohy resp. výšky bodů, které jsou měřeny polární metodou, je závislá na 

přesnosti měření jednotlivých veličin (úhly, délky), vstupujících do funkčních 

vztahů.  

Budeme-li předpokládat pouze vliv chyb měřených veličin, vyplývají na 

základě zákona hromadění středních chyb funkcí měřených veličin následující 

vztahy. V textu disertační práce jsou uvedeny pouze konečné vztahy. Kompletní 

odvození přesnosti určení polohy bodu metodou polární je v příloze disertační 

práce C. Odvození bylo řešeno maticově pomocí implicitních rovnic. Přílohu C [25] 

tvoří obsah referátu, který vznikl v souvislosti s vykonáním doktorské zkoušky 

z předmětu Inženýrské geodézie, jedná se tedy o mou původní práci.  

Tabulka 14: Seznam souřadnic (terestrické zaměření) 

číslo bodu y x H (Bpv) 

1 479284,124 1100834,331 267,658 

2 479285,393 1100833,636 267,650 

3 479286,736 1100832,960 267,661 

4 479287,874 1100832,445 267,650 
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msA,P – základní střední chyba měřené délky 
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Obrázek 28: Schéma – polární metoda 

Přesnost trigonometricky určeného převýšení je závislá na přesnosti 

měření zenitového úhlu a měřené šikmé délky. Dle zákona hromadění středních 

chyb funkce měřených veličin, za předpokladu vlivu chyb měřených veličin platí: 
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kde HB – výška určovaného bodu, HA – výška výchozího bodu, ih – výška stroje,   

th – výška signálu, mHB – střední chyba výšky určovaného bodu, miH – střední 

chyba určení výšky stroje, mth – střední chyba určení výšky cíle, s´ - šikmá délka, 

mz – střední chyba měřeného zenitového úhlu,  - parciální derivace funkce dle 

proměnné.  

Pro vyjádření přesnost určení polohy potažmo výšky s ohledem na 

přesnost měřených veličin pro tento konkrétní případ použijeme dle technických 

parametrů použité univerzální měřící stanice následující charakteristiky přesnosti 

(viz tabulka 15). Vzhledem k použití speciální pomůcky pro měření výšky stroje 

byla odhadnuta přesnost určení výšky stoje a cíle na hodnotu  1 mm. Uvedená 

přesnost měřeného úhlu odpovídá měření v obou polohách dalekohledu. 

Tabulka 15: Základní střední chyby – terestrické zaměření Leica TRC 1202+ 

m, mz - II. pol. dal. 0,6 mgon 

ms 0,001 m + 1,5 ppm 

mih = mth 0,001 m 

Dosadíme-li do uvedených vztahů měřené veličiny, získáme přesnost 

určení polohy a výšky z pohledu vlivu přesnosti měřených veličin (bez vlivu 

podkladu na přesnost). Měřená délka na body (1 – 4) dosahovala víceméně stejné 

hodnoty, směrově v podstatě také. Střední polohová chyba v tomto případě 

nepřekročí 1 mm (vlivem přesnosti měřených veličin). Přesnost měřeného 

zenitového úhlu, šikmé délky, výšky stoje a cíle se na trigonometrickém určení 

projeví dle (35) střední chybou výšky 1,5 mm (neuvažujeme-li přesnost výchozích 

parametrů – výšky bodu 3611-89.3.  

Tabulka 16: Porovnání výsledků (GNSS vs. terestricky) – 1. observace 

Odchylky GNSS (1. měření vs. terestricky)  

č.b. y x H (Bpv) P 

1A -0,004 -0,017 -0,048 0,018 

2A -0,014 0,009 -0,081 0,016 

3A -0,005 0,018 -0,070 0,019 

4A -0,001 0,008 -0,082 0,008 
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Tabulka 17: Porovnání výsledků (GNSS vs. terestricky) – 2. observace 

Odchylky GNSS (2. měření vs. terestricky)  

č.b. y x H (Bpv) P 

1B 0,038 0,026 -0,031 0,047 

2B 0,071 0,020 0,012 0,074 

3B -0,014 0,016 -0,078 0,021 

4B -0,003 0,008 -0,087 0,008 

 

Porovnáním výsledků terestrického zaměření s výsledky první a druhé 

observace byly zaznamenány na jednotlivých bodech 1 – 4 odchylky, které jsou 

uvedeny v tabulkách 16 a 17. Vrátíme-li se zpět k diferencím mezi první a druhou 

observací, naznačovaly relativně vysokou shodu v poloze a výšce body 3 a 4 (viz 

tabulka 13). Rozdíl v poloze polárního zaměření bodu 4 se oproti výsledku 

pozorování GNSS liší pouze v jednotkách mm, a to pro obě etapy. Výškově je 

situace o poznání horší (viz tabulky 16, 17). Navzdory tomu, že výsledky 

porovnání dvojice observací nevykazovaly výraznou odlehlost ani ve výšce, je 

z výsledků patrné, že obě observace jsou výrazně zatížené z pohledu určení 

výškové složky faktorem vícecestného šíření signálu. Shoda mezi první a druhou 

observací byla pravděpodobně způsobena tím, že se v obou případech multipath 

projevil přibližně stejnou mírou (obdobné zatížení systematickou chybou – směr i 

velikost). V tabulce 16 a 17 jsou k číslům bodů připojeny pracovně 

písmena          A – první observace, B – druhá observace. 

Větší rozdíly v poloze, ne však takové, pro které by nebylo možno 

výsledky použít pro zeměměřické účely (např. katastr nemovitostí), poskytly 

observace v rámci první etapy na bodech 1 až 3. Tyto body vykazovaly odchylky 

v poloze vůči terestrickému zaměření do 2 cm (viz tabulka 16 a 17). Z pohledu 

výškového hodnocení je situace podobná, dosažená přesnost se pohybuje od 

téměř 5 cm do 9 cm. Zajímavostí je, že odchylky ve výškové složce nabývají, až 

na observaci bodu 2 při druhém měření, záporného znaménka. Výsledné výšky 

tedy vykazují hodnoty nižší než je skutečnost. Vysvětlení bychom mohli hledat 

v delším průběhu vlnění v případě odrazu od stěny objektu, což se může projevit 

delší vzdáleností mezi družicí a anténou, tudíž menší hodnota výšky.    
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Podstatně znatelnější polohové odlehlosti je možno si povšimnout při 

druhé observaci na bodě 2B. Dosahuje hodnot, které by zatížily navazující měření 

(pokud bychom např. výsledky používali jako geometrický základ podrobného 

měření) a mohly by snížit relevantnost výsledné práce. Poloha bodu 2B je proti 

poloze terestrického zaměření o více než 7 cm odchýlená. Nabízí se stěžejní 

otázka. Proč tomu tak je? Proč zrovna observace 2B je zatížena největší chybou v 

poloze? Co vše ovlivňuje míru multipath? V následující části se budu snažit 

objasnit a pokusím se zdůvodnit vybrané situace.  

Nejprve se zaměříme na observaci bodu 2. Více než u kterékoli jiné 

observace lze pozorovat výrazný rozdíl v přesnosti určení polohy bodu. Zatímco 

první observace v konečném důsledku poskytla relativně spolehlivé výsledky. 

Druhá observace je zatížena multipath větší měrou než první. 

Vyjdeme z obecného geometrického předpokladu, že signál přijímány 

z nízkoletících družic (nižší elevace) jsou více náchylné na multipath než signál 

z družic vyšší elevace [2]. Obrázek 29 názorně popisuje, k čemu může při 

observacích docházet. 

 

Obrázek 29: Geometrický model – multipath: sportovní hala VŠB-TUO (bod 2) 
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Příklad na obrázku 29 popisuje geometrický model situace vícecestného 

šíření signálu při observaci v blízkosti víceúčelové sportovní haly VŠB-TUO. 

Schéma poměrově odpovídá skutečnosti (výška antény vs. výška budovy). Pro 

potvrzení předpokladu vyšší citlivosti na odrazy se snižující se elevací jsem zvolil 

dva příklady. Červeně je znázorněn příjem signálu z družice, jejíž elevace 

odpovídá 30°. Dle zákona odrazu dochází k tomu, že se signál nepostupuje 

k přijímači pouze přímo, ale také po delší dráze důsledkem odrazu pod stejným 

úhlem. Modré linie představují příjem signálu pod elevací 70°. Z obrázku je patrné, 

že opravdu více náchylný na odrazy je signál z družice níže situované. Signály, 

přicházející pod úhlem 70° by v případě odrazu od stěny budovy teoreticky neměly 

zatížit vícecestným šířením signály.  

I kdyby se orazily od vrchní části stavby, odrazí se pod stejným úhlem, 

pod kterým dorazily na fasádu, a měly by minout anténu (viz obrázek 29). Toto 

schéma odpovídá observaci na bodě 2 (odstup od budovy 2,95 m). Schéma na 

obrázku 29 je zjednodušené, ve skutečnosti je problematika složitější. Odrazy, 

které jsou znázorněny na obrázku 29, platí za předpokladu, že vysílané signály 

přicházejí kolmo k odrazné ploše. Zákon odrazu vlnění říká, že úhel odrazu je 

roven úhlu dopadu, dále také, že odražené vlnění zůstává v rovině dopadu. 

Signály přicházejí při realizaci měření z různých směrů pod odlišnými elevacemi, 

dopadají na potencionální odrazné plochy (hladké materiály, vodní hladina, 

ocelové konstrukce, zemský povrch, apod.). Popsat tak chování vlnění v reálném 

prostředí je značně komplikované.  

Na základě výše uvedeného příkladu je zřejmé, že stupeň náchylnosti na 

odrazy je závislý na konkrétní geometrické situaci v terénu. Ta nejenže je závislá 

na geometrickém charakteru okolního reálného světa, ale je také závislá na čase. 

Podstatná je aktuální konfigurace družic, je důležité ze kterých směrů signály 

přicházejí a pod jakým úhlem. Míra rizika odrazu signálu je jednoznačně závislá 

na vzdálenosti přijímací aparatury od odrazné plochy a výšce antény vzhledem 

k výšce odrazné plochy, v našem případě stěny sportovní haly. Nyní pro jednotlivé 

pozice 1 – 4 definujeme hodnotu elevačního úhlu družic, které by již neměly zatížit 

měření vícecestným příjmem.  
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Stanovení elevace, která by již neměla být pro observaci nebezpečná 

z pohledu multipath, je nastíněna na obrázku 30. Schéma situace odpovídá bodu 

č. 2, tzn. odstup od stěny budovy je 2,95 m, výška budovy 8,5 m a výška stativu 

s anténou přibližně 1,7 m. Na základě goniometrických funkcí v pravoúhlém 

trojúhelníku vyplývá vztah (8). Dosadíme-li číselně do vztahu (36), získáme mezní 

„bezpečnou elevaci“ 66°,  








 


s

VV
arctg AB                  (36) 

kde je  - elevační úhel družice; s – vzdálenost od budovy; VA – výška antény,        

VB – výška budovy. 

 

Obrázek 30: Geometrický model – mezní elevace pro multipath (bod 2) 

 

Výpočet elevačních úhlů pro stanoviska 1 – 4 je shrnut v přehledné 

tabulce níže – viz tabulka 18. Pro observace na bodě č. 2 tedy představují největší 

riziko vysílající družice pod elevací 66°. Dalším rizikovým parametrem je příjem 

z družic, které se vyskytují přibližně pod azimutem 280° - 300°. Jedná se totiž o 

směry, které se blíží kolmým ke stěně víceúčelové sportovní haly. Lze tak 
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předpokládat, že tyto signály budou nejvíce zatěžovat vícecestným šířením 

observace. Geometrie rozložení družic v případě obou měření na bodě 2 byla 

kvalitativně velmi podobná. Charakteristiky DOP se výrazně nelišily (viz tabulky 

11, 12). Podívejme se nyní na konkrétní konfigurace při měření. Srovnání 

rozložení družic je obsaženo na obrázku 31. 

Tabulka 18: Hodnoty „bezpečných“ elevací – sportovní hala VŠB-TUO 

Číslo bodu Vzdálenost od budovy [m] Elevační úhel [°] 

1 1,50 78 

2 2,95 66 

3 4,45 57 

4 5,70 50 

 

 

Obrázek 31: „Sky plot“ bodu 2, (1. observace) + SNR analýza 
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Obrázek 32: „Sky plot“ bodu 2, (2. observace) 

Mezní hodnotu elevace v případě druhé observace překročují pouze 

družice G10 s elevací 75°. Ostatní družice jsou vzhledem k horizontu antény níž 

než 66°. Družice G05 se velmi nebezpečně blíží potencionálně rizikovému 

kolmému směru ke stěně sportovní haly. Relativně nízko je také družice G02, 

která sice není přímo v problémovém směru, nicméně může byt zdrojem 

multipath. Obecný předpoklad potvrzuje také analýza SNR – „Signal-to-noise 

ratio“. Na základě provedené analýzy, kdy se hodnotí poměr výkonu signálu 

přímého k signálu šumu (SNR) lze říci, které družice představují vyšší riziko vzniku 

multipath. Pro analýzu byl využit software BKG Ntrip Client v. 2.0. Výstup z tohoto 

programu je součástí obrázku 31. Pro hodnocení dle SNR platí, čím větší hodnota, 

tím příznivější situace z hlediska multipath, naopak nižší hodnoty signalizují 

zvýšené riziko multipath.  

Situace při první observaci na bodě č. 2 (obrázek 31) se vyznačuje větším 

počtem využívaných družic s vyšší elevací. Pomyslnou hranici 66° překračují 

družice G09, G20 a G23. Ostatní družice, až na výjimku v případě G02, vysílají 

signály pod elevačním úhlem vyšším než 40°. Družice G02 s azimutem, 

pohybujícím se v intervalu 310° – 308° sice dle mé úvahy zatěžuje měření 

vícecestným šířením signálu. Ovšem příznivější situace, jak z pohledu počtu výše 
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situovaných družic, tak nízkého počtu družic s elevací menší než 30°, 

pravděpodobně zajistily relativně správné řešení v poloze bodu oproti situaci při 

druhé observaci. Při druhé observaci, kdy odchylka v poloze dosahovala více než 

7 cm, byla k dispozici pouze jedna výše situovaná družice (oproti třem při první 

observaci), celkem trojice družic se vyskytovala velmi nízko, a to pod úhlem 30°. 

V případě první observace s velkou pravděpodobností příznivě ovlivnila 

jednoznačnost řešení ambiguit přítomnost třech družic s vysokou elevací. Toto 

jsou důvody, které by mohly vysvětlovat méně příznivé výsledky druhé observace.      

Obdobnou situaci lze pozorovat také v případě observací na bodě č. 1. 

Jelikož se jedná o bod nebližší budově, mohli bychom očekávat největší 

komplikace. Odchylka v poloze bodu č. 1 vůči terestrickému zaměření, zejména 

v případě druhé observace sice vykazují větší odchylku vůči výsledkům klasického 

zaměření, nejedná se ovšem o nejvýraznější hodnoty (viz tabulka 11, 12). 

Nicméně výsledky druhé observace opět nabývají vyšší odchylky než observace 

první, podobně tomu bylo u bodu č. 2.  

Elevační hranici při první observaci bodu č. 1 překračují celkem tři družice 

(G09, G20, G23). V problematickém pásmu kolem 290°se pohybuje pouze družice 

G10, ta je ovšem relativně vysoko (35° a nadále stoupala při měření). Nejnižší 

elevaci v případě první observace bodu 2, sledujeme pro družice G02 a G07 

s hodnotou elevace 20°. Nutno poznamenat, že se směrově nejedná o rizikové 

pásmo.  

Porovnáním konstelace první a druhé observace dojdeme opět ke 

stejnému vysvětlení. Druhé měření bylo fixováno pouze na dvě družice, které by 

neměly být zasaženy multipath faktorem. Naopak je zde měření opět více zatíženo 

příjmem z velmi nízkých družic. Družice G05, 06 a G02 dosahovaly při měření 

výšky od 15° do 30°. Navíc družice G05 s elevací 15° se v podstatě po celou dobu 

měření vyskytovala pod azimutem kolem 300°. Tato skutečnost dle mého názoru 

výrazně zvýšila nejistotu v poloze určovaného bodu více než kterákoli jiná družice. 

Konfigurace družic jsou pro srovnání uvedeny na obrázku 33.  
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Obrázek 33: „Sky plot“ bod 1, (shora první a druhá observace) 

 

Nepříznivější výsledky, z pohledu dosažené přesnosti v poloze bodu, byly 

zaznamenány na bodě č. 4. Výsledky pozorování rychlou statickou metodou se liší 

s výsledky terestrického zaměření pouze v mm (v jednotlivých souřadnicích y a x), 

v poloze bodu je shoda do 1 cm, a to v obou případech (viz tabulka 16, 17). Na 

základě provedených měření lze konstatovat, že odstup přijímače od odrazné 
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plochy ve vzdálenosti 5,70 m, se jeví jako dostatečný pro zmírnění efektu 

multipath na výslednou polohu měřeného bodu. Samozřejmě při použití statické, 

resp. rychlé statické metody.  

Nicméně problematickou je určení výškové složky. A to nejen na bodech, 

které jsou v těsné blízkosti budovy, ale také na bodě 4. Výšky observací naznačují 

výraznou nejistotu. Odchylky ve výškách dosahují hodnot, blížící se decimetru (viz 

tabulka 16, 17). Výsledky také naznačují určitou závislost dosažené přesnosti ve 

výšce a v poloze. Zhorší-li se výrazněji dosažená přesnost (pozn. např. bod 2B), 

výrazně se zvýší přesnost v určení výškové složky prostorové polohy. Podobnou 

tendenci lze zaznamenat také na bodě č. 1 (při druhé observaci). Ani největší 

odstup od budovy nezajistil spolehlivé výsledky ve výšce bodu. Obecně lze říci, že 

signál zatížený odrazem od určité odrazné plochy postupuje k přijímači po delší 

dráze, nabízí se tedy, že způsobí záponou chybu ve výšce (určíme míň, než je ve 

skutečnosti). 

Pohledem nezávislosti opakovaných observací, které byly záměrně ve 

dvou případech nedodrženy (body 3 a 4), je možno pozorovat podezřele podobné 

výsledky. Při opakované druhé observaci byla konstelace družic velmi podobná, 

v podstatě stejná. Dosažené odchylky se velmi podobaly. Měření byly zatíženy 

podobnou systematickou chybou v obou případech. Při druhých observacích na 

bodech 1 a 2 byl požadovaný časový odstup  1 hod., vzhledem ke stejné 

konstelaci družic dodržen. Zaznamenané diference mezi první a druhou observací 

dosahovaly výraznějších hodnot. Nedodržení nezávislosti opakovaných observací 

nemusí ihned znamenat neodhalení problematické observace a získání chybných 

výsledků. Příkladem je bod č. 4., při kterém nebyl stanovený minimální odstup 

dodržen. Přesto, podotýkám v poloze, byly výsledky obou observací pro praktické 

účely použitelné. Důsledné dodržování postupu v souladu s Vyhláškou č. 31/1995 

Sb. je nicméně velmi důležité a může přispět k vyloučení chybných výsledků. 
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5.1.8 Výsledky pozorování – globální transformační klíč 

   Transformace prostřednictvím zpřesněného globálního transformačního 

klíče je v zeměměřické praxi velmi často využívána. Proto zde uvádím výsledky 

transformace, získané globální transformací. Pro srovnání výsledků slouží tabulka 

19, jejímž obsahem jsou rozdíly v jednotlivých souřadnicích, poloze a ve výškách 

při použití lokálního a globálního klíče.  

Tabulka 19: Diference (místní vs. globální klíč) 

č.b. y x H (Bpv) P 

1A -0,010 0,003 -0,020 0,011 

2A -0,010 0,003 -0,021 0,010 

3A -0,010 0,002 -0,019 0,010 

4A -0,010 0,002 -0,022 0,010 

1B -0,011 0,002 -0,022 0,011 

2B -0,010 0,002 -0,018 0,010 

3B -0,011 0,002 -0,017 0,011 

4B -0,011 0,002 -0,017 0,011 

 

 Aplikací zpřesněné globální transformace s využitím transformačního 

programu etrf00-jtsk_v1203 jsme obdrželi mírně odlišné výsledky. Rozdíly mají 

pochopitelně systematický charakter, a to v poloze bodů kolem 1 cm a ve výšce 

kolem 2 cm. Výsledky transformace s využitím lokálně definovaného 

transformačního klíče lépe vystihují místní deformace souřadnicového 

systému   S-JTSK a plynuleji na něj navazuje. Naopak převod elipsoidických 

výšek prostřednictvím modelu kvazigeoidu CR-2005, který je součástí 

transformačního procesu, poskytl mírně lepší výsledky.  

Oba způsoby transformací mají své výhody i nevýhody. Z pohledu geodetické 

praxe je bezesporu jednodušší použití globální transformace, odpadá volba 

identických bodů, výpočet transformačních parametrů. Volba lokální transformace 

je sice pracnější, může ale přispět k dosažení vyšší homogenity výsledků 

z pohledu deformovaného systému  S-JTSK, jelikož jsou transformační parametry 

definovány na základě nejbližších identických bodů. 
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5.1.9 Porovnání výsledků při duálním přijmu NAVSTAR GPS a 

GLONASS 

Pro zajímavost zde ve stručnosti uvádím výsledky observací s duálním 

příjmem. V rámci první etapy měření byly observace uskutečněny s využitím 

družic amerického i ruského navigačního systému.  Pro srovnání byla do 

výpočetního procesu zahnuta také data, získána z družic ruského navigačního 

družicového systému GLONASS. Tabulka 20 obsahuje rozdíly v poloze a výšce 

bodů vůči terestrickému zaměření pro případy, kdy použijeme pouze data z GPS a 

následně kombinace GPS + GLONASS. Symboly vedle polohové a výškové 

odchylky znázorňují, zda se přesnost zavedením GLONASS zvýšila, snížila či 

zůstala nezměněna.  

Tabulka 20: Rozdíl v dosažené přesnosti (GPS vs. GPS + GLONASS) – 1. etapa 

Číslo bodu 
NAVSTAR GPS NAVSTAR GPS + GLONASS 

P H (Bpv) P H (Bpv) 

1 0,018 -0,048 0,014  -0,060 

2 0,016 -0,081 0,024  -0,105 

3 0,019 -0,070 0,021  0,078 

4 0,008 -0,082 0,008  0,089 

 

5.1.10 Závěreční shrnutí – multipath: víceúčelová sportovní hala 

Z pohledu výsledné polohy bodů poskytly první observace relativně 

uspokojivé výsledky. Polohová odchylka vůči terestrickému zaměření nepřekročila 

2 cm. Pro účely běžné geodetické praxe, bez požadavku na vyšší přesnost, by 

metoda nezklamala. Výsledky druhých observací jsou co do polohy horší, 

především na bodě 2. Výšky sledovaných bodů vykazují značnou 

nejednoznačnost.  

Vícecestné šíření signálu může výrazně znehodnotit observace. Nelze 

ovšem obecně tvrdit, bez ohledu na ostatní skutečnosti, že čím blíž bude 

aparatura umístěna potencionální odrazné ploše, tím vyšší bude zatížení efektem 

multipath. Vždy totiž závisí na konkrétní situaci, na geometrických parametrech 

dané lokality, na orientaci odrazné plochy a aktuální konstelaci družic. Ke každé 

observaci je nutné přistupovat individuálně.  
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V praxi se snažíme snížit riziko případných odrazů signálů co možná 

nejvíce. Pokud jsme opravdu nuceni provádět observace v místech, kde je míra 

rizika vzniku multipath obecně vyšší, měli bychom zohlednit nejen samotnou 

vzdálenost od staveb, vodních ploch, vysokých přírodních prvků apod., ale také 

naplánovat dobu měření, zhodnotit vhodnost konfigurace atd. Jako vhodné, se 

také zdá, vyšší nastavení elevační masky při observacích. Tím snížíme riziko 

zdroje odrazů signálů velmi nízko letících družic. Jako relativně bezpečnou 

vzdálenost od stěny budovy představovala poloha bodů 4 (5,70 m od budovy), 

ovšem pouze z hlediska polohy bodu, ne výšky. Další experimentální observace 

z pohledu multipath budou předmětem dalších kapitol. Liší se lokalitou, směrem 

překážky, observacemi v různých částech roku apod.  

Na základě údajů v tabulce 20 dojdeme k závěru, že ani v případě 

duálního přijmu s kombinací družicových navigačních systému NAVSTAR GPS a 

GLONASS se přesnost nezvýšila. Ba právě naopak. Výškově se situace znatelně 

zhoršila.  V poloze bodů se ve dvou případech mírně zhoršila. Nezměněny zůstaly 

výsledky v poloze bodu 4, bod 1 zaznamenal mírné zpřesnění.  
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5.2    Vliv multipath a vegetace – hospodářská budova, rodinný 

dům  

Odstínění signálu spolu s faktorem multipath sehrává dle obecných 

teoretických předpokladů velmi významnou roli a jejich přítomnost při observacích 

v praxi dosahuje vysoké pravděpodobnosti.  

Zeměměřiči se při své praxi mnohdy vyskytují v lokalitách, kdy observační 

podmínky nejsou zrovna ideální. Vždy je snahou geodeta se pokusit 

v problematických lokalitách zvolit nejvhodnější polohu v terénu např. pro připojení 

lokality do závazných referenčních systémů. V současné době, kdy je kladen velký 

důraz na pružnost a co možná nejnižší ekonomickou náročnost zeměměřických 

činností, využívají geodeti technologii GNSS pro své nesporné výhody velmi 

často. Mnohdy tak jsou, ve snaze zefektivnit svou práci, okolnostmi přinuceni 

aplikovat technologii GNSS za podmínek, které se zrovna neslučují s obecnými 

zásadami pro měření technologií GNSS. Navzdory vynaloženému úsilí o co 

nejpříznivější podmínky pro měření v některých případech geodeti riziko 

negativního vlivu těchto faktorů podstoupí.  

5.2.1 Dílčí cíle  

Cílem experimentálního měření je pokusit se stanovit či odhadnout míru 

vlivu zmíněných faktorů na přijímané signály, potažmo na výslednou přesnost 

technologie GNSS. Dále také ověřit, do jaké míry jsou charakteristiky přesnosti, 

deklarované aparaturou či softwarem v souladu se skutečností, zda je to vždy 

signifikantní ukazatel kvality při měřeních, zatížených těmito faktory. V nepolední 

řadě ověřit teoretické předpoklady jako takové, zda se opravdu potvrdí důležitost 

dodržování dostatečného odstupu od potencionálních odrazných ploch a vegetace 

pro udržení určité přijatelné přesnosti výsledků. Testovaná bude v rámci této 

kapitoly nejen rychlá statická metoda, ale také kinematická v reálném čase (RTK). 
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5.2.2  Volba pozice pro experimentální observace  

Pro realizaci experimentálního měření v rámci řešení otázek přesnosti 

technologie GNSS v přítomnosti objektů a prvků způsobujících odstínění, resp. 

šum signálu byla vhodně vybrána lokalita a navrženy modelové pozice. 

V bezprostřední blízkosti objektu hospodářské budovy byla provedena stabilizace 

čtyř bodů. Stabilizace bodů a jejich rozmístění pro pozici s pracovním označením 

A je patrné z obrázku 34. Přibližně 2 m od stěny budovy byl stabilizován bod č. 1, 

následně v pravidelném intervalu 1 m body ostatní (body č. 2, 3, 4).  

Observační podmínky tak byly záměrně ztíženy stabilizací měřických bodů 

v blízkosti stavby. Ve vzdálenosti přibližně 25 m se vyskytovaly ve směru sever 

jednotlivé stromy. Tato kombinace byla volena záměrně a vychází z představy 

pokusit se zhodnotit časový vývoj fáze vegetace na multipath a částečné odstínění 

signálu. 

Metodika měření byla následující: v rámci první etapy měření byla 

provedena přibližně půlhodinová observace rychlou statickou metodou na každém 

bodě. První etapa měření probíhala v období 6. - 9. 3. 2014, kdy přítomné stromy 

byly bez listí a zásadně tak neomezovaly příjem signálu. Dalo by se tedy 

předpokládat, že zásadní vliv na přesnost měření bude mít právě faktor multipath. 

Fotografie, dokumentující realizaci měření jsou uvedeny na obrázku 35. 

Další etapa měření proběhla v měsíci dubnu, kdy již přítomné stromy 

nebyly ve fázi vegetačního klidu, a přítomné olistění stínilo signálům. V pořadí třetí 

etapa byla naplánována na letní období, kdy vegetace vykazuje největší hustotu, 

uskutečněna byla 18. 6. 2014. Cílem je sledovat, jak se budou výsledky měření 

lišit, jakou stabilitu a přesnost budou vykazovat. V pořadí poslední etapa byla 

uskutečněna v únoru letošního roku. Záměrem bylo, posoudit vliv sněhové 

pokrývky na vícecestné šíření, porovnat dosažené výsledky s ostatními etapami a 

odpovědět na otázku, zda je riziko multipath výraznější při observaci v zimních 

měsících oproti období bez sněhové pokrývky. Únorová etapa byla provedena na 

bodech 1 – 4.  
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Obrázek 34: Pozice A, vliv multipath a vegetace 

 

 

Obrázek 35: Vliv multipath a šum signálu (pozice A – hospodářská budova) 
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Mezi další otázky, na které bude snahou v rámci disertační práce podat 

odpověď, patří závislost směru překážky vzhledem k aparatuře GNSS na stupni 

odražených signálů.   

 

Obrázek 36: Schéma pozice B: vliv multipath na přijímaný signál 

Tuto otázku iniciovala zákonitost menšího výskytu družic na obzoru ve 

směru severním pro naše území. Tato skutečnost je způsobena orientací České 

republiky vůči trajektoriím družic navigačních satelitních systému. Z tohoto důvodu 

byla navržena druhá pozice (viz schéma na obrázku 36), opět v bezprostřední 

blízkosti objektu s tím rozdílem, že nyní je odrazná plocha ve směru severním 

vzhledem k aparatuře. Obrázek 37 zachycuje aparaturu při pokusné observaci 

v rámci pozice B. 
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Obrázek 37: Vliv multipath (pozice B – rodinný dům) 

Cílem pokusných observací v rámci pozice B bude ověřit a porovnat vliv 

směru potenciální odrazné plochy na přijímané signály. Zda je srovnatelný či 

významnější na rozdíl od pozice A. Rozložení jednotlivých testovaných bodů je 

zřejmé z obrázku 38. 

 Předpokladem je získání poznatků o přesnosti a spolehlivosti výsledků 

technologie GNSS v závislosti na observačních podmínkách, tedy zjištění, do jaké 

míry koresponduje přesnost deklarována přístrojem, resp. softwarem se 

skutečností. Dalším cílem je stanovení bezpečné vzdálenosti pro zmírnění 

vícenásobného šíření signálu.  
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Obrázek 38: Situace lokality experimentálních observací 

5.2.3 Pracovní postup při realizaci pokusných měření a použité 

přístroje 

Pro uskutečnění experimentálních observací byla použita opět aparatura 

Leica GPS System 1200, a to jak při statickém měření, tak v režimu kinematickém 

v reálném čase. Pracovní postup byl následující. V rámci každé ze čtyř etap 

měření byla provedena na bodech 1 – 4 vždy statická observace, jejíž délka se 

v závislosti na aktuálních podmínkách lišila (průměr kolem 20 – 30 min.). Poté, co 

bylo statické pozorování ukončeno, následovalo zaměření v režimu RTK. Měření 

v reálném čase bylo uskutečněno při stejném postavení antény, bezprostředně po 

statické observaci, tudíž byla anténa na stativu (odpadá chyba při urovnání 

trasírky do svislice). Při měření v režimu RTK bylo využito virtuální referenční 

stanice (síťové řešení - CZEPOS) s intervalem vteřinového záznamu (5 záznamů). 
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Vzhledem k tomu, že se v bezprostřední blízkosti stabilizovaných bodů pro 

pozorování nenacházel žádný bod polohového bodového pole, byla pro účely 

kontrolního terestrického zaměření určena rychlou statickou metodou dvojice bodů 

1001 a 1002. Poloha bodů byla volena tak, aby zajistila co možná nejlepší 

podmínky při observaci a také aby byla možná kontrola měření na nejbližší body 

polohového bodového pole. Pro dosažení co nejvyšší přesnosti byly do výpočtu 

zahrnuty přesné parametry oběžných drah družic a zároveň uskutečněno dvojí 

nezávislé měření s pevnou referencí jako pro vyhodnocení statických observací na 

sledovaných pozicích 1 - 5 (permanentní stanice CFRM – CZEPOS). 

Zde bych se ještě pozastavil nad kontrolou nezávislosti opakovaného 

měření. Druhé měření bylo uskutečněno po 43 dnech, což odpovídá 

posunu         2 hod. 52 min. V našem případě je ovšem nutné zohlednit také 

časový posun ze zimního na letní čas. Nebezpečný čas dle Vyhlášky č. 31/1995 

Sb. odpovídá intervalu 8:50 – 10:50 pro druhou observaci s časovým 

pásmem    UTC + 2 hod. Uvedený interval platí vzhledem k první 

observaci         (9. 3. 2014, čas 10:42 - UTC ). 

Tabulka 21: Bodové pole – výsledky měření 

1. měření: 9. 3. 2014 (UTC + 1 hod.) 

číslo bodu y x H (Bpv) GDOP  PDOP VDOP Čas observace 

1001 454809,001 1118314,099 341,23 2,2 - 2,4 1,9 - 2,1 1,6 - 1,8 11:42 - 12:03 

1002 454862,763 1118484,656 343,34 2,0 - 2,0 1,7 - 1,8 1,4 - 1,5 12:15 - 12:36 

2. měření: 21. 4. 2014 (UTC + 2 hod.) 

1001 454808,994 1118314,095 341,22 2,6 - 2,8 2,2 - 2,4 1,6 - 1,8 18:19 - 18:32 

1002 454862,761 1118484,653 343,34 2,9 - 3,0 2,5 - 2,5 1,4 - 1,5 18:38 - 18:52 

 

Tabulka 22: Porovnání dvojice výsledků – bodové pole 

Porovnání dvojice měření - měřická síť 

číslo bodu y x 
H 

(Bpv) 
Nezávislost observace 

1001 0,007 0,004 0,010 ANO 

1002 0,002 0,003 0,000 ANO 

Výsledné souřadnice průměrem 

číslo bodu y x H (Bpv) Poznámka 

1001 454808,999 1118314,097 341,225 měřický hřeb 

1002 454862,762 1118484,654 343,340 měřický hřeb 
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Výsledky observací bodů měřické sítě včetně časů měření a charakteristik 

DOP jsou v tabulce 21. Porovnání dvojí observace a výsledné souřadnice určené 

průměrem jsou v tabulce 22. Rozložení pomocných bodů vzhledem k testovaným 

pozicím je patrné ze situace leteckého snímku na obrázku 39. Výpočetní protokol, 

dokumentující terestrické zaměření je uveden v příloze disertační práce D. 

Transformace do rovinného souřadnicového systému S-JTSK bylo provedeno 

prostřednictvím globálního transformačního klíče (etrf00-jtsk_v1203). 

 

Obrázek 39: Pomocné body (červeně), sledovaný multipath (modře) 

Sledované body byly zaměřeny polární metodou univerzální měřicí stanicí 

Leica TCR 1202+. Metodika měření byla podobná jako v případě sledování 

multipath v předcházející kapitole. Důraz byl opět kladen na dodržení obecných 

zásad (fyzikální a matematické redukce měřených veličin), použití trojpodstavcové 

soupravy a speciální pomůcky pro přesnější měření výšky stroje, cíle. Měření úhlů 

bylo provedeno v obou polohách dalekohledu v jedné skupině. Výšky určeny 

trigonometricky, přičemž se vycházelo z geometrického základu bodů 1001, 1002 

s kontrolou orientace na bod PPBP 654, jenž má určenou i výšku, která byla 

ověřena kontrolním měřením (viz příloha D). 
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Při opakovaných observacích v rámci pozice B byl kladen také důraz na 

to, aby měření při dalších etapách na bodě 5, probíhalo při stejné geometrii družic. 

Myšlenka vzešla z otázky, zda bude výsledný efekt multipath při opakovaných 

observacích při stejné konstelaci družic podobný, bude vykazovat podobnou 

tendenci, či nikoli. Observace byly provedeny s elevační maskou 10° při použití 

palubních efemerid.  

5.2.4 Výsledky pozorování (terestricky vs. GNSS) 

Tabulka 23: Výsledky pozorování (multipath a vegetace – pozice A: hospodářská budova) 

1. měření: 6. 3. 2014 (body 1, 2); 7. 3. 2014 (body 3, 4), jasno, 9° C, mírný vítr, fáze vegetace: bez listí  

Rychlá statická metoda Časy observací GNSS-RTK DOP (min - max) 

č.b. Y X H (Bpv) UTC + 1 hod. Y X H (Bpv) GDOP PDOP VDOP 

1A 454792,857 1118448,843 343,31 18:34 - 18:56 454792,794 1118448,157 343,65 4,2 - 4,6 3,7 - 4,0 3,0 - 3,4 

2A 454793,031 1118447,907 343,17 18:04 - 18:26 454793,041 1118447,917 343,25 2,8 - 3,1 2,5 - 2,7 2,0 - 2,2 

3A 454793,249 1118446,910 343,13 16:37 : 17:00 454793,222 1118446,938 343,22 2,6 - 4,1 2,3 - 3,4 1,7 - 3,0 

4A 454793,384 1118445,876 343,10 17:03 - 17:37 454793,368 1118445,890 343,18 3,7 - 6,1 3,1 - 5,8 2,6 - 4,9 

2. měření: 17. 4. 2014, polojasno, 13° C, mírný vítr, fáze vegetace: výrazné pokrytí listím 

Rychlá statická metoda Časy observací GNSS-RTK DOP (min - max) 

č.b. Y X H (Bpv) UTC + 2 hod. Y X H (Bpv) GDOP PDOP VDOP 

1B 454792,845 1118448,867 343,21 17:09 - 17:27 454792,729 1118448,332 343,10 2,5 - 4,0 2,2 - 3,4 1,8 - 2,8 

2B 454793,027 1118447,903 343,16 17:34 - 17:54 454793,009 1118447,973 343,10 3,7 - 4,1 3,1 - 3,5 2,6 - 2,9 

3B 454793,230 1118446,899 343,08 17:59 - 18:18 454793,297 1118447,003 343,23 3,7 - 4,1 3,1 - 3,6 2,7 - 3,0 

4B 454793,391 1118445,890 343,07 18:27 - 18:39 454793,426 1118445,903 343,12 3,8 - 4,0 3,3 - 3,5 2,8 - 3,1 

3. měření: 18. 6. 2014, jasno, 23° C, mírný vítr, fáze vegetace: maximální pokrytí listím 

Rychlá statická metoda Časy observací GNSS-RTK DOP (min - max) 

č.b. Y X H (Bpv) UTC + 2 hod. Y X H (Bpv) GDOP PDOP VDOP 

1C 454792,886 1118448,927 343,16 18:34 - 18:56 454793,039 1118448,956 343,04 2,5 - 4,0 2,2 - 3,4 1,8 - 2,8 

2C 454792,892 1118447,627 342,60 18:04 - 18:26 454792,589 1118447,838 342,87 3,7 - 4,1 3,1 - 3,5 2,6 - 2,9 

3C 454793,289 1118446,979 343,12 16:37 : 17:00 454793,303 1118447,043 343,16 3,7 - 4,1 3,1 - 3,6 2,7 - 3,0 

4C 454793,406 1118445,885 343,11 17:03 - 17:37 454793,414 1118445,899 343,12 3,8 - 4,0 3,3 - 3,5 2,8 - 3,1 

4. měření: 19.2 2015, zataženo, -1° C, mírný vítr, fáze vegetace: zcela bez listí, souvislá sněhová pokrývka 10 cm 

Rychlá statická metoda Časy observací GNSS-RTK DOP (min - max) 

č.b. Y X H (Bpv) UTC + 2 hod. Y X H (Bpv) GDOP PDOP VDOP 

1D 454792,852 1118448,879 343,20 18:34 - 18:56 454793,039 1118448,956 343,04 2,5 - 4,0 2,2 - 3,4 1,8 - 2,8 

2D 454793,046 1118447,875 343,19 18:04 - 18:26 454792,989 1118447,838 343,07 3,7 - 4,1 3,1 - 3,5 2,6 - 2,9 

3D 454793,235 1118446,912 343,14 16:37 : 17:00 454793,303 1118447,043 343,16 3,7 - 4,1 3,1 - 3,6 2,7 - 3,0 

4D 454793,384 1118445,862 343,14 17:03 - 17:37 454793,414 1118445,899 343,12 3,8 - 4,0 3,3 - 3,5 2,8 - 3,1 

           POUZE FLOAT ŘEŠENÍ 
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Kapitola shrnuje dosažené výsledky experimentálních observací na 

pozicích poblíž hospodářské budovy a rodinného domu. V tabulce 23 jsou 

uvedeny pravoúhlé souřadnice pozorovaných bodů 1 až 4, jež byly určeny na 

základě statické metody a kinematické v reálném čase. Mezi další parametry patří 

časové intervaly a charakteristiky DOP. Ve stručnosti jsou také v hlavičce popsány 

meteorologické podmínky při observacích.  

Tabulka 25 a 26 obsahuje porovnání výsledků observací technologie 

GNSS s výsledky terestrického zaměření. Světle zelenou barvou jsou zvýrazněny 

observace, které nevedly k fixnímu řešení a výsledky jsou pouze typu „FLOAT“ – 

nejednoznačnost počáteční ambiguity. Výsledek terestrického zaměření tvoří 

obsah tabulky 24. 

Tabulka 24: Seznam souřadnic (polární zaměření) 

TERESTRICKY 

číslo bodu Y X H (Bpv.) 

1 454792,882 1118448,893 343,180 

2 454793,062 1118447,899 343,149 

3 454793,256 1118446,917 343,120 

4 454793,404 1118445,881 343,106 

5 454812,883 1118454,486 343,289 

 

Tabulka 25: Porovnání výsledků 1. a 2. etapa (multipath, vegetace – pozice A) 

Porovnání rychlá statická metoda a RTK vs. terestrické zaměření: 1. měření 

Rychlá statická metoda vs. terestricky GNSS-RTK vs. terestricky 

číslo bodu Y X H (Bpv.) p Y X H (Bpv.) p 

1 -0,025 -0,050 0,130 0,056 -0,088 -0,736 0,470 0,741 

2 -0,031 0,008 0,021 0,032 -0,021 0,018 0,101 0,028 

3 -0,007 -0,007 0,010 0,010 -0,034 0,021 0,100 0,040 

4 -0,020 -0,005 -0,006 0,021 -0,036 0,009 0,074 0,037 

Porovnání rychlá statická metoda a RTK vs. terestrické zaměření: 2. měření 

Rychlá statická metoda vs. terestricky GNSS-RTK vs. terestricky 

číslo bodu Y X H (Bpv.) p Y X H (Bpv.) p 

1 -0,037 -0,026 0,030 0,045 -0,153 -0,638 -0,561 0,656 

2 -0,035 0,004 0,011 0,035 -0,053 0,074 -0,054 0,091 

3 -0,026 -0,018 -0,040 0,032 0,040 0,084 0,105 0,093 

4 -0,013 0,009 -0,036 0,016 0,021 0,020 0,010 0,029 
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Tabulka 26: Porovnání výsledků 3. a 4. etapa (multipath, vegetace – pozice A) 

Porovnání rychlá statická metoda a RTK vs. terestrické zaměření: 3. měření 

Rychlá statická metoda vs. terestricky GNSS-RTK vs. terestricky 

číslo bodu Y X H (Bpv.) p Y X H (Bpv.) p 

1 0,004 0,034 -0,020 0,034 0,156 0,063 -0,143 0,168 

2 -0,170 -0,272 -0,549 0,321 -0,474 -0,063 -0,284 0,478 

3 0,033 0,062 0,000 0,070 0,046 0,025 0,039 0,052 

4 0,002 0,004 0,004 0,004 0,009 0,016 0,011 0,018 

Porovnání rychlá statická metoda a RTK vs. terestrické zaměření: 4. měření 

Rychlá statická metoda vs. terestricky GNSS-RTK vs. terestricky 

číslo bodu Y X H (Bpv.) p Y X H (Bpv.) p 

1 -0,030 -0,014 0,020 0,033 0,107 0,082 0,239 0,135 

2 -0,016 -0,024 0,041 0,029 -0,528 -0,147 0,055 0,548 

3 -0,021 -0,005 0,020 0,022 0,030 0,021 0,031 0,037 

4 -0,020 -0,019 0,034 0,028 -0,010 0,023 -0,020 0,025 

         POUZE FLOAT ŘEŠENÍ 

      
 

Tabulka 27: Výsledky pozorování (multipath a vegetace – pozice B: rodinný dům) 

1. měření: 8. 3. 2014, jasno, 11° C, bezvětří, fáze vegetace: bez listí  

Rychlá statická metoda Časy observací GNSS-RTK DOP (min - max) 

č.b. Y X H (Bpv) UTC + 1 hod. Y X H (Bpv) GDOP PDOP VDOP 

5A 454812,852 1118454,500 343,27 15:05 - 15:44 454813,055 1118454,471 343,05 3,9 - 4,6 3,3 - 4,1 2,3 - 2,9 

2. měření: 19. 4. 2014, polojasno, 18° C, mírný vítr, fáze vegetace: výrazné pokrytí listním 

Rychlá statická metoda Časy observací GNSS-RTK DOP (min - max) 

č.b. Y X H (Bpv) UTC + 2 hod. Y X H (Bpv) GDOP PDOP VDOP 

5B 454813,031 1118454,462 343,07  13:22 - 13:56 454813,030 1118454,464 343,07 2,6 - 7,1 2,3 - 5,7 1,8 - 4,8 

3. měření: 22. 6. 2014, polojasno, 22° C, bezvětří, fáze vegetace: maximální pokrytí  

Rychlá statická metoda Časy observací GNSS-RTK DOP (min - max) 

č.b. Y X H (Bpv) UTC + 2 hod. Y X H (Bpv) GDOP PDOP VDOP 

5C 454812,840 1118454,513 343,34 9:04 - 9:35 454812,457 1118454,643 343,62 3,9 - 4,6 3,3 - 4,1 2,3 - 2,7 

 

Údaje v tabulkách 27 a 28 se vztahují k experimentálním observacím 

v blízkosti rodinného domu – pozice B. Zde byly provedeny tři etapy měření. 

Výsledky měření v původních prostorových geocentrických souřadnicích 

v    ETRS-89 (ETRF2000), včetně charakteristik přesnosti, odhadnutých dle SW 

Leica Geo Office jsou uvedeny v příloze disertační práce E.  
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Tabulka 28: Porovnání výsledků 3. a 4. etapa (multipath, vegetace – pozice B) 

Porovnání rychlá statická metoda a RTK vs. terestrické zaměření: 1. měření 

Rychlá statická metoda vs. terestricky GNSS-RTK vs. terestricky 

č.b. Y X H (Bpv) p Y X H (Bpv) p 

5 -0,031 0,014 -0,019 0,034 0,172 -0,015 -0,239 0,173 

Porovnání rychlá statická metoda a RTK vs. terestrické zaměření: 2. měření 

Rychlá statická metoda vs. terestricky GNSS-RTK vs. terestricky 

č.b. Y X H (Bpv) p Y X H (Bpv) p 

5 0,148 -0,024 -0,219 0,150 0,147 -0,022 -0,219 0,149 

Porovnání rychlá statická metoda a RTK vs. terestrické zaměření: 3. měření 

Rychlá statická metoda vs. terestricky GNSS-RTK vs. terestricky 

č.b. Y X H (Bpv) p Y X H (Bpv) p 

5 -0,043 0,027 0,051 0,051 -0,426 0,157 0,331 0,454 

 

5.2.5 Závěrečné hodnocení dosažených výsledků 

Z celkového pohledu vyhodnocení měřených dat a vyřešení počátečních 

ambiguit lze říci, že až na jednu statickou observaci, konkrétně na bodě 2 v rámci 

třetí etapy, byla řešení jednoznačná, fixní. Horší situace nastala při měření 

v reálném čase. Zde se již problémy s fixací řešení vyskytovaly častěji. Při první a 

druhé etapě na bodě č. 1 a třetí etapě na bodě 2, nebylo dosaženo fixního řešení. 

„Float“ řešení provázelo observaci také v případě bodu 5, při poslední červnové 

etapě. Odchylky vůči terestrickému zaměření v režimu „float“ dosahují značných 

hodnot, které se neslučují s geodetickými požadavky (viz tabulky 25, 26, 28). 

Nyní se zaměříme na dosažené výsledky z pohledu vývoje vegetace 

v zájmové lokalitě a její vliv na výsledky. Dosažené odchylky od výsledků 

terestrického zaměření nenaznačují výrazné, skokové snížení přesnosti s vývojem 

vegetace v čase. Stabilita výsledků je při pohledu na tabulky 25 a 26 poměrně 

přijatelná. Nicméně je ovšem pravdou, že problémy, které byly spojeny 

s nejednoznačnosti ambiguit, souvisí právě s červencovou etapou (výrazná 

hustota vegetace). Relativně vyšší odchylku v poloze bodů má také bod 3 

(červencová etapa vůči ostatním).  
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Metoda RTK se svými výsledky v porovnání s polárním zaměřením 

v některých situacích, lišila kolem 10 cm, v krajním případě (bod 2 při 4. etapě) 

téměř 20 cm v poloze. Vyskytují se ale také výsledky příznivé, zejména ba bodech 

4, který má největší odstup stabilizace od hospodářské budovy. Zde můžeme 

pozorovat shodu s terestrickým zaměřením kolem 2 – 3 cm v poloze.  

Překvapivě slušných výsledků bylo dosaženo, až na výjimky, pro vertikální 

složku. Odchylky výšek při rychlé statické metodě dosahují hodnoty do 5 - ti cm. 

Výjimkou jsou právě body 1 (první observace), kde je výšková diference větší jak 

10 cm. Bod 2 v rámci třetí etapy nelze porovnat, jelikož se nejednalo o fixní řešení.  

Pohledem na dosažené výsledky měření metodou RTK již situace není tak 

příznivá. Opomeneme-li problémy samotného uskutečnění observací (pouze 

řešení „float“), jsou výsledky z pohledu výšek velmi nestabilní. Výšky se proti 

výškám, trigonometricky určeným, liší až o více než 20 cm (viz tabulky 27 a 28). 

Je ovšem možné zaznamenat zlepšující se tendenci výsledků metody RTK 

s odstupem od budovy (především polohy). 

Odhadnout vliv multipath, resp. šumu signálu, způsobeného prostupem 

skrz vegetaci je možno na základě analýzy SNR, jak již bylo dříve zmíněno. 

Hodnotí se poměr výkonu signálu přímého (správného, užitečného signálu) a 

výkonu signálu (chybného, zašuměného signálu). „Signal to noise ratio“ by se také 

dalo přeložit jako odstup signálu od šumu. Čím je odstup vyšší, tím je situace 

příznivější. Rozbor přijímaných signálů z hlediska SNR nám může v problematice 

multipath a vlivu vegetace mnohé napovědět.  

Prochází-li signál skrz částečnou překážku (listí, větve stromů) dochází 

k nežádoucímu šumu, čím je intenzita šumu vyšší, tím je SNR faktor nižší. 

Podobnou situaci lze pozorovat v případě multipath. Při odrazech od určitých 

ploch je zaznamenán kromě přímého signálu také chybný, odražený signál. Bude-

li dostatečně silný, vzniká multipath a projeví se tato skutečnost na parametru 

SNR obdobně.  
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Příklad takového rozboru je uvedený na obrázku 40. Pro srovnání byly 

vybrány data observací v rámci první etapy měření na bodech 1 a 4. Důvod je 

prostý. V případě bodu 1 výsledky naznačují výraznější vliv multipath na přesnost 

měření, bod 4 naopak svými odchylkami patří do skupiny těch bodů, jejichž poloha 

se v případě použití rychlé statické metody jeví jako dostatečná od budovy pro 

snížení faktoru multipath na přijatelnou úroveň. Podívejme se nyní na výsledky, 

které byly provedeny prostřednictvím SW BKG Ntrip Client v. 2.0. 

Obrázek 40: Analýza SNR – vlevo bod 1A, vpravo bod 4A 

Výsledky analýzy naznačují, že v případě observace na bodě 1 byl 

opravdu zaznamenán ve větší míře zvýšený efekt multipath, který se projevil 

nižšími hodnotami SNR proti observaci na bodě 4. Na pravé části obrázku je více 

družic, jejichž konfigurace vzhledem k překážkám zajistila kvalitnější příjem 

s menším podílem šumu. Zajímavá zjištění vyplývají z observace na bodě č. 1. 

Můžeme si povšimnout, že nejnižší SNR bylo detekováno na signálech z družic, 

které se vyskytují pod azimutem 105° - 165° (modře znázorněné trajektorie 

v obrázku 40 vlevo). Na první pohled to vypadá až nereálně, že by z tohoto směru 

mohly přicházet nějaké signály, když je v jižním směru překážka v podobě budovy. 

Vysvětlením by mohlo být, že byly signály vysílané touto družicí zachyceny 

plochou sedlové střechy a následným zalomením se dostaly až k přijímači (viz 

schéma na obrázku 42). Pro lepší představu a konfrontaci analýzy SRN se 

skutečnou situací v terénu, slouží obrázek 41.   
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Obrázek 41: Ortofotosnímek + schéma azimutu a elevace (pozice A) 

Z výše uvedeného vyplývá, že efekt multipath se projevuje nejen na 

signálech, přicházejících z družic s nízkou elevací z problematických směrů, 

především směřujících na stěny budovy, ale také ze směrů, u kterých bychom to 

přímo nečekali. Signály, přicházející z jižního směru jsou výrazně zatíženy 

šumem. Než se signál dostal do přijímače, došlo nejspíš k zalomení na střeše 

nebo hraně střechy hospodářské budovy. Možný efekt je nastíněn na obrázku 42. 

 

Obrázek 42: Multipath – hospodářská budova (bod 1A) 
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Aby bylo hodnocení vlivu vývoje vegetace co možná nejobjektivnější, bylo 

by nutné i v rámci pozice A – hospodářské budovy, provádět opakované 

observace při stejné konfiguraci. Podmínce shodné konfigurace vyhovuje pozice 

B. Výsledky rozboru dle SRN jsou patrné z obrázku 43. 

Obrázek 43: Ortofotosnímek + schéma azimutu a elevace (pozice A) 

Nejprve bych se pozastavil nad nejvýraznějším prvkem v uvedených 

schématech. Opět se jedná o signály, přicházející ze směru, který odpovídá 

rozhraní objektu (stěny budovy – azimut přibližně 300°). Tento fakt lze pozorovat 

při každé ze tří opakovaných observací. Vlivu vývoje vegetace bych zde přisoudil 

asi družicím s azimutem 60° - 90° ). Můžeme si povšimnout, pokud budeme 

konfrontovat výsledky s obrázkem 44, že se v uvedeném směru vyskytují výrazné 

stromy. Patrný je zvyšující se šum signálu při druhé, resp. třetí observaci, což se 

projevilo také na výsledné přesnosti (viz tabulka 28). 

8. 3. 2014 14. 4. 2014 

22. 6. 2014 
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Obrázek 44: Ortofotosnímek + schéma azimutu a elevace (pozice B) 

V obrázku 43 jsou tyto družice zvýrazněny červenou elipsou. Při observaci 

bodu 5, druhé měření, se pravděpodobně na přesnosti podepsal také přerušovaný 

příjem již tak poznamenaného signálu z družice G15 (azimut 300°). Dalo by se 

tedy konstatovat, že směr překážky hraje bezesporu svou roli, záleží ovšem na 

individuální situaci, geometrii družic apod., jak již bylo v předcházející kapitole 

uvedeno. V tomto případě byly dosažené výsledky s překážkou v jižním směru 

(pozice A) mírně příznivější než s překážkou v severním směru (pozice B). Pokud 

máme překážku vzhledem k aparatuře v severním směru, máme odkrytou jižní 

část oblohy, v níž je daleko víc družic, tudíž vyšší riziko multipath.  

V otázce „bezpečné vzdálenosti“ od odrazné plochy se zdá, že by mohla 

pro tento případ odpovídat stanovisku na pozici 4, jenž je od stěny budovy 

vzdálena cca 3,6 m (pro statické metody). Pro RTK metodu jsou všechny pozice 

krajně nevhodné s velmi nejistými výsledky, navzdory fixnímu řešení a na první 

pohled příznivým aktuálním charakteristikám přesnosti aparatury (mP, mH, DOP). 

Sněhová pokrývka zde nezpůsobila znatelné zvýšení efektu multipath na výsledky.   
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5.3 Observační podmínky záměrně ztížené faktorem zastínění 

signálu vegetací 

Na rozdíl od předcházejícího testovacího měření, kdy se předpokládal 

dominantní vliv faktoru vícecestného šíření signálu, bude pro následující 

experimentální měření charakteristický pouze vliv zastínění signálu. Ve snaze 

vytvořit podmínky tak, aby byl splněn základní předpoklad převážného vlivu 

odstínění signálu, bude nutné vhodně vytipovat lokality pro měření. 

5.3.1 Vytipování pozic pro měření 

Pro účely posouzení přesnosti a spolehlivosti měření, zatížených 

rozdílnou úrovní šumu signálu se nabízela možnost využít body polohového 

bodového pole, zejména body trigonometrické. Některé trigonometrické body 

bývají stabilizovány na okrajích lesních porostů a tvoří tak vhodnou lokalizaci pro 

uskutečnění pokusných observací v reálném prostředí. Výhodou pro analýzu vlivu 

odstínění signálu na přesnost měření je jednoznačnost polohy sledovaných bodů, 

která je vyjádřená pravoúhlými souřadnicemi v systému S-JTSK. Vytipování 

vhodných trigonometrických bodů pro realizaci pokusných observací probíhala tak, 

aby byly jednotlivé body charakteristické určitým stupněm zastínění signálu.  

 

Obrázek 45: Vliv šumu signálu při observacích (lesní porost) 
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Snahou bude zvolit body, situované na okraji lesního porostu (částečné 

zastínění), dále také lokalitu uvnitř lesního porostu s průzory okolo zenitu a také 

úplným zastíněním vegetací. Mezi sledované kvalitativní parametry observací 

bude kromě přesnosti určení prostorové polohy patřit také samotná délka 

observace, nutná k vyřešení ambiguit. Pro dosažení vyšší pravděpodobnosti 

úspěšné observace bude měření provedeno, v rámci možností, v co možná 

nejvhodnější době. 

Plánování se provedlo dle teoretických předpokladů dostupnosti a 

geometrické konstelace družic pro daný den měření (pomocí zpracovatelského 

softwaru Leica Geo Office: funkce Satellite Availability). Po zadání přibližné polohy 

sledovaného bodu, vyjádřené prostorovými souřadnicemi a plánovaném dni 

měření, program dle předpokládaných efemerid družic vyhodnotí nejvhodnější 

časový interval pro měření z hlediska kvality připojení, počtu družic, dostupnosti, 

apod. 

 Pro realizaci měření byly zvoleny tři lokality. První dvě se nacházely 

v katastrálním území Stará Plesná a Dobroslavice. Jedná se o trigonometrické 

body 2715-56 a přidružené body TB 2720-28 (2720-28.1, 28.2, 28.3). Body jsou 

stabilizovány na okraji lesních porostů, s různým stupněm hustoty vegetace. 

Situace s vyznačeními testovanými TB je uvedena na obrázku 46.  

 

Obrázek 46: Lokalita Ostrava – vliv vegetace [32] 
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Observace trigonometrických bodů na Ostravsku doplňuje testovací 

měření v obci Třanovice na trigonometrickém bodě 3602-29. Úroveň zastínění je 

v tomto případě vyšší ve srovnání s již zmíněnými. Poloha TB 3602-29 je zřejmá 

z obrázku 47. 

 

Obrázek 47: Lokalita Třanovice – vliv vegetace [32] 

5.3.2 Realizace observací  

Pro každý ze zaměřovaných bodů byly opět provedeny dvě nezávislé 

observace aparaturou Leica GPS System 1200 statickou observací. Kinematická 

metoda v reálném čase s vybavením, které patří do inventáře Institutu geodézie a 

důlního měřictví nepřipadalo v úvahu. Existují v dnešní době sice aparatury, které 

dle tvrzení výrobce dokáží spolehlivě měřit navzdory velmi zhoršeným podmínkám 

z pohledu vegetace. Díky dokonalejším přijímačům, novým algoritmům, apod. 

(např. společnost Trimble). Z tohoto důvodu jsem pozornost zaměřil pouze na 

statickou metodu. Observace na bodech v Ostravských lokalitách byly provedeny 

26. 11. 2014 a 4. 3. 2015. Volba termínů měření nebyla náhodná. Souvisela 

s jedním z hlavních cílů, a to zjistit, jak kvalitní výsledky získáme při měření 

v lesních porostech v zimních, resp. brzkých jarních obdobích, kdy je vegetace v 

nejpříznivějším stádiu.  
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 Observace v lokalitě Třanovice byly uskutečněny naopak v období, kdy 

dosahuje vegetace nejvyšších zastínění. První měření bylo provedeno 18. 6. 

2014. Druhá, pro srovnání vlivu hustoty pokrytí listím, v zimním 

období.  Trigonometrický bod 3602-29 je stabilizován ve smíšeném lesním 

porostu. Zimní observace tak byly na první pohled příznivější pouze o listnaté 

stromy. Základní parametry observací jsou v tabulce 29. 

Tabulka 29: Parametry observací – vegetace (lokality Ostrava, Třanovice) 

Parametry observací: rychlá statická metoda, vliv vegetace 

Aparatura GNSS Leica GPS System 1200 (ATX 1230 GG)  

Elevační maska 10° 

GNSS systém NAVSTAR GPS + GLONASS 

Interval záznamu 5 s. 

 

Fotografie, dokumentující měření, uskutečněné na trigonometrickém bodě 

3602-29, tvoří obrázek 48 – letní etapa 2014, obrázek 49 – zimní etapa 2015. Na 

obrázku 50 je fotografie, zachycující celkový pohled na observující aparaturu, 

doplněná o pohled k zenitu. 

 

Obrázek 48: Observace na TB 3602-29 (červen 2014) 
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Obrázek 49: Observace na TB 3602-29 (únor 2015) 

 

 

Obrázek 50: Observace TB 3602-29 (červen 2014) + pohled do zenitu 
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Charakter observačních podmínek v rámci testovacích měření v lokalitách 

Stará Plesná a Dobroslavice je zjevný z obrázku 51. Meteorologické podmínky při 

observacích stručně popisují údaje v tabulce 30. Důležitým meteorologickým 

parametrem pro pozorování v lokalitách s intenzivnějším výskytem vegetace je 

zejména intenzita větru, jelikož svou kinetickou energií způsobuje pohyby větví a 

listí. To má za důsledek rušení příjmu signálů a umocňuje již tak omezené 

možnosti příjmu v těchto lokalitách. Nezávislost opakovaných observací byla také 

dodržena. 

 

Obrázek 51: Observace TB – vliv vegetace: lesní porost (Stará Plesná a Dobroslavice) 
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Tabulka 30: Meteorologické podmínky při observacích 

Lokalita Datum Teplota Síla větru Oblačnost 

Třanovice 
18. 6. 2014 20° C bezvětří polojasno 

19. 2. 2015 1° C mírný vítr zataženo 

Stará Plesná, Dobroslavice 
26. 11. 2014 4° C slabý vítr zataženo 

4. 3. 2015 6°C slabý vítr polojasno 

 

5.3.3 Výsledky pozorování 

Zpracování měřených dat bylo provedeno opět v programu Leica Geo 

Office v. 7. Prostorovou referenci zastávala nedaleká permanentní stanice VSBO 

(lokality Ostrava) a permanentní stanice sítě CZEPOS ve Frýdku-Místku 

(observace: lokalita Třanovice). Parametry oběžných drah družic nebyly 

zpřesněny, tudíž se použily palubní efemeridy, získané při pozorování.  

Pro zprostředkování převodu prostorových souřadnic do závazného 

referenčního systému S-JTSK a Bpv byl pro observace v lokalitě Stará Plesná a 

Dobroslavice definován lokální transformační klíč na základě geodetických údajů 

nejbližších bodů polohového bodového pole. Dle mého názoru je tato volba 

vhodnější nejen pro lepší vystižení lokálních deformací, ale především pro 

možnost porovnání přesnosti výškového měření technologií GNSS v toto lokalitě.  

Jde o to, že výšky testovaných TB, vstupujících do hodnocení jsou dle [24] 

určeny zpravidla s přesností, která je srovnatelná s přesností výšek TB a ZhB, ze 

kterých se definoval místní transformační klíč. Místní klíč podle mne poskytne 

vhodnější prostředek pro relativní hodnocení, zachová vyšší výškovou homogenitu 

než při použití globálního klíče, jehož přesnost by měla být vyšší. Výsledky výšek, 

získaných místní transformací, jsou v tomto případě, dle mého názoru, lepe 

porovnatelné, než by tomu bylo v případě globální transformace. Konfigurace 

bodů, které tvořily kostru pro lokální transformaci, je patrná z obrázku 46. 

Požadavky dle Vyhlášky č.  31/1995 Sb. jsou bezezbytku splněny.  

 Pro trigonometrický bod v lokalitě Třanovice místní klíč definován nebyl, 

pro transformaci byla použita globální zpřesněná transformace. Výpočetní 

protokoly jednotlivých observací včetně dokumentace transformačního klíče tvoří 

přílohu disertační práce F. 
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Následující tabulky 31, 32 a 34 obsahují kromě výsledných souřadnic také 

údaje o časové náročnosti měření, charakteristik přesnosti a hodnot parametrů 

DOP. Dosažené odchylky v jednotlivých souřadnicích, v poloze a výšce na 

měřených trigonometrických bodech jsou obsaženy v tabulce 33, resp. v tabulce 

35. Uvedené hodnoty GDOP, PDOP a VDOP reprezentují střední hodnotu během 

měření. 

Tabulka 31: Výsledky pozorování – 1. měření (Stará Plesná, Dobroslavice) 

 

Tabulka 32: Výsledky pozorování – 2. měření (Stará Plesná, Dobroslavice) 

 

Tabulka 33: Dosažené odchylky dle GÚ – lokality (Stará Plesná, Dobroslavice) 

číslo bodu 
1. měření 2. měření 

y x P H y x P H 

2715-56 0,03 -0,02 0,03 -0,04 -0,02 -0,13 0,13 -0,06 

2720-28.1 0,04 -0,01 0,04 -0,19 0,03 0,00 0,03 -0,19 

2720-28.2 0,03 -0,04 0,05 -0,09 0,03 -0,02 0,04 -0,12 

2720-28.3 0,05 0,09 0,10 -0,13 0,05 0,11 0,12 -0,13 

 

Tabulka 34: Výsledky pozorování – 1. a 2. měření (Třanovice) 

číslo bodu y x H (Bpv) m3D mP my mx mH
čas  

observace
min GDOP PDOP VDOP

2715-56A 478986,788 1098185,392 287,411 0,020 0,011 0,006 0,009 0,016 10:51-11:04 13 2,9 2,5 2,0

2720-28.1A 480354,768 1096529,900 337,258 0,020 0,009 0,006 0,007 0,018 12:05-12:21 15 2,9 2,4 2,1

2720-28.2A 480333,443 1096529,722 336,744 0,014 0,007 0,005 0,006 0,012 12:25-12:40 15 2,4 2,0 1,6

2720-28.3A 480090,598 1096611,042 339,469 0,020 0,009 0,006 0,007 0,017 11:36-11:51 15 2,5 2,1 1,8

1. měření: 26. 11. 2014, UTC + 1.hod

číslo bodu y x H (Bpv) m3D mP my mx mH

čas  

observace
min GDOP PDOP VDOP

2715-56B 478986,736 1098185,281 287,393 0,029 0,018 0,008 0,016 0,023 9:21-9:39 18 2,7 2,3 2,0

2720-28.1B 480354,764 1096529,908 337,264 0,034 0,014 0,007 0,012 0,031 10:39-10:54 15 7,1 5,6 5,1

2720-28.2B 480333,436 1096529,736 336,712 0,024 0,013 0,007 0,011 0,021 10:23-10:36 13 2,3 2,0 1,7

2720-28.3B 480090,604 1096611,063 339,466 0,029 0,017 0,009 0,015 0,023 10:00-10:13 14 4,2 3,6 2,6

2. měření: 4. 3. 2015, UTC + 1.hod

Pouze "FLOAT" řešení

čís lo bodu y x H (Bpv) m3D mP my mx mH
čas  

observace
min GDOP PDOP VDOP

3602-29A 454402,591 1118380,819 350,470 0,026 0,013 0,010 0,008 0,023 18:09-18:50 40 2,7 2,3 2,1

čís lo bodu y x H (Bpv) m3D mP my mx mH
čas  

observace
min GDOP PDOP VDOP

3602-29B 454401,583 1118378,766 349,610 0,314 0,130 0,129 0,019 0,286 16:01-16:43 43 3,7 3,4 2,5

1. měření: 18. 6. 2014, UTC + 2.hod

2. měření: 19. 2. 2015, UTC + 1.hod
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Tabulka 35: Dosažené odchylky dle GÚ – lokalita Třanovice 

číslo bodu 
1. měření 2. měření 

y x P H y x P H 

3602-29 -0,45 -0,41 0,61 0,09 -1,46 -2,46 2,86 -0,77 

         Pouze "FLOAT" řešení 

       
 

5.3.4 Závěrečné hodnocení statických observací v lokalitách lesních 

porostů  

Observace v rámci první etapy měření se v lokalitách na Ostravsku obešly 

bez komplikací. Počáteční neznámý počet cyklů, tzv. počáteční ambiguita, byla 

vyřešena na všech pozorovaných bodech, bylo tedy dosaženo fixního řešení. 

Pohledem na tabulku 33, která představuje rozdíl souřadnic určených na základě 

statické observace, a platných souřadnic dle geodetických údajů zjistíme, že 

přesnost pozorování je v poloze relativně příznivá. Samozřejmě je nutné 

poznamenat, že s těmito odchylkami se musí pracovat s opatrností. 

Předpokládáme sice, že jsou uvedené hodnoty v geodetických údajích v pořádku, 

není ovšem stoprocentně zaručené, zda např. některá složka (poloha, výška) není 

chybná. Poloha a výška trigonometrických bodů je také určená s určitou 

nejistotou, přesnost transformačního klíče může také mírně ovlivnit výsledky.  Pro 

účely našeho posouzení budeme ale považovat data z GÚ za správná.  

Polohové odchylky prvních observací dosahují hodnot od 3 cm do 10 cm. 

Maximální polohová odchylka byla zaznamenána na bodě 2720-28.3, minimální 

na bodě 2715-56. Poměrně vysokou shodu ve výšce pozorujeme na 

bodě     2715-56. Maximální odchylka ve výšce dosahovala téměř 20 cm, a byla 

zaznamenána při observaci na bodě 2720-28.1. Z pohledu minimální délky 

observace, kterou v terénu indikuje pro konkrétní situace aparatura, vzešly 

požadavky na přibližně  15 - minutové observace (konkrétně viz tabulka 31, 32, 

34). Průběh měření v terénu nenaznačoval komplikace (výpadky příjmu, fázové 

skoky), což se nakonec při vyhodnocení potvrdilo.  

 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  101 

 

Druhé observace v ostravských lokalitách se již bez problémů neobešly. 

Navzdory tomu, že byly observační podmínky z pohledu stavu vegetace podobné, 

nastal při zpracování problém s nejednoznačností určení počáteční ambiguity na 

bodě 2715-56. Bez dalších nápravných úkonů, v rámci postprocesingového 

zpracování, poskytly observace pouze „FLOAT“ řešení. Proto bylo přistoupeno 

k podrobné analýze observace. Na základě grafického rozboru reziduí dvojitých 

diferencí byly vyloučeny z observací data z družic G09, G10, R14 a R23. Nalezení 

problematických parametrů, dle výsledku analýzy (viz obrázek 52), není přímočaré 

a většinou se neobejde bez dalšího pohledu na situaci (elevace družice, azimut, 

rychlost změny elevace, apod.). Kombinace selektovaných družic, jež vedla 

k úspěšnému vyřešení neznámého počtu počátečních cyklů (ambiguity), vzešla až 

po několika neúspěšných kombinacích.  

 

Obrázek 52: Grafická analýza dvojitých diferencí na frekvencích L1 a L2 – bod 2715-56 
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Náznaky, že by se mohly vyskytnout při zpracování určité komplikace, 

nastaly již při měření v terénu. Více než na jiných bodech docházelo k častému 

přerušování příjmu signálu. Během měření došlo dokonce ke ztrátě dosavadního 

řešení a muselo být započato nové řešení počáteční ambiguity. Pochopitelně se 

tento fakt projevil na nutnosti delší observace než na ostatních bodech (viz tabulka 

32). Častější přerušování přijmu, které poznamenalo výslednou přesnost, si 

vysvětluji aktuální situací v terénu. Při observaci na zmíněném bodě se totiž 

během měření přehnala výraznější sněhová přeháňka, která byla doprovázena 

silnějším větrem. Ten v podstatě neustále během měření způsoboval pohyby 

větví. Při sledování průběhu bylo patrné, jak tento faktor ovlivňuje kolísání počtu 

využívaných družic. Na dalších bodech se již situace uklidnila, vítr ustál a sním i 

komplikace s vyřešením ambiguit.  

Přestože se výše uvedenou selekcí vstupních dat vyřešila 

nejednoznačnost určení, měření nedosahuje takové kvality jako na ostatních 

bodech, kde tento problém nebyl. Odchylka v bodu 2715 - 56 dosáhla po 

úspěšném vyřešení počáteční ambiguity 13 cm v poloze. Výsledek bezesporu 

lepší než „float“ řešení. Pro praktické účely, byť jen pro práci v katastru 

nemovitostí, výsledky téměř nepoužitelné.  

Zajímavé výsledky z pohledu dosažené přesnosti nabídly také observace 

v lokalitě Třanovice.  Ani jedna ze dvou observací se neobešla bez problémů. 

První observace, jež byla realizována ve fázi maximální hustoty 

vegetace                   (viz obrázek 50), se také potýkala s nejednoznačností určení 

ambiguit. Obdobnou analýzou a následným vyloučením některých družic 

z výpočtu bylo dosaženo fixního řešení. Polohová přesnost je však značně 

poznamenaná šumem signálu. Nyní se odchylky blíží v jednotlivých souřadnicích 

k hodnotám kolem půl metru. Paradoxem je dosažená přesnost v určení výškové 

složky. Ta je o poznání lepší, může se však jednat o náhodný jev. Druhá 

observace, pro kterou se vzhledem k absenci listí neočekávaly komplikace, 

paradoxně neposkytla ani přes veškerou snahu v rámci postprocessingu úspěšné 

vyřešení ambiguit.  
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Pro zajímavost jsem zde uvedl aspoň výsledky „float“ řešení. V tomto 

případě jsou odchylky v podstatě v metrech. Výškově opět neočekávaně lepší 

výsledky. Přestože byly při druhé observaci stromy bez listí (kromě jehličnatých), 

nezaručila situace úspěch. Vítr v tomto případě sehrál opět velkou roli, při měření 

bylo velmi větrno, signál byl často přerušován. Ani po téměř tři čtvrtě hodině 

nebylo množství získaných dat k vyřešení ambiguit dostatečné (pouze 35 %). 

Možnou roli mohla sehrát také volba GNSS systému. Při druhé observaci se 

přijímalo pouze ze systému NAVSTAR GPS.  

Vzhledem k tomu, v jakých podmínkách byla relativně krátká observace 

(40 minut.) v rámci prvního měření provedena, nejsou výsledky zase až tak 

špatné. Pokud bychom pozorování prodloužili, věřím, že by se přesnost mohla 

dostat na úroveň, která by byla pro praxi použitelná. Jako velmi důležitý faktor se 

opět, nejen zde, potvrdila intenzita větru. Obdobné zkušenosti se statickými, resp. 

rychlými statickými observacemi mám také z reálných situací v praxi.  

Předpokládaným přínosem provedených observací bylo získání poznatků 

při realizaci observací a zpracování dat. Především se pokusit zjistit, zda je možno 

v lokalitách, na první pohled nepříliš vhodných, použít s dostatečnou přesností 

technologii GNSS. 

5.4 Vliv velmi vysokého napětí na přesnost technologie GNSS 

Následující část disertační práce bude pojednávat o rizicích, které 

vycházejí z obecných předpokladů negativního vlivu elektrického a 

elektromagnetického pole na přijímané signály technologie GNSS, které se ve 

větší míře vyskytuje zejména v blízkosti nadzemního vedení velmi vysokého či 

vysokého napětí. Poukazuje na tento, mnohdy opomínaný faktor, zatěžující 

observace technologie GNSS.  

Předmětem zkoumání je míra negativního vlivu elektrického vedení v 

blízkosti aparatur GNSS. Cílem je stanovit, zda je tento faktor ovlivňující přesnost 

a použitelnost technologie GNSS významný, případně jak nebezpečný je to činitel 

v porovnání s ostatními faktory snižujícími přesnost. 
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Poznatky jsou podloženy analýzou výsledků experimentálních observací v 

reálném prostředí geodetické praxe. Obrázek 53 názorně představuje realizaci 

měření statickou metodou v prostředí s nadzemním vedením velmi vysokého 

napětí. 

 

Obrázek 53: Observace v přítomnosti VVN 

 

5.4.1 Zásady experimentálních observací a zájmová lokalita 

Pro realizaci pokusných měření byla vytipována lokalita s přítomností 

nadzemního vedení velmi vysokého napětí tak, aby splňovala následující zásady: 

 minimalizace vlivu ostatních faktorů snižujících přesnost (vliv multipath, šum 

signálu – vegetace, apod.) 

 přítomnosti polohové a výškové reference (body polohového bodového 

pole: TB, ZhB, body výškového bodového pole: nivelační body) – pro 

konfrontaci výsledků observací GNSS s výsledky klasického terestrického 

zaměření. 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  105 

 

 uskutečnit minimálně dvojici observací s dostatečných časovým odstupem 

mezi observacemi (zajištění nezávislé observace za jiných podmínek 

konstelace družic) 

 eliminovat vliv lidského faktoru při ustavení trasírky do vodorovné polohy při 

RTK režimu (odstraněno umístěním antény na stativ při měření v reálném 

čase) 

V Moravskoslezském kraji se vyskytuje mnoho větví distribuční sítě 

elektrického proudu nejvyššího napětí. Jako vhodná lokalita pro hodnocení vlivu 

vysokého napětí na technologii GNSS se nabízela trasa s dvojitým vedením velmi 

vysokého napětí (směr Nošovice – Polsko). Zájmovou lokalitou se tak stala obec 

Dolní Domaslavice, místní část Zavadovice (viz obrázek 54), přes kterou 

přenosová soustava o napětí 400 kV prochází. 

 

Obrázek 54: Lokalita pokusných observací + konfigurace bodů [14] 
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Z mapového podkladu, uvedeného výše, je patrná lokalizace a 

schématické rozložení trojice pozorovaných bodu. V bezprostřední blízkosti se 

nacházel bod polohového bodového pole, konkrétně bod 

zhušťovací                 ZhB 3602-256. 

Jednotlivé pozorované body (viz obrázek 54) byly zaměřeny ve dvou 

etapách rychlou statickou metodou a zároveň metodou kinematickou v reálném 

čase. První etapa měření byla provedena v měsíci dubnu 2014 (20. 4), druhá 

etapa měření byla realizována v červenci 2014 (31.7.). Současně se zaměřením 

sledovaných bodů technologií GNSS bylo provedeno klasické terestrické měření 

polární metodou, přičemž geometrickým základem byly body polohového 

bodového pole. Pro hodnocení kvality výškové složky připojení bylo provedeno 

zaměření sledovaných bodů geometrickou nivelací ze středu, charakteru 

technické nivelace. Obrázek 55 zachycuje měření aparaturou Leica GPS System 

1200 na sledovaném bodě (vlevo druhá observace, vpravo první observace). 

 

Obrázek 55: Lokalita pokusných observací + konfigurace bodů 

Základní technické parametry měření a zpracování jsou uvedeny níže 

v tabulce 36. Kromě již zmíněných zásad pro realizaci observací bylo snahou 

zajistit co možná nejpříznivější observační podmínky. Plánování observací bylo 

provedeno stejně jako předcházejícím případě dle teoretických předpokladů 

dostupnosti a geometrické konstelace družic pro daný den měření. 
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Tabulka 36: Parametry měření a zpracování pro postprocessing 

Délka observace 10 - 15 min. 

Elevační maska 10° 

GNSS systém NAVSTAR - GPS 

Interval záznamu 5 s. 

Reference CZEPOS CFRM 

Zpracovatelský SW Leica GEO Office 7.0 

Transformační klíč místní (ZhB 3602-262.1, 3602-249, 3602-250, 3602-257) 

5.4.2 Použité přístrojové vybavení 

Pro hodnocení polohové, resp. výškové přesnosti byla použita data 

měřená aparaturami Leica GPS System 1200 a Topcon GR-3. Terestrické 

zaměření bylo provedeno totální stanicí Leica TCR 1202+. Pro výškové zaměření 

byl použit nivelační přístroj technické přesnosti Leica RUNNER 24 se střední 

kilometrovou chybou 2 mm. 

5.4.3 Hodnocení výsledků observací GNSS a terestrického zaměření 

Následující část obsahuje grafické zpracování výsledků observací 

jednotlivými metodami a přístroji. Obrázek 56 prezentuje graf, znázorňující rozdíl v 

poloze bodů mezi prvním a druhým kontrolním měřením rychlou statickou 

metodou se zpracováním postprocessing (dp – poloha, dH – výška). 

 

Obrázek 56: Rozdíl mezi 1. a 2. měřením (rychlá statická metoda) 
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Polohová diference mezi výsledky zaměření technologií GNSS rychlou 

statickou metodou a klasickým polárním terestrickým zaměřením, jsou patrné z 

následujícího obrázku 57. Je zde uveden graf reprezentující příslušné rozdíly v 

poloze na jednotlivých bodech včetně číselné hodnoty. 

 

Obrázek 57: Rozdíl v poloze bodů (rychlá statická metoda vs. terestricky) 

 

Obrázek 58: Rozdíl v poloze bodů (RTK vs. rychlá statická metoda) 

Rozdíl v poloze sledovaných bodů z hlediska porovnání metody RTK a 

rychlé statické metody je názorně uveden na obrázku 58. Výšky sledovaných 

bodů, z pohledu metody a přístroje, jsou graficky znázorněny na obrázcích 59 až 

61 níže. 
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Obrázek 59: Výšky bodů dle metody a přístroje (bod č. 1) 

 

Obrázek 60: Výšky bodů dle metody a přístroje (bod č. 2) 

 

Obrázek 61: Výšky bodů dle metody a přístroje (bod č. 3) 
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Výškové diference mezi výsledky metody RTK a nivelace, resp. rychlé 

statické metody a nivelace jsou patrné z obrázku 62 a obrázku 63. Veškeré 

výpočetní protokoly, zápisníky hodnot měřených veličin, výsledné souřadnice 

včetně číselného porovnání, tvoří přílohu disertační práce G.  

 

Obrázek 62: Výšková diference (RTK vs. nivelace) 

 

 

Obrázek 63: Výšková diference (rychlá statická metoda vs. nivelace) 
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5.4.4 Odstínění příjmu signálu nadzemním vedením VVN 

V souvislostech s observacemi v lokalitách s vysokým či velmi vysokým 

napětím se také nabízí otázka, zda dochází v důsledku přítomnosti nadzemního 

vedení k odstínění některých z aktuálně dostupných družic. Dle provedeného 

porovnání skutečného přehledu využívaných družic a predikce dostupnosti družic 

pro den a místo měření lze konstatovat, že vedení nezabraňuje samotnému příjmu 

při statických observacích. Tvrzení dokládá obsah obrázku 64. V horní části je 

předpoklad dostupných satelitů, dolní část představuje přehled o skutečném 

příjmu. Je patrné, že byly dostupné družice využity v maximální možné míře.  

 

 

Obrázek 64: Predikce dostupnosti družic a skutečný příjem (bod 1, 1. etapa) 
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5.4.5 Testovací měření v lokalitě Ostrava - Zábřeh 

Přestože se na základě provedených pokusných observací neprojevil 

výraznější vliv velmi vysokého napětí při statické metodě, bylo provedeno další 

testovací měření v jiné lokalitě s podobnými observačními podmínkami. Cílem je 

opravdu potvrdit nevýrazný vliv tohoto faktoru při statických observacích.  

Z tohoto důvodu byly uskutečněny dvě observace trojice stabilizovaných 

bodů v lokalitě Ostrava – Zábřeh, a to stejnou aparaturou, se stejnými parametry 

observací.  Hodnocení je v tomto případě zaměřeno pouze na polohovou složku. 

Rozložení bodů, včetně polohové reference, ze které bylo provedeno kontrolní 

terestrické zaměření, ilustruje obrázek 66. 

 

Obrázek 65: Testovací měření VVN: lokalita Ostrava -Zábřeh 

První observace byla provedena dne 12. 11 2014, druhé měření 25. 2. 

2015, kdy proběhlo také porovnávací terestrické zaměření (metodika stejná jak již 

bylo dříve uvedeno: trojpodstavcová souprava, měření úhlů v obou polohách 

dalekohledu, fyzikální redukce, atd.). Výpočetní protokoly spolu s další 

dokumentací jsou v příloze disertační práce H. Rovinné souřadnice v S-JTSK byly 

získány globální transformací. Fotografie, tvořící obrázek 66, zachycují měření. 
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Obrázek 66: Snímky pořízené při měření (VVN – lokalita Ostrava – Zábřeh) 

Výsledky pozorování jsou shrnuty v tabulce 37, porovnání výsledků 

dvojice observací tvoří obsah tabulky 38 a konfrontace s výsledky terestrického 

zaměření včetně seznamu souřadnic (výsledek terestrického zaměření) jsou 

uvedeny v tabulce 39. Souřadnice jsou zde uvedeny s přesností výpisu na mm 

pouze pro účely porovnání. Na základě dosažených odchylek lze i v tomto případě 

považovat vliv VVN na statickou metodu měření za minimální. Pro běžnou 

geodetickou praxi nejsou vzniklé odchylky výraznější, než tomu bývá běžně 

v lokalitách bez vedení VVN, s jinými faktory. Největší odchylku je možno 

pozorovat na bodě 5, téměř 4 cm v poloze.  
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Tabulka 37: Výsledky pozorování – vliv VVN (1. a 2. měření lokalita Ostrava – Zábřeh) 

1. měření: 12. 11. 2014, UTC + 1. hod 

č. b. y x H (Bpv) m3D mP my mx mH 
čas 

observace 
min GDOP PDOP VDOP 

4A 473554,263 1105562,566 236,80 0,014 0,009 0,008 0,005 0,010 11:16-11:26 10 1,8 1,6 1,3 

5A 473521,763 1105560,338 238,13 0,015 0,009 0,007 0,005 0,012 11:32-11:42 10 1,5 1,3 1,0 

6A 473586,317 1105557,295 235,59 0,014 0,008 0,006 0,004 0,012 12:00-12:10 10 2,1 1,8 1,6 

2. měření: 25. 2. 2015, UTC + 1. hod 

číslo 
bodu 

y x H (Bpv) m3D mP my mx mH 
čas 

observace 
min GDOP PDOP VDOP 

4B 473554,263 1105562,553 236,79 0,006 0,004 0,003 0,002 0,005 9:39-9:51 12 1,8 1,6 1,3 

5B 473521,768 1105560,355 238,13 0,007 0,004 0,003 0,003 0,006 9:19-9:30 11 1,2 1,9 1,6 

6B 473586,325 1105557,303 235,62 0,008 0,005 0,004 0,003 0,006 9:54-10:04 10 1,8 1,6 1,2 

 

Tabulka 38: Porovnání výsledků GNSS  (1. a 2. měření lokalita Ostrava – Zábřeh) 

č. b. y x H 

4 0,000 0,013 0,010 

5 -0,005 -0,017 0,000 

6 -0,008 -0,008 -0,030 

 

Tabulka 39: Porovnání výsledků GNSS a terestrického zaměření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo bodu y x

4 473554,256 1105562,552

5 473521,766 1105560,376

6 473586,331 1105557,285

TERESTRICKY

y x y x

4 0,007 0,014 0,007 0,001

5 -0,003 -0,038 0,002 -0,021

6 -0,014 0,010 -0,006 0,018

1. měření 2. měření
číslo bodu
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5.4.6 Závěrečné shrnutí k otázce vlivu VVN na přesnost technologie 

GNSS 

Rychlá statická metoda z hlediska polohy bodů poskytla na první pohled 

relativně spolehlivé výsledky. Diference mezi prvním a druhým měření dosahovaly 

přijatelných hodnot (viz obrázek 56). Terestrické zaměření potvrdilo výsledky 

rychlé statické metody (viz obrázek 57). Pro určité zeměměřické činnosti by byly 

výsledky použitelné (účely katastru nemovitostí, mapování, kubatury, výměry, 

apod.). Při zeměměřických činnostech s nižšími nároky na přesnost jsou výsledky 

použitelné. Z hlediska určení výšky bodů vznikl rozdíl oproti geometrické nivelaci v 

rozmezí - 4,2 cm až +4,0 cm (obrázek 63). 

Metoda GNSS-RTK poskytla z hlediska polohy bodů velmi nejisté 

výsledky. Diference mezi 1. a 2. měřením dosahovaly v některých případech 

výrazných rozdílů. Nejvyšší diference až 15 cm v poloze na bodě č. 1. (viz obrázek 

57). Zde je možné konstatovat, že VVN má zásadní vliv na přesnost měření, 

výsledky nejsou použitelné pro zeměměřické účely. Z hlediska určení výšky bodů 

je situace obdobná. Rozdíl výšek oproti geometrické nivelaci v tomto případě až 

22 cm (viz obrázek 62). Neméně podstatný je také poznatek z měření v režimu 

RTK. Jedná se o častější přerušení datového toku korekcí než při běžném 

provozu aparatury GNSS v reálném čase. 

Tvrzení, že nadzemní vedení VN či VVN výrazně neovlivňuje výsledky 

statických měření s postprocessingovým zpracováním, příznivě podpořily závěry 

dalších nezávislých observací, a to v lokalitě Ostrava – Zábřeh. Podmínky přitom 

byly obdobné. Dosažená shoda, jak při porovnání výsledků dvojice observace 

GNSS, tak porovnání s terestrickým zaměřením neodhalily zásadní diference, pro 

které by se výsledky nedaly pro zeměměřické účely použít. Jsou pro běžnou 

geodetickou praxi (katastr nemovitostí, mapování, kubatury, apod.) zanedbatelné.  

Hlavním cílem bylo poukázat na tento, v některých případech, opomíjený 

faktor při aplikaci technologie GNSS v praxi. Nadzemní vedení VVN může mít 

velmi výrazný vliv na přesnost měření, zejména u metody GNSS-RTK. Vzhledem 

k tomu, že je v praxi v převážné míře používána právě metoda RTK je nutné 

přizpůsobit měřické práce situaci v terénu a minimalizovat tak negativní vliv VVN. 
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6 Možnosti aplikace technologie GNSS pro sledování 

poklesů 

Následující kapitola je věnována aplikaci technologie GNSS v oblasti 

sledování a vyhodnocení pohybů stabilizovaných bodů ve vertikálním směru. Tyto 

pohyby mohou být vyvolány řadou činitelů: doprava, geologická aktivita 

horninových masivů, zemětřesení, sesuvy půdy, důlní činnost, apod. Některé se 

na změnách zemského povrchu podílejí minimálně, jiné ovšem mohou zásadním 

způsobem ovlivnit a změnit podobu krajiny. Pro lokality Karvinska resp. Ostravska 

je bezesporu jednou z nejvýznamnějších příčin pohybů povrchu právě aktivita 

hlubinného dobývání černého uhlí. Hlubinné dobývání užitkového nerostu 

způsobuje postupné zavalování vydobytých prostor. Na zemském povrchu se tato 

důlní činnost projeví vznikem tzv. poklesových kotlin. Pohyb povrchu má obecný 

charakter, nejedná se pouze o pokles ale také po pohyby v horizontálním směru, 

tedy posuny. Znalost velikosti obecného pohybu zemského povrchu v lokalitách 

dotčených hlubinnou důlní činností jsou pro provozovatelé dolů velmi důležitá. 

Zejména z hlediska důlních škod na objekty, negativních dopadů těžby na životní 

prostředí nebo sledování ochranných pilířů či správnosti postupů těžby. Podstatou 

této části disertační práce bude posoudit možnosti technologie GNSS při řešení 

této specifické zeměměřické činnosti, hodnotit přesnost určení změn především ve 

výšce sledovaných bodů na reálných datech, při realizaci konkrétního úkolu 

v geodetické praxi.  

6.1 Specifikace zadání a charakteristika zájmové lokality 

Institut geodézie a důlního měřictví Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava již dlouhodobě spolupracuje se společností OKD a.s., 

provozující v Moravskoslezském kraji hlubinné doly, ve věci sledování a 

vyhodnocení poklesů a posunů. Společnost OKD a.s. se počátkem roku 2014 

obrátila na IGDM s požadavkem dlouhodobého sledování nově stabilizovaných 

bodů pozorovacích přímek v oblasti Karvinska. Předmětem měření jsou čtyři 

pozorovací přímky nově stabilizovaných a částečně původních bodů.  



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  117 

 

 

Obrázek 67: Lokalizace zájmové oblasti [27] 

Stabilizace nově vybudovaných pozorovacích bodů je provedena 

zabetonovanými ocelovými kulatinami (viz obrázek 68), zpravila podél komunikací. 

Body, které byly již v minulosti sledovány, jsou stabilizovány zabetonovanou 

hřebovou značkou nebo zabetonovanou nivelační čepovou značkou s vytesaným 

křížkem. Sledované body se nacházejí v poklesové kotlině mezi doly ČSM Sever a 

ČSM Jih. Ze strany objednatele bylo požadováno etapové sledování poklesů s 

četností tří etap v rámci jednoho roku. Poloha nově stabilizovaných bodů byla také 

volena s ohledem na potřeby sledování změn terénu v souvislosti se zahájením 

těžby dalších slojí novou technologií (tzv. metoda komora – pilíř), která by měla 

být šetrnější, co se týká negativních projevů na povrch. Rozložení sledovaných 

bodů pozorovacích přímek je uvedeno v grafické příloze disertační práce I.    

Závod Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské pánve. Územně je 

členěn do dvou oblastí: Sever a Jih se samostatnými dvojicemi úvodních a 

výdušných jam. Závody ČSM Sever a ČSM Jih se nacházejí v obci Stonava 

v Moravskoslezském kraji. Pro bližší lokalizaci slouží obrázek 67, uvedený výše. 

Obec Stonava se nachází v pohraničí s Polskou republikou, nedaleko významných 

hornických měst Karviné a Havířova.  
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Obrázek 68: Stabilizace nových bodů zabetonovanou trubkou (schéma + fotografie) 

Jak již bylo dříve uvedeno, je hlavním úkolem realizovat periodické 

měřické práce v lokalitě Stonava za účelem sledování a vyhodnocení poklesů a 

posunů trvale stabilizovaných bodů jednotlivých pozorovacích přímek. V měsíci 

únoru 2014 byla provedena stabilizace bodů, jež měly být předmětem sledování. 

Z hlediska periodicity měřických prací bylo zadavatelem požadováno sledování 

v počtu tří etap za rok. Dle ujednaného plánu měla být realizována první etapa 

v měsíci dubnu, kdy bylo zapotřebí provést měření a zdokumentovat tak výchozí 

stav před zahájením těžby novou metodou komora - pilíř. Druhá etapa zaměření 

byla naplánována se čtyřměsíčním odstupem od úvodní etapy měření, tedy 

v měsíci srpnu. Poslední, třetí etapa, koncem roku 2014.  
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6.2 Metoda měření a cíle práce 

Deformace zemského povrchu v oblastech zasažených důlní činností 

dosahují značných hodnot. Vlivem exploatace užitkového nerostu dochází ke 

vzniku poklesových kotlin, což má za následek pohyb bodů na povrchu. Pohyb 

těchto bodů má prostorový charakter, nicméně významnější složkou pohybu je 

právě pokles.  

Vhodnou metodu je vždy nutné volit především s ohledem na 

požadovanou přesnost. V případě sledování poklesů a posunů je také důležité 

přihlédnout k velikosti očekávaných změn. Lokalita Stonava je z hlediska 

deformace zemského povrchu v důsledku hlubinné těžby velmi aktivní. 

Z dlouhodobého pohledu dosahují v této lokalitě poklesy více než 0,5 m za rok.  

Poklesy měly být určeny geometrickou nivelací s charakterem přesné 

nivelace. Pro sledování posunů byla navržena kombinace technologie GNSS s 

klasickou terestrickou metodou oboustranně připojeného a orientovaného 

polygonového pořadu. V rámci každé měřické přímky bylo v plánu realizovat 

zaměření dvojice bodů rychlou statickou metodou na obou koncích pozorovacích 

přímek s tím, že další sledované body budou zaměřeny klasicky s využitím 

trojpodstavcové soupravy. Pro realizaci zaměření sledovaných bodů byla 

standardně aplikována metoda geometrické nivelace ze středu s charakterem 

přesné nivelace. 

Rychlá statická metoda měla při realizaci této zakázky sloužit především 

pro stanovení geometrického základu polohového měření polygonovým pořadem 

za účelem sledování posunů. V rámci řešení disertační práce se v souvislosti s 

řešením této zakázky však nabízela na těchto bodech možnost konfrontace 

mezietapových poklesů, získaných přesnou nivelací, s výsledky observací 

technologií GNSS.  Měřické práce v této lokalitě budou probíhat také v roce 2015, 

s největší pravděpodobností i v letech dalších. Dle mého názoru se jeví jako velmi 

vhodné, podrobit relativně velké množství měřených data podrobnějšímu 

hodnocení, především z hlediska negativních faktorů a jejich vliv na přesnost 

výškového měření, které je obecně horším článkem než poloha.  
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Dílčím cílem disertační práce, v rámci této kapitoly, je ověření možností 

technologie GNSS při řešení sledování poklesů. Především posouzení dosažené 

přesnosti určených poklesů rychlou statickou metodou z mnoha hledisek 

(příznivost observačních podmínek: multipath, konstelace družic, šum signálů, 

apod.). Dále také hodnocení přesnosti měření technologii GNSS s ohledem na 

změnu observačních podmínek, souvisejících se změnou ročních období. 

Zejména se jedná o vývoj vegetace. Rozdílná úroveň hustoty vegetace při 

etapovém sledování: jaro, léto, podzim 2014. 

6.3 Použité přístrojové vybavení 

Měřické práce, související s připojením do S-JTSK na vybraných bodech 

byly realizovány dvojicí aparatur Leica GPS System 1200 (anténa ATX 1230 GG + 

receiver RX1250XC, sériové čísla 309355, 315456). Výšková měření 

elektronickým nivelačním přístrojem Leica DNA 03.  

 

Obrázek 69: Přístrojové vybavení Leica GPS System 1200 

6.4  Charakter observačních podmínek sledovaných bodů v 

lokalitě Dolu ČSM – Sever, Stonava 

Přítomnost zástavby, vegetace, vysokého napětí, technických zařízení, 

ocelových konstrukcí, odkališť, návozů, apod. (viz obrázek 69), vyskytujících se ve 

sledované oblasti, to vše jsou faktory, které v zájmové lokalitě dolu ČSM – Sever 

mohou ovlivnit přesnost výsledků. Observační podmínky jsou z pohledu faktorů, 
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omezujících měření, velmi rozmanité, což z hlediska řešení disertační práce 

tematicky zaměřené právě na otázky přesnosti je paradoxně pozitivní. Vyskytují se 

zde body, které mají velmi blízko k ideálním observačním podmínkám, ovšem také 

body v blízkosti vysokých napětí, potrubí s provozními kapalinami, odkališti, apod., 

které mají k ideálním podmínkám opravdu daleko. Jak již bylo v kapitole 6.2 

zmíněno, bude základním cílem sledovat přesnost poklesů, stanovených na 

základě uskutečněných mezietapových observací v závislosti na podmínkách při 

observacích a jejich změn v průběhu roku.  

6.5 Metodika měření 

Při volbě vhodné metody a metodiky měření bylo nutné přihlédnout ke 

specifické situaci polohového a výškového bodového pole této lokality. V důsledku 

hlubinného dobývání užitkového nerostu jsou bodová pole v obci Stonava, stejně 

jako mnoho dalších lokalit na Karvinsku, mnohdy výrazně negativně ovlivněny 

změnami zemského povrchu v důsledku těžby. Tato skutečnost neumožňuje 

plnohodnotné využití takto nestabilního geometrického základu pro polohová ani 

výšková měření.  

Pro sledování posunů byla navržena, jak již bylo v předcházející kapitole 

uvedeno, kombinace technologie GNSS a klasické terestrické metody. Rychlá 

statická metoda zejména pro připojení lokality do závazného polohového 

referenčního systému S-JTSK. Observace technologií GNSS jsou navázána vždy 

na permanentní stanice, které jsou umístěny mimo vliv důlních činností, a tím je 

zajištěno navázání na geometrický základ nepoddolovaného území. Klasickými 

terestrickými metodami by samozřejmě také bylo možno navázat měření na 

geometrický základ (TB, ZhB) nepoddolovaného území. Měřické práce by ovšem 

byly mnohonásobně časově náročnější. Bylo by nutné provádět připojení 

polygonovými pořady na bodové pole nepoddolovaného území. Délky takových 

pořadů by mohly dosahovat až několika km. Vzhledem k tomu, že je dnes kladen 

důraz nejen na přesnost ale také efektivnost práce, je nezbytné hledat řešení, 

které bude optimálně časově i finančně vyváženo. I kdybychom opomenuli 

časovou náročnost připojení polygonovým pořadem, nedosáhneme přesnosti 

vyšší než technologií GNSS. Chyby měřených veličin se s přibývající délkou 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  122 

 

polygonového pořadu nebezpečně hromadí a negativně tak ovlivňují přesnost. 

Přesnost připojení rychlou statickou metodou poskytne lepší či přinejmenším 

stejně kvalitní připojení jako klasická terestrická metoda. Schéma observací GNSS 

je uvedeno na obrázku 70 níže. 

 

Obrázek 70: Schéma observací GNSS na jedné z pozorovacích přímek 

Při opakujících se výškových nivelačních měřeních v rámci každé etapy 

měření je nutné vycházet z bodů, které jsou mimo vliv důlních projevů. Body 

výškového bodového pole, které jsou již mimo vliv hlubinného dobývání, se 

mnohdy nacházejí od sledovaných oblastí několik kilometrů. Geometrickým 

základem nivelace byl zvolen bod základní nivelační sítě GZ10-64.2. Zmíněný bod 

je mimo vliv hlubinného dobývání a jeho výška byla ověřena kontrolním měřením. 

Měření bylo provedeno dvakrát nezávisle na sobě, měřením nivelace v obou 

směrech (měření TAM, měření ZPĚT). 
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 Hlavní myšlenou této kapitoly disertační práce je využití měřených dat, 

získaných při řešení této zakázky, pro účely posouzení kvality měření technologií 

GNSS. Stěžejní je zejména přesnost výškové složky, která jak známo obecně 

patří k nejslabšímu článku technologie GNSS. 

6.6 Časový harmonogram měřických prací  

Měřické práce bylo nutné provést v co možná nejmenším časovém 

rozestupu, aby bylo možno považovat situaci v terénu při měření nivelací a 

technologií GNSS za totožnou. V oblasti ostravsko-karvinského revíru mohou 

vertikální deformace povrchu i z hlediska krátkodobého relativně výrazně ovlivnit 

průběh terénu.  S větším časovým odstupem realizace měření technologií GNSS 

by tak mohlo hrozit riziko změny situace oproti původně sledované. Informace o 

časovém postupu měřických prací jsou uvedeny v tabulce 40. 

Tabulka 40: Časový harmonogram uskutečněných prací 

 

 

 

 

 

 

6.7 Parametry observací v lokalitě Stonava 

Délka observace a další důležité technické parametry, použité při měření, 

jsou uvedeny níže v tabulce 41. Na každém z pozorovaných bodů byly provedeny 

v rámci jednoho dne (jedné etapy měření) dvě observace. Kontrolní observace 

byly uskutečněny s dostatečným časovým odstupem tak, aby byla splněna jedna 

ze základních podmínek, vycházející z nutnosti ověření výsledků technologie 

GNSS pro geodetické účely. Kontrolní měření bylo vždy provedeno v minimálním 

rozsahu 2 - 3 hod. od epochy prvního měření. Aby byla výše uvedená časová 

prodleva vždy při observacích dodržena a zároveň nevznikaly mezi měřeními 

časové prostoje, bylo měření provedeno následujícím postupem. Na všech 

Etapa 
měření 

Typ práce Datum měření 

1 
GNSS +PP 31. 3. 2014 

PN 2. 4. 2014 

2 
GNSS +PP 30. 7. 2014 

PN 28. 7. 2014 

3 
GNSS +PP 3. 11. 2014 

PN 7. 11. 2014 
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měřených bodech byly postupně provedeny první observace v rozsahu 10 – 15 

min. (v závislosti na situace při observacích). Jakmile bylo uskutečněno první 

zaměření všech sledovaných bodů, následovalo, ve stejném pořadí měření druhé. 

Tímto způsobem byl vždy zajištěn minimálně dvou až tříhodinový odstup mezi 

první a druhou observací. Z  pohledu nezávislosti takových observací je situace 

bezesporu dostačující. Pro zajištění vyšší efektivity měření byly observace 

provedeny dvěma aparaturami. 

Tabulka 41: Parametry observací rychlou statickou metodou 

Parametry měření: rychlá statická metoda, lokalita Stonava, OKD 

Délka observace 10 - 15 min. 

Elevační maska 10° 

GNSS systém NAVSTAR GPS 

Interval záznamu 5 s. 

 

6.8 Zpracování měřených dat a výpočetní práce 

Kapitola se věnuje činnostem, zejména kancelářským, které souvisejí 

s přípravou dat pro následné zpracování a výpočetní práce. Výpočetní práce se 

budou týkat vyhodnocení měřených dat v rámci aplikace rychlé statické metody a 

dalších metod, které přímo souvisí s hodnocením přesnosti výsledků technologie 

GNSS. Předmětem řešení zpracování dat tak bude kromě měřených dat 

technologií GNSS také vyhodnocení nivelačních měření. Určení poklesů, resp. 

posunů na dalších bodech měřických přímek, na kterých nebyly provedeny 

observace GNSS, tzn.: byly určeny klasickým měřením polygonovým pořadem, 

nejsou předmětem řešení. Metoda polygonového pořadu pro určení ostatních 

pozorovaných bodů zde byla uvedena pouze pro úplnost představy řešení 

zadaného úkolu.  

Zpracování měřených dat bylo provedeno v programu LEICA Geo Office v 

7.0. Bližší postup zpracování bude předmětem dalších kapitol. Nivelace byla také 

zpracována v softwaru LEICA Geo Office v 7.0. 
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6.8.1 Zpracování GNSS observací v programu LEICA Geo Office 

Měřená data, pořízena technologií GNSS lze v dnešní době zpracovat 

celou řadou programových prostředků. V podstatě každý výrobce aparatur pro 

měření technologií GNSS nabízí pro uživatele své programové vybavení. Další 

část disertační práce popisuje pracovní postup zpracování v programu LEICA Geo 

Office v. 7.0.  

Výpočetní proces lze rozdělit do několika základních kroků. Měřená data 

je zapotřebí importovat do programového prostředí a přiřadit k vytvořenému 

projektu. Importovat lze jak data v obecném formátu RINEX, tak ve formátech 

uživatelských, dle použité GNSS aparatury Leica. Podoba programového prostředí 

po načtení měřených dat je znázorněna na obrázku 71.  

Časové údaje o observacích, typu měření, použité anténě, typu výšky 

antény, to vše jsou úvodní data, která má zpracovatel k dispozici po měření. V této 

fázi lze některé parametry měření dle potřeby modifikovat. Před samotným 

zpracováním lze napravit např. v terénu chybně zadaný typ antény, typ výšky či 

samotnou hodnotu výšky antény nebo číslo bodu.  

 

Obrázek 71: Import měřených dat (LEICA Geo Office v. 7.0.) 

Po úspěšném importu měřených dat následuje selekce dat. Observace na 

určovaných bodech se označí typem ROVER, data vztažná, referenční typem 

REFERENCE. Následně lze nastavit parametry procesu zpracování měřených dat 

technologií GNSS. Jedná se zejména o nastavení elevační masky pro výběr 

družic, jež budou vstupovat do výpočtu, typ efemerid, navigačního systému, 

frekvence zpracování, nastavení modelů troposféry a ionosféry apod. Ukázku 

nastavení parametrů pro proces zpracování v softwarovém prostředí LEICA Geo 

Office představuje obrázek 72. 
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Obrázek 72: Nastavení parametrů pro výpočet (LEICA Geo Office v. 7) 

Následuje spuštění procesu zpracování, jehož výsledkem jsou prostorové 

geocentrické souřadnice určovaných bodů v souřadnicovém systému ETRS-89, 

referenčního rámce ETRF2000. Jednou z prvních informací o úspěšnosti 

vyhodnocení měřených dat jsou údaje, týkající se řešení ambiguity na jednotlivých 

bodech (viz obrázek 73). Posledním krokem v rámci základního zpracování je 

vyrovnání sítě a stanovení charakteristik přesnosti (polohy, jednotlivých souřadnic, 

výšky, prostorové přesnosti, aj.). V našem případě jsou pro hodnocení podstatné 

zejména charakteristiky přesnosti určení výškové složky. Ukázka observačního 

schématu s rozložením měřených bodů je uvedena na obrázku 74. Součástí jsou 

také elipsy chyb na jednotlivých bodech, které podávají základní grafickou 

představu o přesnosti výsledku observací. Pokročilé možnosti zpracování a 

vyhodnocení budou řešeny v dalších kapitolách v rámci analýzy přesnosti.  

 

Obrázek 73: Závěrečná fáze výpočtu v programu LEICA Geo Office  
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Obrázek 74: Observační schéma + elipsy chyb 

6.8.2 Zpracování nivelace v programu LEICA Geo Office 

Zpracovatelský software LEICA Geo Office neslouží pouze k řešení úloh 

v oblasti technologie GNSS. Poskytuje také velmi jednoduché a efektivní 

zpracování měření nivelačních. Pracovní postup je obdobný jako při zpracování 

měření GNSS. Provede se import měřených dat a přiřazení k založenému 

projektu. Následuje kontrola převýšení mezi jednotlivými oddíly a sloučení 

nivelačních oddílů do příslušných nivelačních tahů. Závěrem se provede výpočet 

výšek měřených bodů. Grafické schéma jednoho z nivelačních oddílů, ilustruje 

obrázek 75.  
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Obrázek 75: Schéma geometrické nivelace ze středu (LGO) 

6.9 Hodnocení přesnosti poklesů určených rychlou statickou 

metodou 

Tato kapitola disertační je zaměřena na zhodnocení přesnosti poklesů, 

které byly určeny rychlou statickou metodou. Jak již bylo v předcházejících 

částech disertační práce uvedeno, jsou výšky sledovaných bodů určeny jak 

přesnou nivelací, tak rychlou statickou metodou. Výsledky mezietapových poklesů, 

určené přesnou nivelací mají bezesporu vyšší vypovídající hodnotu a proto budou 

považovány při posuzování přesnosti určených poklesů technologií GNSS za 

vztažné. Poklesy budou vyhodnoceny z měřených dat přesné nivelace, přičemž 

výškovou referencí jsou body české státní nivelační sítě, jež jsou situované mimo 

vlivy hlubinného dobývání (výškové připojení na nivelační značky 

nepoddolovaného území).  

Výsledné poklesy nivelovaných bodů jsou také zatíženy určitými 

systematickými a nahodilými chybami. Při měření byla pro co možná nejvyšší 

eliminaci systematických chyb nivelace s maximální důsledností dodržována 

metodika měření geometrické nivelace ze středu. Nivelační tah byl zaměřen 

dvakrát nezávisle na sobě, odpovídajícími přístroji, pomůckami, přičemž byly vždy 

dodrženy kritéria přesnosti pro přesnou nivelaci (viz výsledky nivelačních měření a 

charakteristiky přesnosti, kapitola 6.9.2). Vzhledem k obecným předpokladům 

výškové přesnosti metod technologie GNSS, budou pro účely porovnání vzniklé 

chyby při nivelaci považovány za zanedbatelné. 
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Následující část disertační práce bude obsahovat analýzu výsledků 

určených poklesů v závislosti na odlišném způsobu zpracování a vyhodnocení 

současně s ohledem na konkrétní observační podmínky. Zpracovatelský software 

nabízí celou řadu možností volby zpracování. Počínaje běžným 

postprocessingovým zpracováním (bez jakýchkoli modifikací, selekcí dat, 

standardně používanými parametry pro výpočet, bez přesných parametrů 

efemerid) až k pokročilejšímu zpracování a analýze, jak bude uvedeno dále. 

Jednotlivé způsoby zpracování budou v dalším textu vždy odlišovány verzí 

zpracování.  

6.9.1 Výsledky měření rychlou statickou metodou zpracování (verze 

zpracování A) 

První verze zpracování představuje běžné zpracování bez dalších zásahů 

do surových dat zpracovatelem. Při prvním výpočtu byly použity parametry, jež 

jsou obsaženy v tabulce 42. Pro referenci měřených dat byla použita permanentní 

referenční stanice sítě CZEPOS, konkrétně permanentní stanice ve Frýdku – 

Místku, označována pracovně CFRM.  

Mezi další důležité parametry patří zejména nastavení elevační masky pro 

výběr dat z družic, které budou vstupovat do výpočtu. Pro běžné zpracování je 

standardně používána hodnota elevačního úhlu v rozmezí 10° – 20°. Při měření 

byla minimální elevace pro výběr potencionální družice stanovena na hodnotu 10° 

především z důvodu širších možností zpracování. Pro eliminaci vlivu troposférické 

refrakce byl použit model Hopfieldův, jeden z mnoha používaných.          

Tabulka 42: Parametry výpočtu (verze zpracování A) 

Parametry zpracování: rychlá statická metoda, lokalita Stonava, verze A 

Reference permanentní stanice CFRM (CZEPOS) 

Elevační maska 15° 

GNSS systém NAVSTAR - GPS 

Troposférický model Hopfield 

Ionosférický model automatický výběr 

Selektované družice Mimo elevační masky bez další selekce 

Ephemeris Broadcast 
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Efemeridy (parametry oběžných drah družic GNSS), vstupující do výpočtu 

jsou určeny s různou přesností. V praxi se setkáváme s několika typy efemerid. 

Pro běžná měření s krátkými vektory postačí tzv. palubní efemeridy (Broadcast 

ephemeris). Tyto efemeridy jsou zaznamenávány bez časového zpoždění přímo 

při observacích. Přesnost palubních efemerid v poloze družice dosahuje přibližně 

jednoho metru. Mezi další typy efemerid patří predikované efemeridy, označované 

také jako ultra-rychlé (Ultra-rapid ephemeris), dále jsou to efemeridy rychlé (tzv. 

Rapid ephemeris) a na závěr výsledné (přesné), jak je uvedeno níže.   

Pro zpřesnění práce se v mnoha případech při zpracování používají tzv. 

přesné efemeridy (Precise ephemeris). Přesné efemeridy však nejsou dostupné 

ihned po ukončené observaci. Zpravidla s dvou až třítýdenním odstupem jsou 

k dispozici ke stažení, např. na [28]. Přesné efemeridy jsou zpracovávány na 

základě observací z monitorovacích stanic. Polohová přesnost v poloze družice je 

závislá na typu efemerid. Pohybuje se v řádech centimetrů pro přesné efemeridy. 

Výsledky měření, jež jsou déle prezentovány, byly v rámci verze 

zpracování A vyhodnoceny s efemeridami palubními. Představují tak výsledky 

standardního zpracování. V dalších částech disertační práce bude snahou 

odpovědět také na otázky, týkající se míry zpřesnění výsledků v případě použití 

finálních, přesných efemerid při vyhodnocení stejných dat.    
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Tabulka 43: Výsledky první etapy observací (verze zpracování A) 

Číslo 
bodu B [°, ', " N] L [°, ', " E] 

H 
(elips.) m3D mp mB mL mH GDOP Ambiquity 

2007A   49° 49' 14,36642"    18° 32' 47,27445"  310,363 0,018 0,009 0,007 0,006 0,016 2,3 8,0 

2007B   49° 49' 14,36658"    18° 32' 47,27459"  310,349 0,014 0,008 0,006 0,005 0,012 2,4 2,6 

2008A   49° 48' 58,22890"    18° 33' 07,98681"  311,144 0,015 0,008 0,007 0,005 0,012 2,1 2,7 

2008B   49° 48' 58,22909"    18° 33' 07,98610"  311,148 0,017 0,010 0,008 0,006 0,014 2,5 2,7 

2038A   49° 49' 16,99809"    18° 32' 45,16819"  310,261 0,020 0,011 0,009 0,007 0,016 2,2 3,1 

2038B   49° 49' 16,99816"    18° 32' 45,16780"  310,271 0,016 0,008 0,006 0,005 0,014 2,4 2,5 

2039A   49° 49' 22,62309"    18° 32' 37,94828"  306,097 0,018 0,010 0,008 0,006 0,015 1,9 2,6 

2039B   49° 49' 22,62279"    18° 32' 37,94809"  306,091 0,018 0,009 0,007 0,005 0,015 2,4 2,5 

2100A   49° 48' 43,62250"    18° 33' 03,54943"  310,927 0,016 0,009 0,007 0,006 0,013 2,0 2,3 

2100B   49° 48' 43,62287"    18° 33' 03,54933"  310,949 0,017 0,009 0,007 0,005 0,014 2,7 3,0 

2101A   49° 48' 41,86971"    18° 33' 04,80734"  307,698 0,015 0,009 0,007 0,005 0,012 2,0 2,3 

2101B   49° 48' 41,87009"    18° 33' 04,80737"  307,705 0,016 0,008 0,007 0,005 0,014 2,8 3,0 

2107A   49° 48' 30,97602"    18° 33' 11,03907"  320,860 - - - - - 3,5 7,8 

2107B   49° 48' 30,97602"    18° 33' 11,03907"  320,860 - - - - - 2,2 4,4 

2108A   49° 48' 29,04644"    18° 33' 10,97613"  318,037 0,027 0,016 0,015 0,007 0,021 4,0 4,7 

2108B   49° 48' 29,04668"    18° 33' 10,97575"  318,065 0,027 0,013 0,011 0,008 0,023 2,2 3,2 

2110A   49° 48' 55,80911"    18° 33' 29,20864"  291,633 0,017 0,010 0,008 0,006 0,014 2,4 2,5 

2110B   49° 48' 55,80920"    18° 33' 29,20874"  291,587 0,015 0,008 0,007 0,004 0,012 2,5 2,7 

2111A   49° 48' 53,43130"    18° 33' 33,33597"  292,706 0,015 0,008 0,007 0,005 0,013 2,5 2,6 

2111B   49° 48' 53,43124"    18° 33' 33,33606"  292,674 0,023 0,012 0,010 0,006 0,019 2,5 3,1 

2118A   49° 48' 41,76489"    18° 33' 49,14671"  290,640 0,031 0,014 0,011 0,009 0,028 3,7 3,9 

2118B   49° 48' 41,76419"    18° 33' 49,14647"  290,569 0,047 0,018 0,015 0,010 0,043 2,9 4,0 

2119A   49° 48' 38,81563"    18° 33' 53,10172"  292,194 0,024 0,011 0,009 0,007 0,021 3,7 3,9 

2119B   49° 48' 38,81577"    18° 33' 53,10192"  292,219 0,027 0,011 0,009 0,006 0,025 2,9 4,0 

2124A   49° 49' 08,70596"    18° 33' 30,75485"  282,099 0,012 0,007 0,006 0,004 0,009 1,8 2,0 

2124B   49° 49' 08,70612"    18° 33' 30,75515"  282,091 0,013 0,007 0,006 0,004 0,011 2,6 3,9 

2125A   49° 49' 07,62661"    18° 33' 31,34631"  281,985 0,012 0,007 0,006 0,004 0,010 1,8 2,0 

2125B   49° 49' 07,62648"    18° 33' 31,34695"  281,975 0,013 0,007 0,006 0,004 0,011 2,6 3,9 

2126A   49° 49' 05,27114"    18° 33' 33,79062"  283,817 0,016 0,008 0,007 0,005 0,013 3,0 3,3 

2126B   49° 49' 05,27132"    18° 33' 33,79062"  283,813 0,020 0,013 0,011 0,006 0,015 1,8 3,5 

2127A   49° 49' 03,45707"    18° 33' 34,25351"  284,605 0,017 0,009 0,007 0,005 0,015 3,0 3,3 

2127B   49° 49' 03,45774"    18° 33' 34,25354"  284,617 0,018 0,011 0,010 0,005 0,014 2,4 3,5 

2132A   49° 49' 10,21015"    18° 33' 35,69310"  279,138 0,036 0,020 0,017 0,011 0,030 2,5 4,8 

2132B   49° 49' 10,21106"    18° 33' 35,69383"  279,139 0,044 0,028 0,025 0,012 0,034 2,5 2,9 

2133A   49° 49' 10,07316"    18° 33' 36,24056"  279,131 0,050 0,027 0,023 0,014 0,042 2,6 3,1 

2133B   49° 49' 10,07282"    18° 33' 36,23842"  279,097 0,046 0,030 0,027 0,013 0,035 2,1 2,3 
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Tabulka 43 dokumentuje výsledky první etapy měření (verze zpracování 

A). Pro každý měřený bod jsou zde uvedeny geocentrické prostorové souřadnice 

v souřadnicovém systému ETRS-89 (referenční rámec ETRF2000), elipsoidická 

výška (výška nad elipsoidem GRS-80) a příslušné charakteristiky přesnosti. 

Logika číslování resp. odlišení výsledků první a druhé observace: A – výsledek 

první observace, B – výsledek druhé observace.  

Tabulka 44: Výsledky druhé etapy observací (verze zpracování A) 

Číslo 
bodu B [°, ', " N] L [°, ', " E] 

H 
(elips.) m3D mp mB mL mH GDOP Ambiquity 

2007A 49° 49' 14,36636" 18° 32' 47,27551" 310,341 0,026 0,017 0,015 0,008 0,019 2,2 2,4 

2008A 49° 48' 58,22934" 18° 33' 07,98721" 311,151 0,025 0,016 0,014 0,008 0,020 2,9 3,5 

2008B 49° 48' 58,22878" 18° 33' 07,98726" 311,142 0,026 0,015 0,013 0,007 0,021 2,6 2,8 

2038A 49° 49' 16,99823" 18° 32' 45,16952" 310,257 0,030 0,020 0,016 0,012 0,022 2,0 3,9 

2038B 49° 49' 16,99898" 18° 32' 45,16925" 310,237 0,023 0,012 0,010 0,007 0,020 2,3 3,1 

2039A 49° 49' 22,62339" 18° 32' 37,94887" 306,101 0,019 0,011 0,009 0,008 0,015 2,3 2,4 

2039B 49° 49' 22,62325" 18° 32' 37,94882" 306,070 0,023 0,011 0,010 0,006 0,019 3,0 3,1 

2100A 49° 48' 43,62258" 18° 33' 03,55081" 310,953 0,019 0,008 0,006 0,005 0,017 2,6 7,8 

2100B 49° 48' 43,62246" 18° 33' 03,55037" 310,911 0,019 0,011 0,010 0,005 0,016 2,6 5,1 

2101A 49° 48' 41,86992" 18° 33' 04,80834" 307,705 0,027 0,012 0,010 0,007 0,024 2,4 3,1 

2101B 49° 48' 41,86982" 18° 33' 04,80818" 307,710 0,024 0,015 0,012 0,008 0,019 2,5 2,6 

2108A 49° 48' 29,04689" 18° 33' 10,97671" 318,041 0,025 0,012 0,011 0,006 0,022 2,9 4,2 

2108B 49° 48' 29,04749" 18° 33' 10,97579" 318,057 0,026 0,013 0,011 0,007 0,022 3,5 3,8 

2109A 49° 48' 26,10290" 18° 33' 10,71565" 318,578 0,038 0,016 0,014 0,009 0,034 4,1 13,4 

2109B 49° 48' 26,10176" 18° 33' 10,71637" 318,638 0,057 0,028 0,023 0,016 0,049 3,8 3,8 

2110A 49° 48' 55,80957" 18° 33' 29,20951" 291,557 0,052 0,027 0,021 0,017 0,045 6,7 7,2 

2110B 49° 48' 55,80887" 18° 33' 29,20958" 291,588 0,022 0,011 0,010 0,006 0,019 3,2 3,4 

2111A 49° 48' 53,43049" 18° 33' 33,33577" 292,593 0,045 0,030 0,022 0,020 0,034 4,0 5,0 

2111B 49° 48' 53,43123" 18° 33' 33,33626" 292,591 0,027 0,014 0,012 0,007 0,023 2,8 3,0 

2118A 49° 48' 41,76451" 18° 33' 49,14404" 290,483 0,056 0,024 0,019 0,015 0,051 3,1 4,5 

2118B 49° 48' 41,76416" 18° 33' 49,14419" 290,508 0,042 0,025 0,021 0,013 0,034 2,3 8,4 

2119A 49° 48' 38,81689" 18° 33' 53,09948" 292,124 0,027 0,012 0,010 0,007 0,024 2,6 2,6 

2119B 49° 48' 38,81580" 18° 33' 53,09971" 292,091 0,028 0,016 0,014 0,008 0,023 2,6 2,8 

2124A 49° 49' 08,70606" 18° 33' 30,75567" 281,994 0,018 0,012 0,011 0,006 0,014 2,5 2,8 

2124B 49° 49' 08,70680" 18° 33' 30,75562" 282,001 0,020 0,011 0,010 0,005 0,017 5,2 5,5 

2125A 49° 49' 07,62710" 18° 33' 31,34794" 281,906 0,016 0,010 0,009 0,005 0,012 1,9 2,8 

2125B 49° 49' 07,62688" 18° 33' 31,34765" 281,878 0,021 0,011 0,010 0,004 0,018 5,5 5,6 

2132A 49° 49' 10,21051" 18° 33' 35,69146" 278,980 0,054 0,033 0,029 0,016 0,042 3,4 3,5 

2132B 49° 49' 10,21124" 18° 33' 35,69279" 278,995 0,070 0,042 0,037 0,019 0,057 4,5 4,9 

2133A 49° 49' 10,07300" 18° 33' 36,23966" 278,895 0,047 0,026 0,023 0,013 0,040 3,5 3,6 

2133B 49° 49' 10,11538" 18° 33' 36,30868" 277,525 - - - - - 2,5 4,6 
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Tabulka 45: Výsledky třetí etapy observací (verze zpracování A) 

Číslo bodu B [°, ', " N] L [°, ', " E] H (elips.) m3D mp mB mL mH GDOP Ambiquity 

2007A 49° 49' 14,36615" 18° 32' 47,27497" 310,361 0,025 0,010 0,008 0,006 0,023 3,1 5,3 

2007B 49° 49' 14,36624" 18° 32' 47,27531" 310,342 0,016 0,010 0,008 0,005 0,013 2,1 2,6 

2008A 49° 48' 58,22922" 18° 33' 07,98706" 311,120 0,019 0,010 0,008 0,006 0,016 2,6 3,5 

2008B 49° 48' 58,22936" 18° 33' 07,98678" 311,104 0,019 0,009 0,007 0,005 0,017 2,3 2,4 

2038A 49° 49' 16,99830" 18° 32' 45,16919" 310,231 0,025 0,009 0,007 0,005 0,023 2,8 5,3 

2038B 49° 49' 16,99832" 18° 32' 45,16921" 310,241 0,019 0,013 0,011 0,006 0,014 1,8 2,3 

2039A 49° 49' 22,62318" 18° 32' 37,94891" 306,057 0,022 0,009 0,007 0,006 0,021 3,6 4,0 

2039B 49° 49' 22,62336" 18° 32' 37,94925" 306,079 0,016 0,011 0,009 0,006 0,012 1,8 2,0 

2100A 49° 48' 43,62224" 18° 33' 03,55113" 310,917 0,017 0,012 0,010 0,006 0,013 3,1 3,4 

2100B 49° 48' 43,62233" 18° 33' 03,55123" 310,933 0,020 0,007 0,006 0,004 0,018 2,7 3,0 

2101A 49° 48' 41,86901" 18° 33' 04,80808" 307,696 0,026 0,015 0,013 0,008 0,021 2,9 6,2 

2101B 49° 48' 41,86952" 18° 33' 04,80897" 307,652 0,018 0,008 0,006 0,005 0,016 2,3 2,5 

2108A 49° 48' 29,04739" 18° 33' 10,97584" 318,002 0,023 0,012 0,009 0,008 0,020 2,5 2,7 

2108B 49° 48' 29,04799" 18° 33' 10,97655" 317,995 0,019 0,012 0,010 0,008 0,015 1,9 2,5 

2109A 49° 48' 26,16495" 18° 33' 10,77121" 320,740 - - - - - 2,0 2,8 

2109B 49° 48' 26,10292" 18° 33' 10,71615" 318,581 0,026 0,015 0,012 0,009 0,022 1,8 4,9 

2110A 49° 48' 55,80819" 18° 33' 29,21004" 291,586 0,020 0,013 0,011 0,007 0,016 2,9 3,6 

2110B 49° 48' 55,80843" 18° 33' 29,21007" 291,562 0,015 0,008 0,007 0,004 0,013 2,1 2,4 

2111A 49° 48' 53,42882" 18° 33' 33,33747" 292,595 0,031 0,015 0,012 0,009 0,027 3,5 6,3 

2111B 49° 48' 53,42927" 18° 33' 33,33795" 292,569 0,018 0,011 0,010 0,006 0,015 2,1 2,4 

2118A 49° 48' 41,80724" 18° 33' 49,23579" 289,738 - - - - - 3,1 3,3 

2118B 49° 48' 41,76453" 18° 33' 49,14382" 290,260 0,029 0,019 0,017 0,010 0,022 2,0 6,4 

2119A 49° 48' 38,81676" 18° 33' 53,09877" 291,928 0,040 0,022 0,017 0,013 0,033 2,2 3,9 

2119B 49° 48' 38,81765" 18° 33' 53,09841" 291,958 0,017 0,010 0,008 0,006 0,014 3,3 3,4 

2124A 49° 49' 08,70655" 18° 33' 30,75600" 281,987 0,017 0,007 0,005 0,004 0,016 2,8 3,2 

2124B 49° 49' 08,70670" 18° 33' 30,75627" 281,998 0,018 0,007 0,005 0,004 0,016 2,8 3,0 

2125A 49° 49' 07,62680" 18° 33' 31,34799" 281,892 0,021 0,008 0,007 0,005 0,019 2,6 4,2 

2125B 49° 49' 07,62705" 18° 33' 31,34818" 281,853 0,016 0,006 0,005 0,004 0,015 2,4 3,0 

2132A 49° 49' 10,21055" 18° 33' 35,69222" 278,954 0,047 0,020 0,016 0,012 0,042 3,8 4,5 

2132B 49° 49' 10,21092" 18° 33' 35,69131" 278,922 0,046 0,022 0,017 0,014 0,040 2,5 2,5 

2133A 49° 49' 10,07274" 18° 33' 36,23865" 278,951 0,054 0,022 0,018 0,013 0,050 3,1 3,3 

2133B 49° 49' 10,07321" 18° 33' 36,23868" 278,928 0,070 0,024 0,018 0,015 0,066 3,9 4,2 

 

Přesnost výsledků měření rychlou statickou metodou charakterizují 

jednotlivé střední chyby. Pro hodnocení přesnosti určení poklesů jsou v tomto 

případě podstatné střední chyby výškové složky (mH). Poslední dvojce sloupců 

uvádí další důležité parametry: minimální a maximální hodnoty GDOP při 

observacích a informaci o tom, zda byly vyřešeny ambiguity. Ukazatel GDOP 
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hodnotí příznivost geometrie konstelace družic z hlediska prostorové polohy a 

času (viz kapitola 2.5.3). Další podrobné údaje např. o časech observací, 

technických parametrech aparatur referenční stanice, roveru, údaje o použitých 

družicích, dalších charakteristikách přesnosti apod. jsou obsahem výpočetního 

protokolu, který tvoří přílohu disertační práce J. Výsledky etapy druhé a třetí viz 

tabulka 44 a 45.  

6.9.2 Výsledky sledování poklesů přesnou nivelací 

Objektivní hodnocení přesnosti měřených veličin se neobejde bez 

referenčních dat. Posuzovány budou v tomto případě výšky bodů potažmo 

relativní změny výšek sledovaných bodů, jež jsou určeny technologií GNSS. 

Výsledky vztažných měření musí vykazovat vyšší dosažitelnou přesnost oproti 

předpokládané přesnosti posuzované metody.  

Aby bylo možno výsledky přesné nivelace považovat za vztažné, je 

zapotřebí prokázat jejich kvalitu dodržením stanovených kritérií přesnosti. 

Zejména se jedná o dodržení mezního rozdílu převýšení při měření ve směru TAM 

a ZPĚT, v rámci jednotlivých nivelačních oddílů, stanovení střední kilometrové 

chyby nivelace a střední chyby aritmetického průměru (měření TAM a ZPĚT). 

Mezní hodnoty rozdílů převýšení, měřených ve směru TAM a ZPĚT, jsou 

definovány v mnoha předpisech. Pro účely sledování poklesů byly pro přesnou 

nivelaci převzaty kritéria přesnosti z Vyhlášky č. 435/1992 Sb. [13] Totožnost a 

neměnnost připojovacích nivelačních bodů se ověřila kontrolním měřením. Měřené 

kontrolní převýšení se od převýšení dle nivelačních údajů nesmí lišit o mezní 

hodnotu, která je stanovena Vyhláškou č. 31/1995 Sb. Souhrnný přehled 

použitých kritérií je uveden níže. [13, 31] 

 Mezní hodnota rozdílu převýšení v oddílech mezi měřením TAM a ZPĚT: 

      (37) 

 Mezní rozdíl kontrolně měřeného převýšení a převýšení dle nivelačních údajů 

při ověření totožnosti a neměnnosti výchozích nivelačních bodů dle Vyhlášky č. 

31/1995 Sb. (1. řád): 

,kde R je délka oddílu v km          (38) 

R
ZPĚPTAM

 5
,

R
KONTROLNÍNÚ

 5,12
,
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Výsledky kontrolního měření vyhověly požadavkům na ověření totožnosti 

a neměnnost výchozích nivelačních bodů GZ10-64.1 a GZ10-64.2 (viz tabulka 46). 

Mezní hodnota rozdílu měřeného převýšení v rámci kontrolního měření a 

převýšení podle nivelačních údajů je dle (38) rovna 2,5 mm (délka nivelačního 

tahu kontrolního měření je 0,1 km). Rozdíl převýšení kontrolně měřeného ve 

směru TAM by se neměl dle vztahu (37) lišit o více než 1,6 mm od měřeného 

převýšení ve směru ZPĚT. Veškeré parametry, měřené hodnoty a mezní 

odchylky, vztahující se k ověření totožnosti a neměnnosti nivelačních bodů jsou 

náplní tabulky 46.     

Tabulka 46: Ověření totožnosti a neměnnosti výchozích nivelačních bodů 

Nivelační body Etapa 
Převýšení kontrolní d 

[mm] 
s 

[km] 
TAM,ZPĚT A/N 

Převýšení 
dle NÚ 

Převýšení 
kontrolní 

ΔM,NÚ NÚ,KONTR.
TAM ZPĚT 

GZ10-
64.2 

GZ10-
64.1 

1.  -0,2808 -0,2811 0,3 

0,1 1,6 



-0,2790 

-0,2810 2,0 

2,5 2. -0,2802 -0,2807 0,5  -0,2805 1,4 

3. -0,2809 -0,2805 -0,4  -0,2807 1,7 

Sledované body byly zaměřeny dvakrát nezávisle na sobě, přičemž celý 

nivelační tah byl rozdělen do tří dílčích nivelačních tahů. Při přesné nivelaci je 

vhodné rozdělit nivelační tahy do několika nivelačních oddílů. Pro potřeby této 

nivelace byly nivelační tahy tvořeny osmi nivelačními oddíly. Vyrovnání výsledků 

nivelace a stanovení charakteristik přesnosti měření bylo uskutečněno dle [29], 

vyrovnání souboru měřických dvojic nestejné přesnosti.  

Jelikož jsou nivelační oddíly nestejně dlouhé, je zapotřebí zavést váhy 

měřených veličin. Při vyrovnání měřických dvojic se váhy běžně volí jako reciproké 

hodnoty délky jednotlivých nivelačních oddílů. Úkolem vyrovnávacího počtu je 

stanovit vyrovnané hodnoty měřených převýšení a stanovit jejich přesnosti (střední 

chyby). Postup vyrovnání je podle [29] následující.  

1) Výpočet diferencí: 

ZPĚPTAM lld                  (39) 

kde lTAM je převýšení měřené ve směru TAM, 

lZPĚT je převýšení měřené ve směru ZPĚT 
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2) Výpočet mezních odchylek diferencí: 

Pro stanovení mezní hodnoty byl použit vztah (37), uvedený ve 

vyhlášce č. 435/1992 Sb. 

3) Výpočet vyrovnaných převýšení 

2

ZPĚPTAM ll
x


                          (40) 

4) Výpočet jednotkové střední chyby a jednotkové střední chyby 

aritmetického průměru (střední kilometrové chyby) 

Střední kilometrová chyba (jednoho měření):  

n

dp

m

n

i

ii







2

1

2

0
                       (41) 

Střední kilometrová chyba (aritmetického průměru): 

n

dp

n

dp
n

dp

m
m

n

i

ii

n

i

ii

n

i

ii

X














 1

2

1

21

2

0

,0
2

1

42

2

2
          (42) 

Následující tabulky 47, 48, 49 dokládají dodržení požadovaných kritérií pro 

přesnou nivelaci. Jedná se zejména o porovnání mezních hodnot diferencí dMEZ 

s dosaženými diferencemi: d [mm] a střední kilometrové chyby jednoho měření m0 

a střední kilometrové chyby aritmetického průměru m0x. 

Tabulka 47: Charakteristiky přesnosti přesné nivelace (1. etapa) 

ODDÍL TAM ZPĚT PRŮMĚR 
s 

[km] 
p 

d 
[mm] 

dMEZ A/N 
dd 

[mm2] 
(d+1)2 pdd  dd/s 

1 -2,5430 2,5434 -2,5432 1,1 0,95 0,4 5,1  0,16 1,96 0,1524 0,1524 

2 4,7799 -4,7791 4,7795 1,0 1,02 0,8 4,9  0,64 3,24 0,6531 0,6531 

3 -4,7163 4,7169 -4,7166 0,8 1,20 0,6 4,6  0,36 2,56 0,4337 0,4337 

4 -2,6493 2,6504 -2,6499 1,1 0,91 1,1 5,2  1,21 4,41 1,1000 1,1000 

5 14,4471 -14,4440 14,4456 1,6 0,64 3,1 6,3  9,61 16,81 6,1210 6,1210 

6 5,2848 -5,2860 5,2854 0,8 1,23 -1,2 4,5  1,44 0,04 1,7778 1,7778 

7 2,4727 -2,4731 2,4729 0,9 1,15 -0,4 4,7  0,16 0,36 0,1839 0,1839 

8 -9,5322 9,5352 -9,5337 0,9 1,12 3,0 4,7  9,00 16,00 10,1124 10,1124 

 7,5437 -7,5363 7,5400 8,1   7,4   22,5800 45,3800 20,5342 20,5342 

Střední kilometrová chyba (jednoho měření): 
   

m0 [mm] 1,1 
  

Střední kilometrová chyba (aritmetického průměru): 
  

m0x mm] 0,8 
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Tabulka 48: Charakteristiky přesnosti přesné nivelace (2. etapa) 

ODDÍL TAM ZPĚT PRŮMĚR 
s 

[km] 
p 

d 
[mm] 

dMEZ A/N 
dd 

[mm2] 
(d+1)2 pdd  dd/s 

1 -2,5483 2,5493 -2,5488 1,1 0,95 1,0 5,1  1,00 4,00 0,9524 0,9524 

2 4,7672 -4,7629 4,7651 1,0 1,02 4,3 4,9  18,49 28,09 18,8673 18,8673 

3 -4,7705 4,7702 -4,7704 0,8 1,20 -0,3 4,6  0,09 0,49 0,1084 0,1084 

4 -2,6122 2,6103 -2,6113 1,1 0,91 -1,9 5,2  3,61 0,81 3,2818 3,2818 

5 14,4846 -14,4851 14,4849 1,6 0,64 -0,5 6,3  0,25 0,25 0,1592 0,1592 

6 5,2881 -5,2886 5,2883 0,8 1,23 -0,5 4,5  0,25 0,25 0,3086 0,3086 

7 2,4644 -2,4651 2,4648 0,9 1,15 -0,7 4,7  0,49 0,09 0,5632 0,5632 

8 -9,5675 9,5663 -9,5669 0,9 1,12 -1,2 4,7  1,44 0,04 1,6180 1,6180 

 7,5058 -7,5056 7,5057 8,1   0,2   25,6200 34,0200 25,8591 25,8591 

Střední kilometrová chyba (jednoho měření): 
   

m0 [mm]  1,3 
  Střední kilometrová chyba (aritmetického průměru): 

  
m0x[mm] 0,9 

  
 

Tabulka 49: Charakteristiky přesnosti přesné nivelace (3. etapa) 

ODDÍL TAM ZPĚT PRŮMĚR 
s 

[km] 
p 

d 
[mm] 

dMEZ A/N 
dd 

[mm2] 
(d+1)2 pdd  dd/s 

1 2,5509 -2,5495 2,5502 1,1 0,95 1,5 5,1  2,10 6,00 2,0024 2,0024 

2 4,7566 -4,7589 4,7578 1,0 1,02 -2,3 4,9  5,29 1,69 5,3980 5,3980 

3 -4,8003 4,8003 -4,8003 0,8 1,20 0,0 4,6  0,00 1,00 0,0000 0,0000 

4 -2,6006 2,6004 -2,6005 1,1 0,91 -0,2 5,2  0,04 0,64 0,0364 0,0364 

5 14,5060 -14,5080 14,5070 1,6 0,64 -1,9 6,3  3,80 0,90 2,4220 2,4220 

6 5,2872 -5,2891 5,2882 0,8 1,23 -1,9 4,5  3,61 0,81 4,4568 4,4568 

7 2,4581 -2,4572 2,4577 0,9 1,15 0,9 4,7  0,72 3,42 0,8305 0,8305 

8 -9,5793 9,5768 -9,5780 0,9 1,12 -2,6 4,7  6,50 2,40 7,3062 7,3062 

 12,5786 -12,5852 12,5819 8,1   -6,6   22,0700 16,8700 22,4521 22,4521 

Střední kilometrová chyba (jednoho měření): 
   

m0 [mm] 1,2 

  Střední kilometrová chyba (aritmetického průměru): 
  

m0x[mm] 0,8 

  
 

Na základě výše uvedených charakteristik přesnosti lze konstatovat, že 

výšky sledovaných bodů byly v rámci jednotlivých etap určeny prakticky se stejnou 

přesností. Hodnoty středních kilometrových chyb se pohybovaly v rozmezí 1,1 mm 

až 1,3 mm. Kritéria přesnosti byly dodrženy v celém rozsahu. Přesná nivelace tak 

poskytla kvalitní referenční data pro analýzy přesnosti určení relativních změn 

výšek rychlou statickou metodou a budeme jej dále považovat za fundamentální. 

Hodnoty poklesů, které byly určeny přesnou nivelací, jsou uvedeny v tabulce 50. 

Pro lepší orientaci a představu byly poklesy kategorizovány do čtyř skupin. Změny 

výšek byly odstupňovány dle přiložené legendy.  



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  138 

 

Tabulka 50: Změny výšek sledovaných bodů metodou přesné nivelace 

číslo 
bodu 

Výšky bodů PN: 2014 [m] - Bpv Poklesy 2014 [m] 

1. etapa (2. 4. 2014) -
E1 

2. etapa (29. 7. 2014) - 
E2 

3. etapa (7. 11. 2014) - 
E3 

E2 - E1 E3 - E2 E3 - E1 

2007 268,1215 268,1259 268,1225 0,004 -0,003 0,001 

2008 268,8930 268,8970 268,8907 0,004 -0,006 -0,002 

2038 268,0140 268,0183 268,0150 0,004 -0,003 0,001 

2039 263,8354 263,8395 263,8367 0,004 -0,003 0,001 

2100 268,6769 268,6700 268,6619 -0,007 -0,008 -0,015 

2101 265,4377 265,4265 265,4142 -0,011 -0,012 -0,024 

2107 274,4465 274,4390 274,4273 -0,007 -0,012 -0,019 

2108 275,7723 275,7714 275,7614 -0,001 -0,010 -0,011 

2110 249,3899 249,3547 249,3288 -0,035 -0,026 -0,061 

2111 250,4520 250,3767 250,3262 -0,075 -0,050 -0,126 

2118 248,3877 248,2282 248,0083 -0,160 -0,220 -0,379 

2119 249,9406 249,8349 249,7033 -0,106 -0,132 -0,237 

2124 239,8562 239,7878 239,7520 -0,068 -0,036 -0,104 

2125 239,7492 239,6826 239,6470 -0,067 -0,036 -0,102 

2132 236,8876 236,7713 236,7225 -0,116 -0,049 -0,165 

2133 236,8893 236,7736 236,7239 -0,116 -0,050 -0,165 

 
      

   

Legenda: změna výšky 

   

   
0,000 - 0,010 

   

   
0,011 - 0,050 

   

   
0,051 - 0,100 

   

   
> 0,0101 

   

6.9.3 Základní analýza přesnosti poklesů rychlou statickou metodou, 

verze zpracování A 

Observační podmínky se při měření technologií GNSS v rámci 

jednotlivých etapových sledování lišily. Teoretická přesnost je obecně závislá na 

mnoha faktorech (viz kapitola 2.5). Cílem této kapitoly bude posouzení dosažené 

přesnosti určení výšky, resp. změny výšky (poklesu) technologií GNSS 

porovnáním s výsledky přesné nivelace, které považujeme pro tyto účely za 

referenční. Snahou bude také odpovědět na otázku, do jaké míry se přesnost 

určení výškové složky, kterou indikuje software při postprocessingovém 

zpracování, blíží té skutečné dosažené přesnosti. Hodnocení přesnosti bude 

provedeno následujícím způsobem. 
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Předmětem hodnocení budou změny výšek sledovaných bodů, které byly 

určeny rychlou statickou metodou, přičemž pro každou výškovou změnu (pokles) 

byla stanovena jejich střední chyba. Tyto střední chyby byly určeny zákonem 

hromadění aposteriorních středních chyb výšek bodů v rámci jednotlivých etap. 

Pro výslednou střední chybu výškové změny (poklesu) platí vztah pro střední 

chybu funkce měřených veličin (44), uvedený níže. Pro určení změny výšky 

(poklesy, zdvihy) platí obecně: 

122,1 HHH                                         (43) 

kde H1 je výška určená v rámci první etapy,  

H2 je výška určená v rámci druhé etapy. 

Na základě zákona hromadění středních chyb vyplývá: 

22

2222

22

2,1

222

2

1

2

2

2

2,1
2

HHH

HHHHH

mmm

mmm
H

f
m

H

f
m


































          (44) 

kde mΔH1,2 je střední chyba výškové změny, 


12

,
H

f

H

f








 : parciální derivace dle výšky bodu druhé první a druhé etapy měření,  

mH1, mH2 jsou střední chyby výšek v rámci příslušných etap měření. 

Výsledky měření rychlou statickou metodou jsou spolu s výsledky měření 

přesnou nivelací seřazeny v tabulce 51. Pro první část hodnocení budou 

podstatné diference výšek mezi etapovými měřeními GNSS na pozorovaných 

bodech a odlehlosti těchto diferencí od referenčních, tzn. diferencí, určených 

přesnou nivelaci. Uvedené diference, neboli mezietapové výškové změny 

sledovaných bodů, jež jsou označeny v tabulce symbolem “d“, byly určeny dle 

vztahu (43).  
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Tabulka 51: Hodnocení přesnosti určení poklesů rychlou statickou metodou 

číslo 
bodu 

Diference d (PN) Diference d (GNSS) Dosažená přesnost GNSS Střední chyby dle SW LGO 

E2 - E1 E3 - E2 E3 -E1 
E2 - 
E1 

E3 - 
E2 

E3 - 
E1 

d1 d2 d3 md1 md2 md3 

2007A 
0,004 -0,003 0,001 

-0,022 0,019 -0,003 -0,026 0,023 -0,004 0,025 0,030 0,027 

2007B - - -0,007 - - -0,008 - - 0,017 

2008A 
0,004 -0,006 -0,002 

0,007 -0,031 -0,024 0,003 -0,024 -0,022 0,023 0,025 0,020 

2008B -0,005 -0,038 -0,044 -0,010 -0,032 -0,041 0,026 0,027 0,022 

2038A 
0,004 -0,003 0,001 

-0,004 -0,025 -0,029 -0,008 -0,022 -0,030 0,027 0,032 0,028 

2038B -0,034 0,003 -0,030 -0,038 0,007 -0,031 0,024 0,024 0,020 

2039A 
0,004 -0,003 0,001 

0,004 -0,044 -0,040 0,000 -0,041 -0,041 0,021 0,025 0,025 

2039B -0,021 0,008 -0,013 -0,025 0,011 -0,014 0,025 0,023 0,019 

2100A 
-0,007 -0,008 -0,015 

0,026 -0,036 -0,010 0,033 -0,028 0,005 0,021 0,022 0,018 

2100B -0,038 0,022 -0,016 -0,031 0,030 -0,001 0,021 0,024 0,023 

2101A 
-0,011 -0,012 -0,024 

0,007 -0,009 -0,002 0,019 0,003 0,022 0,027 0,032 0,024 

2101B 0,005 -0,059 -0,054 0,016 -0,046 -0,030 0,023 0,025 0,021 

2107A 
-0,007 -0,012 -0,019 

- - - - - - - - - 

2107B - - - - - - - - - 

2108A 
-0,001 -0,010 -0,011 

0,004 -0,039 -0,035 0,005 -0,029 -0,024 0,031 0,030 0,029 

2108B -0,009 -0,062 -0,071 -0,008 -0,052 -0,060 0,032 0,027 0,028 

2110A 
-0,035 -0,026 -0,061 

-0,076 0,030 -0,047 -0,041 0,056 0,015 0,047 0,047 0,021 

2110B 0,001 -0,026 -0,025 0,036 0,000 0,036 0,023 0,023 0,018 

2111A 
-0,075 -0,050 -0,126 

-0,112 0,002 -0,110 -0,037 0,053 0,015 0,036 0,043 0,030 

2111B -0,083 -0,022 -0,105 -0,007 0,029 0,021 0,030 0,027 0,024 

2118A 
-0,160 -0,220 -0,379 

-0,156 - - 0,003 - - 0,058 - - 

2118B -0,061 -0,248 -0,309 0,099 -0,029 0,070 0,055 0,040 0,048 

2119A 
-0,106 -0,132 -0,237 

-0,070 -0,197 -0,266 0,036 -0,065 -0,029 0,032 0,041 0,039 

2119B -0,128 -0,133 -0,261 -0,022 -0,001 -0,024 0,034 0,027 0,029 

2124A 
-0,068 -0,036 -0,104 

-0,106 -0,007 -0,112 -0,037 0,029 -0,008 0,017 0,021 0,018 

2124B -0,089 -0,003 -0,092 -0,021 0,033 0,012 0,020 0,023 0,020 

2125A 
-0,067 -0,036 -0,102 

-0,079 -0,014 -0,094 -0,013 0,021 0,009 0,015 0,022 0,022 

2125B -0,097 -0,025 -0,122 -0,030 0,010 -0,020 0,021 0,023 0,018 

2132A 
-0,116 -0,049 -0,165 

-0,158 -0,027 -0,185 -0,042 0,022 0,032 0,052 0,060 0,052 

2132B -0,144 -0,073 -0,217 -0,028 -0,024 -0,051 0,066 0,069 0,052 

2133A 
-0,116 -0,050 -0,165 

-0,235 0,055 -0,180 -0,120 0,105 -0,014 0,057 0,063 0,065 

2133B - - -0,169 - - -0,004 - - 0,074 

             LEGENDA 
 Dosažená přesnost 

 

Míra shody dosažené a predikované přesnosti (LGO) 

 Od ≤ 0,020 m 
 

ǀdǀ-md ≤ 0,010 m 0,031 ≤ ǀdǀ-md ≤ 0,050 m 

 0,021 ≤ Od ≤ 0,050 m 
 

0,011 ≤ ǀdǀ-md ≤ 0,020 m ǀdǀ-md > 0,050 m 

 0,051 ≤ Od ≤ 0,100 m 
 

0,021 ≤ ǀdǀ-md ≤0,030 m 

     Od > 0,100 m 
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Smyslem této části disertační práce je posoudit na jednotlivých 

sledovaných bodech dosaženou přesnost v určení výškové změny za určité 

období s přihlédnutím na konkrétní podmínky při observacích. Podstatou je, aby 

uvedená dosažená přesnost (viz tabulka 51), byla s co možná nevyšší 

pravděpodobností, blížící se skutečnosti. Nejedná se tedy o hodnocení přesnosti 

na základě statistických odhadů či teoretických předpokladů, ale o hmatatelnou 

dosaženou přesnost. Ta se opírá o výsledky měření změn výšek sledovaných 

bodů přesnou nivelací, tedy kvalitativně jde o výsledky s přesností minimálně o řád 

vyšší.  

Nyní bude pozornost zaměřena na hodnocení dosažené přesnosti rychlé 

statické metody celého souboru měřených výsledků. Podstatné jsou tedy 

dosažené rozdíly výškových diferencí technologií GNSS a přesné nivelace 

(odchylky). Dosažená přesnost je v tabulce 51 označena symbolem Od, a počítány 

jsou podle vzorce (45), 

PNGNSS

d ddO 11                   (45) 

kde d1
GNSS je diference výšky mezi první a druhou etapou, určené rychlou 

statickou metodou, 

d1
PN je výsledek diference výšky mezi první a druhou etapou z přesné nivelace. 

Výsledky měření rychlé statické metody byly pro hodnocení začleněny do 

čtyř přednostních kategorií. Do první kategorie spadají výsledky, které vykazují 

dosaženou přesnost určení výškové změny sledovaného bodu do 2,0 cm včetně. 

Tzn., že odchylka poklesu určeného technologií GNSS od poklesu přesnou 

nivelací nepřekračuje zmíněnou hodnotu  2,0 cm. Druhá kategorie se vyznačuje 

dosažením odchylky v intervalu  2,1 cm až  5,0 cm. Výsledky, jež vykazují 

odchylky vyšší než  5,1 cm, maximálně do  10,0 cm, jsou zařazeny do kategorie 

třetí. Výsledky nevyhovující žádné z výše uvedených tří přednostních kategorií 

tvoří samostatnou poslední, čtvrtou skupinu. Přesnost diferencí, tvořících čtvrtou 

kategorii, je tak horší než  10,1 cm.  
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Bod číslo 2107 byl zaměřen rychlou statickou metodou pouze v rámci 

první etapy. V následujících etapách bylo od měření technologií GNSS upuštěno, 

jelikož poloha stabilizovaného bodu neumožnila úspěšné vyřešení ambiguit ani u 

jednoho z měření v rámci první etapy. Bod byl stabilizován pod nadzemním 

potrubím, které slouží k dopravě provozních kapalin. Nadzemní potrubí významně 

odstínilo příjem signálů z družic, řešení bylo neúspěšné, proto zde v tabulce 

nejsou uvedeny žádné hodnoty diferencí a dosažených přesností.  

Podobná situace se objevuje u některých sledovaných bodů, kdy při první 

či druhé observaci nastal při zpracování měřených dat problém s vyřešením 

ambiguit. Jedná se o druhé měření na bodě 2007, první měření při třetí etapě na 

bodě 2118 a druhé měření na bodě 2133 v rámci druhé etapy.  

Pokud bychom se na situaci podívali z pohledu celého souboru 84 měření 

poklesů, vyhovuje s dosaženou přesností do 2,0 cm celkem 30 měření. Velmi 

početná je také skupina výsledků měření s dosaženou odchylkou od 2,1 cm do 5,0 

cm. Menší četnost, ne však zanedbatelnou májí výsledky relativních změn výšek 

sledovaných bodů, jejichž přesnost klesne pod 5,1 cm. Co do počtu, skupina 

s odchylkami od 5,1 do 10,0 cm, čítá 8 měření. Sporadicky se vyskytnou výsledky 

statických observací, jež poskytnou přesnost horší než 10,1 cm v určení relativní 

změny. Tabulka 52 shrnuje výsledky dosažené přesnosti celého souboru 

získaných výsledků. Graficky, s procentuálním zastoupením jednotlivých kategorií, 

dokumentuje a prezentuje výsledky graf na obrázku 76.  

 

Tabulka 52: Hodnocení přesnosti určení poklesů rychlou statickou metodou 

PŘESNOSTNÍ KATEGORIE DOSAŽENÁ PŘESNOST ČETNOST % 

I ǀOdǀ ≤0,020  30 36 

II 0,021≤ ǀdǀ ≤0,050  44 52 

III 0,051≤ ǀdǀ ≤0,100  8 10 

IV ǀdǀ >0,110 2 2 

CELKEM   84 100 
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Více než třetina výsledných poklesů (36 %) vykazovalo dosaženou 

přesnost do 2,0 cm. Při pohledu na grafické znázornění lze konstatovat, že většina 

určených poklesů rychlou statickou metodou (nyní bez ohledu na kvalitu 

observačních podmínek) dosáhla přesnosti do 5 cm. Jedná se o 88 % všech 

výsledků. Na opačném konci kvalitativního hodnocení jsou výsledky s dosaženými 

odchylkami, přesahujícími 5,1 cm. V součtu tato skupina dosahuje celkem 12 - ti 

procent (vyskytuje se statisticky v tomto konkrétním souboru u každého 8 až 9 

měření). 

 

Obrázek 76: Dosažená přesnost – rychlá statická metoda (poklesy) 

Charakteristiky přesnosti určovaných veličin jsou v oblasti zeměměřictví, 

zejména pak v inženýrské geodézii velmi důležité. Každé měření, bez ohledu na 

metodu vykazuje určitou nejistotu. Nejinak tomu je při aplikaci technologie GNSS. 

Pro výsledek každé observace je přiřazena charakteristika přesnosti jednotlivých 

parametrů. V případě technologie GNSS se jedná o empirickou střední chybu 

geodetické šířky mB, geodetické délky mL a elipsoidické výšky mH. Analogicky pak 

mx, my, mH
Bpv pro rovinný souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Baltský 

po vyrovnání.  

0,101 
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Z pohledu běžné geodetické praxe se jedná o zásadní údaje, na základě 

kterých zeměměřič charakterizuje přesnost své práce, dokumentuje přesnosti 

výsledků ve výpočetních protokolech a technických zprávách. V neposlední řadě 

se také dle těchto dat rozhoduje, zda je observace v pořádku, zda nenastaly při 

měření nějaké komplikace, zda bude nutné provést další kontrolní observaci apod. 

Přestože je použití výsledků pro zeměměřické účely podmínění realizací 

minimálně dvou nezávislých observací, geodetická praxe, zejména v katastru 

nemovitostí tuto podmínku v některých případech opomíjí.  

Ačkoli se obecně zastává pravidlo minimálně dvojice observací, nejedná 

se o zaručeně spolehlivý způsob kontroly správnosti měření. Přijatelné hodnoty 

diferencí v poloze bodů, resp. výšce bodů ještě nemusí s dostatečnou jistotou 

dokládat správnost výsledků. Nastat může např. situace A, která je graficky 

znázorněna na obrázku 77. Zde je si možno povšimnout, že shoda výsledků 

opakovaných observací se tváří velmi dobře, přesnost takového měření však 

může být z hlediska správnosti určení polohy (výšky) bodů velmi špatná. 

 

Obrázek 77: Opakované observace (situace A) 

 

Pokud bychom v praxi obdrželi takto nastíněné výsledky, není možné 

v tomto případě odhalit chybná měření. Takový charakter mohou vykazovat např. 

výsledky opakované observace, která je zatížena určitým negativním faktorem, 

přičemž je kontrolní observace uskutečněna s nedostatečným časovým odstupem. 
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  Při opakovaném měření jsou observační podmínky v podstatě totožné a 

tudíž podobně ovlivněné. Výsledky obou či více měření jsou tak zatíženy stejnou 

systematickou chybou, kterou měřič nemusí odhalit.   

 Ideální situaci ilustruje obrázek 78. Shoda výsledků opakovaných 

observací a zároveň přesnost měření vůči správné poloze (výšce) svědčí o 

kvalitním měření. Pokud bychom výsledky prvních observací a následných, 

dostatečně nezávislých kontrolních observací, obdrželi s vyhovujícími diferencemi, 

můžeme říci, že se realita velmi blíží situaci B na obrázku 78.  

 

 

Obrázek 78: Opakované observace (situace B) 

 

Nejméně příznivá situace v praxi nastává, pokud se výsledky nezávislých 

opakovaných observací výrazně liší. V takovém případě je shoda opakovaných 

observací a výsledná přesnost v poloze, resp. výšce bodu nízká. Obrázek 79 

zachycuje možnou situace.  
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Obrázek 79: Opakované observace (situace C) 

V souvislosti s použitím technologie GNSS je tedy nutné rozlišovat dva 

pojmy, související s přesností. Vysoká shoda výsledků, původem anglické slovo 

„precision“ ještě nezaručuje dobrou přesnost „acuraccy“. Vzhledem k tomu, že 

jsou kvalitativní údaje v podobě empirických středních chyb spolu s hodnotami 

DOP mnohdy jedinými ukazateli přesnosti měření (opomeneme-li porovnání dvou 

výsledků observací), nabízí se následující otázky. Jak moc jsou tyto 

charakteristiky přesnosti spolehlivé? Do jaké míry se tyto ukazatele přesnosti blíží 

skutečnosti? 

  Nyní bude pozornost zaměřena na dosaženou přesnost a míru shody 

dosažené přesnosti s odhadnutou přesností zpracovatelským softwarem Leica 

Geo Office v rámci řešení a vyrovnání. Zmíněné empirické střední chyby poklesů 

jsou uvedeny v tabulce 51. 

Hlavní myšlenka spočívá v posouzení dosažených výsledků poklesů 

technologií GNSS z hlediska spolehlivosti kvalitativních ukazatelů observací. 

Stěžejní úlohou další dílčí části hodnocení dosažených výsledků je stanovení 

spolehlivosti kvalitativní charakteristiky jednotlivých měření prostřednictvím 

zpracovatelských softwarů, v tomto konkrétním případě programu Leica Geo 

Office v. 7. 
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Pro tyto účely bylo vytvořeno pět kategorií, jejichž parametry jsou patrné 

z tabulky 53. Do první kategorie přísluší výsledky poklesů, jejichž míra shody 

dosažené přesnosti v absolutní hodnotě odchylky a přesnosti odhadnuté 

zpracovatelským softwarem, dosahuje hodnoty do 0,01 m. Tzn., odhad přesnosti 

dle SW se s tolerancí 1 cm blíží dosažené přesnosti. Z celého souboru měření, 

které čítá 84 observací, se shoda predikované a dosažené přesnosti do 1 cm 

vyskytla ve 39 případech. Další skupinu tvoří výsledky s tolerancí shody od 0,011 

do 0,020 m. Četnost této skupiny je 22 observací. V pořadí třetí kategorie se 

vyznačuje shodou odhadované přesnosti s tolerancí 0,021 – 0,030 m. Poklesů, 

které se řadí do kategorie č. III, je celkem 13 z celého souboru měření. Poslední 

dvě skupiny se vyznačují nesouladem dosažené a predikované přesnosti vyšším 

než 0,031 m, resp. 0,050 m. Vyskytují se v souboru spíše výjimečně, jedná se 

celkem o 10 observací, přičemž do IV. kategorie přísluší výsledky 4 měření, V. 

kategorii je to měření 6. 

Tabulka 53: Míra shody dosažené a odhadované přesnosti 

KATEGORIE MÍRA SHODY  ČETNOST % 

I ǀdǀ-md ≤ 0,010 m 39 46 

II 0,011 ≤ ǀdǀ-md ≤ 0,020 m 22 26 

III 0,021 ≤ ǀdǀ-md ≤0,030 m 13 15 

IV 0,031 ≤ ǀdǀ-md ≤ 0,050 m 4 5 

V ǀdǀ-md > 0,050 m 6 7 

CELKEM   84 100 

 

Procentuální vyjádření míry shody dosažené a odhadované přesnosti je 

graficky znázorněno na obrázku 80. Dá se říci, že přibližně v polovině případů se 

odhadovaná přesnost velmi přiblížila přesnosti dosažené. Velmi početná je také 

skupina se shodou od 0,011 do 0,020 m, zaujímá 26%. Na základě provedené 

analýzy lze tedy konstatovat, že téměř tři čtvrtiny poklesů se svou odhadovanou 

přesností přiblížilo skutečnosti do 2,0 cm. Vyšší míra neshody (více než 2 cm) lze 

pozorovat asi u čtvrtiny observací, přičemž výsledky na konci pomyslného 

žebříčku, vykazující odchýlení o více než 5 cm, zastávají pouze 7%.  
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Obrázek 80: Míra shody (dosažená přesnost vs. odhad SW LGO) 

 

Nyní bude pozornost blíže zaměřena na poslední dvě kategorie, které sice 

nejsou z hlediska početního zastoupení až tak významná, nicméně výsledky jsou 

poměrně zajímavé. Jedná se celkem o výsledky 10 - ti observací, jež vykazují 

neshodu odhadované přesnosti oproti dosažené vyšší než 0,030 m. Dosažená 

přesnost je výrazně vyšší oproti očekávané (přesnost je vyšší o více než 0,05 m) 

ve dvou případech. Vyšší dosažená přesnost byla zaznamenána u čtyř observací 

(v rozmezí 0,03 – 0,05 m vyšší než odhadovaná). Pokud je odhadovaná přesnost 

výrazně nižší než dosažená přesnost, je to nepochybně v praxi příznivější, než 

kdyby nastala opačná situace.  Opačný stav, kdy je dosažená přesnost výrazně 

nižší nastala pouze v jednom případě. Schematicky je situace dokreslena grafem 

na obrázku 81. Hodnoty četností s procentuálním vyjádřením jsou 

náplni      tabulky 54.  
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Tabulka 54: Dosažená a odhadovaná přesnost (shoda nižní než 0,030 m) 

KATEGORIE IV a V SITUACE ČETNOST % 

VÝRAZNĚ VYŠŠÍ 
PŘESNOST 

PŘESNOST JE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ: 
VYŠŠÍ O VÍCE NEŽ 0,050 m 

2 20 

VYŠŠÍ PŘESNOST 
PŘESNOST JE VYŠŠÍ: V ROZMENÍ 

0,030 - 0,050 m 
4 40 

NIŽŠÍ PŘESNOST 
PŘESNOST JE NIŽŠÍ: V ROZMENÍ 

0,030 - 0,050 m 
3 30 

VÝRAZNĚ NIŽŠÍ 
PŘESNOST 

PŘESNOST JE VÝRAZNĚ NIŽŠÍ: O 
VÍCE NEŽ 0,050 m 

1 10 

CELKEM   10 100 

Závěrem lze k míře shody dosažené přesnosti a přesnosti odhadované 

zpracovatelským softwarem vyslovit následující tvrzení. Při realizaci observací a 

následném zpracování poskytly charakteristiky přesnosti, které byly odhadnuty na 

základě vyhodnocení a vyrovnání měřených dat podaly ve své podstatě relevantní 

kvalitativní data. Odhadovaná přesnost má až na výjimky vypovídající hodnotu, 

odhad se zpravidla blížil skutečnosti je možno se za určitých podmínek na tyto 

charakteristiky do určité míry spolehnout.  Nutno zmínit, že v jednom případě byla 

dosažená přesnost výrazně nižší než odhadovaná, konkrétně pokles na bodě č. 

2133 z rozdílů prvních observací. Dosažená přesnost byla o více než 6 cm horší 

než očekávaná.   

 

Obrázek 81: Dosažená a odhadovaná přesnost (shoda nižší než 0,030 m) 
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Bližší rozbor, věnující se jednotlivým kategoriím z pohledu závislosti 

prezentovaných výsledků na konkrétních observačních podmínkách v terénu, 

bude předmětem dalších kapitol.  

6.9.4 Analýza přesnosti poklesů rychlou statickou metodou, verze 

zpracování B 

Jak již bylo dříve zmíněno, nabízí zpracovatelské softwary 

postprocesingového řešení celou řadu možností. Počínaje nastavením elevační 

masky, selekcí družic až po pokročilá nastavení strategie výpočtu. Tato kapitola 

disertační práce je orientovaná na možnosti použití přesných efemerid. Cílem je 

pokusit se zjisti, jak se ve výsledku projeví zahrnutí tzv. přesných parametrů 

oběžných drah družic GNSS do výpočtu. Ovlivní finální efemeridy podstatněji 

výslednou přesnost vyhodnocených poklesů při realizaci tohoto měření? Napraví 

se při použití přesných efemerid nepříznivá situace některých problematických 

bodů, pro které nebyly vyřešeny ambiguity? Odpovědi na výše uvedené otázky 

jsou obsaženy v dalším textu disertační práce. 

Přesné parametry oběžných drah družic jsou obvykle k dispozici zpravidla 

s dvoutýdenním zpožděním. Výpočetní práce realizuje a data poskytuje tzv. IGS 

(International GNSS Service). K dispozici jsou uživatelům technologie GNSS ke 

stažení prostřednictvím internetu [28]. Struktura datového souboru s parametry 

přesných oběžných drah má stejně tak, jako výměnný formát RINEX svá určitá 

pravidla.  

Pro úplnost této kapitoly zde uvádím základní přehled o struktuře formátu 

*.sp3, který obsahuje přesné efemeridy. Jako ukázka struktury formátu slouží 

obrázek 82. První řádek obsahuje rok, měsíc, den a hodinu. Tyto údaje 

jednoznačně definují časové zařazení dat. Počátek druhého řádku podává 

informaci o týdnu GPS („GPS week“). Mezi další důležité údaje patří počet 

aktivních družic. Tento kvantitativní údaj je doplněn symbolickým výčtem všech 

aktivních družic (G01, G02, atd.) – viz světle modrý obdélník. Datum, ke kterému 

se korekční data vztahují, je uváděn v podobě: rok, měsíc, den, následuje čas ve 

formě: hodiny, minuty. Na obrázku 82 jsou tyto časově vymezující informace 

zvýrazněny tmavě modrým rámečkem (31. 3. 2014, čas 9:45 UTC).  
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Obrázek 82: Struktura souboru přesných efemerid (*.sp3) 

Stěžejní data (viz zelené zvýraznění) tvoří pravoúhlé geocentrické 

souřadnice jednotlivých družic v pořadí X, Y, Z [km] a časové údaje 

v mikrosekundách. Poslední tři sloupce charakterizují přesnost uváděných 

parametrů v podobě středních chyb („standard deviations“).  

Nyní se zaměříme na otázky, které byly položeny v úvodu této kapitoly. 

Měřená data v lokalitě Stonava byla opětovně zpracována v programu Leica Geo 

Office v. 7. Parametry výpočtu lišily oproti první verzi vyhodnocení pouze v tom, že 

se do procesu výpočtu zavedly finální parametry oběžných drah družic, a to 

s cílem zpřesnit určení poklesů. Shrnutí parametrů procesu zpracování je 

obsaženo v tabulce 55.  

Tabulka 55: Parametry výpočtu (verze zpracování B) 

Parametry zpracování: rychlá statická metoda, lokalita Stonava, verze B 

Reference permanentní stanice CFRM (CZEPOS) 

Elevační maska 15° 

GNSS systém NAVSTAR GPS 

Troposferický model Hopfield 

Ionosférický model automatický výběr 

Selektované družice bez selekce 

Ephemeris Precise 
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Přesné parametry orbit družic globálních navigačních družicových 

systémů sice ovlivnily výpočet a výsledky observací, nedá se ovšem říci, že 

zásadně. Neutěšený stav observací, jejichž ambiguity nebyly v rámci první verze 

zpracování vyřešeny, se ani po zavedení přesných efemerid nenapravil. Opět tak 

zůstaly nevyřešené ambiguity v první etapě na bodě 2107A,B, v druhé etapě na 

bodě 2133B. V rámci třetí etapy se situace z pohledu řešení ambiguit na bodě 

2109A ani 2118A nezměněna.  

Pohledem dosažené přesnosti určených poklesů rychlou statickou 

metodou se přesnost také zásadním způsobem neposunula. Výšky sledovaných 

bodů se liší oproti těm, jež jsou výsledkem zpracování s použitím palubních 

efemerid maximálně v milimetrech. V rámci první etapy dosahují tyto diference 

nejvýše 3 mm. Druhá etapa se vyznačuje rozdíly v intervalu od -1 do 2 mm. 

Nejvýraznější korekce vyvolaly finální efemeridy při zpracování poslední, třetí 

etapy observací. Zde se výšky sledovaných bodů lišily s použitím přesných 

efemerid až o 5 mm oproti výpočtu s palubními dráhami družic. Kompletní 

výsledky observací, jež vzešly z výpočtu s finálními parametry družic, jsou 

uvedeny v příloze disertační práce K.  

Za pozornost stojí některé poklesy. Z celého souboru výsledků zde 

uvádím na ukázku pouze výběr několika hodnot poklesů na sledovaných bodech 

se stručným porovnáním. Vybrány byly body, jejichž změny ve výšce, způsobené 

použitím přesných efemerid ve výpočtu, dosahovaly z celého souboru nejvyšších 

rozdílů. Porovnání je patrné z tabulky 56, která hodnotí dosaženou přesnost při 

použití palubních efemerid a efemerid přesných. V posledním sloupci je 

symbolicky naznačeno, jak se dosažená přesnost změnila v porovnání 

s původními výsledky.  
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Tabulka 56: Dosažená přesnost – přesné vs. palubní efemeridy 

Číslo 
bodu 

Dosažená přesnost [m] 
EFEMERIDY 

Zv
ýš

en
í 

sn
íž

en
í 

p
ře

sn
o

st
i 

Palubní Přesné 

Poklesy mezi první a druhou etapou (E2-E1) 

2008A 0,003 0,001 

2118A 0,003 0,000 

Poklesy mezi druhou a třetí etapou (E3-E2) 

2108B -0,052 -0,052 

2110A 0,056 0,053 

Poklesy mezi první a třetí etapou (E3-E1) 

2100A 0,015 0,008 

2133A -0,014 -0,011 

 

Na základě zjištěných skutečností je možno pro tento případ konstatovat, 

že použití přesných, finálních parametrů orbit družic výrazněji neovlivnily výsledky 

observací. Nedá se očekávat, že by aplikace přesných efemerid odčinila 

systematické chyby observací (multipath, šum, aj.) a zpřesnily se tím podstatně 

výsledky. Na druhou stranu je ovšem možné sledovat určitou tendenci zvýšení 

dosažené přesnosti určení poklesů. Zejména pak výšky sledovaných bodů, na něž 

zavedení přesných efemerid působilo „nejvíce“. Výsledný efekt je ovšem pro 

běžné praktické účely v oblasti běžné geodetické praxe velmi málo významný. 

6.10  Podrobnější analýza výsledků observací v lokalitě Stonava 

Předcházející kapitoly klasifikovaly kvalitu výsledků spíše z globálního 

pohledu. Dosažená přesnost určení poklesů je závislá na mnoha faktorech. 

V rámci této kapitoly je stěžejním úkolem hledání příčin vzniklých výsledků a 

souvislostí, které měly vliv na výslednou dosaženou přesnost. Zajímavý bude také 

bližší pohled na výsledky jednotlivých observací s vazbou na konkrétní observační 

podmínky při měřeních.  

6.10.1 Místní podmínky při observacích v lokalitě Stonava 

Výběr vhodné pozice pro observace je při aplikaci technologie GNSS více 

než důležitý. Měřič svou volbou stabilizace (např. bodů měřické sítě) může 

výrazně ovlivnit výslednou přesnost určení polohy, resp. výšky bodu.    
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Obrázek 83: Přehledná situace příznivosti observačních podmínek 

  

Přestože je v dnešní době technologie GNSS již samozřejmou součástí 

geodetické praxi, existuje stále mnoho mýtů, omylů a zásadních nedostatků, 

týkající se technologie jako takové. Mnozí považují technologii za bezchybnou, 

nezávislou na přírodních a ostatních poměrech (terénní reliéf, vegetace, prvky 

zástavby, apod.).  Pokud zeměměřič při rekognoskaci podcení místní podmínky 

v zájmové lokalitě a neprojeví určitý cit pro vhodnou volbu pozice a schopnost 

zhodnotit situace přímo v terénu, může podstatně oslabit možnosti této 

technologie a snížit tak relevantnost svých výsledků. Existuje celá řada faktorů, 

které geodet nemá možnost ovlivnit (stav ionosféry, troposféry, počasí, atd.). 

Výběr vhodné pozice je však vždy, v rámci možností, v režii měřiče.  
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Samozřejmě, ne vždy, je možno zajistit ideální podmínky. Záleží na 

místních poměrech měřené lokality, závisí na tom, co vše podmínky dovolí. Vždy 

by ale mělo být snahou geodeta volit v rámci možností co možná nejvýhodnější 

pozici pro příjem signálů. Podmínky při observacích jsou v praxi různé. Lokalita, ve 

které probíhalo měření, nabídla velmi pestrou škálu místních podmínek. Ty tak 

reprezentují běžné podmínky vyskytující se v geodetické praxi. Na základě 

rekognoskace terénu před první etapou měření proběhlo prvotní zhodnocení 

příznivosti observačních podmínek z hlediska přítomnosti prvků, které by mohly 

potenciálně negativně ovlivnit přesnost výsledků. Pro lepší představu toho, co je 

možno od výsledků měření na jednotlivých sledovaných bodech očekávat, byl 

charakter místních poměrů pro observace rozdělen dle příznivosti do tří 

základních kategorií (viz obrázek 83).  

 Pokud situace v okolí měřeného bodu nevykazovala při rekognoskaci 

zvýšené riziko výskytu negativních faktorů, byly tyto pozice označeny jako 

stanoviska s příznivými podmínkami pro observace z pohledu reálného prostředí 

v místě měření. To znamená, že se v blízkosti nevyskytovala bujná vegetace, 

stavby, nadzemní vedení vysokého napětí či další stavební prvky, které by 

omezovaly příjem. Tyto lokality jsou na přehledné situaci leteckého snímku 

(obrázek 83) vymezeny zelenou barvou. Dále se pak v lokalitě vyskytují místa, 

která se vyznačují mírně nepříznivými podmínkami. Povahou místních poměrů 

jsou tyto pozice oproti první skupině mírně zhoršené. Např. odstíněním příjmu 

vegetací, tvarem okolního terénního reliéfu (sevření okolním terénem), atd. 

Atribut nepříznivých podmínek pro observace GNSS získaly stanoviska, 

jejichž okolní prostředí se výrazněji rozcházelo s obecnými zásadami. Jsou to 

např. pozice podél místní komunikace, na obrázku 83 jsou to zejména body 2111 

až 2119. Vyznačují se relativně významným odstíněním především v západním 

směru listnatým lesním porostem a hustou přízemní vegetací. Současně také 

body 2133 a 2134. Tady je ovšem nepříznivá situace způsobená jiným činitelem, a 

to svislou železnou konstrukcí s nadzemním potrubím pro přepravu kalu. 

V neposlední řadě také samotným násypem hráze odkaliště. Tato klasifikace byla 

provedena pouze na základě seznámení se s terénem. Do jaké míry se očekávání 

naplnilo, bude uvedeno v dalších částech disertační práce.  
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6.10.2 Porovnání dosažené přesnosti a hodnoty GDOP při observacích 

Hodnota DOP, původem z angličtiny Dilusion Of Precission“ – obecně 

snížení přesnosti (viz kapitola 2.5.3). DOP představuje určitý kvalitativní ukazatel 

určení parametrů, kterým může být prostorová poloha, horizontální souřadnice, 

výška nad elipsoidem nebo korekce hodin přijímače. Podle toho odlišujeme 

PDOP, HDOP, VDOP, TDOP, GDOP. Hodnota GDOP nabízí komplexní (globální) 

charakteristiku snížení přesnosti, souhrnně prostorovou polohu a korekce hodin. 

Nyní se zaměřím na porovnání hodnoty GDOP, které byly při observacích 

zaznamenány a dosažené přesnosti určení poklesů. Do konfrontace se tak 

dostává minimální a maximální detekovaná hodnota GDOP dvojice observací 

(např. pokles mezi první a druhou etapou) spolu s dosaženou přesností určení 

poklesů. Zmíněné charakteristiky kvality měření jsou běžně při měření k dispozici 

a mohou měřiči napovědět v otázce přesnosti. Hodnota DOP je variabilní v čase, 

je závislá na počtu a geometrickém rozložení družic.  

Důležitou skutečností je, že předpověď hodnoty DOP je možno provést 

ještě před měřením. Využívají se k tomu predikované souřadnice všech družic 

podle almanachu (viz např. kapitola 5.3) a přibližné prostorové souřadnice 

stanoviska. V praxi se tak nabízí možnost plánování měřických prací na co možná 

nejpříznivější část dne. Pokud se provádí realizace observací s vyššími nároky na 

výslednou přesnost, např. měřické kampaně související s budováním vytyčovací 

sítě pro liniovou stavbu, plánování observací by mělo být samozřejmostí. Jinak 

tomu ale bývá při aplikaci technologie GNSS pro běžně prováděné činnosti (pro 

účely katastru nemovitostí, mapové podklady pro projektovou činnost, zaměření 

skutečného provedení stavby, atd.). Uživatelé v zeměměřické praxi při těchto 

činnostech zpravidla žádné plánování před realizacemi svých zakázek 

neuskutečňují. Přihlédneme-li k současné situaci v oboru zeměměřictví, 

především pak v oblasti katastru nemovitostí, není divu.   

Ceny za zeměměřické činnosti pro účely katastru jsou díky neetické 

cenové politice některých zeměměřičů a firem sraženy mnohdy až na hranici 

rentability. Logicky poté musí jít cena takto podhodnocených zakázek na úkor 

kvality, přesnosti, potažmo předepsaných postupů a náležitostí dle závazných 
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předpisů. To je ovšem jiná problematika, nicméně související také s touto 

technologií. Geodeti si tak většinou nemohou dovolit při dnešní konkurenci 

provádět měření GNSS pouze tehdy, kdy je to z pohledu konstelace nejpříznivější. 

Měřické práce musí být časově efektivní s co nejnižšími možnými náklady. 

Smyslem je posouzení aspektu GDOP na dosaženou přesnost. Následující 

obrázky 84 – 86 obsahují grafické znázornění dosažené přesnosti určení poklesů 

a hodnoty GDOP při observacích.  

 

Obrázek 84: GDOP vs. dosažená přesnost (poklesy mezi 1. a 2. etapou) 
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Obrázek 85: GDOP vs. dosažená přesnost (poklesy mezi 2. a 3. etapou) 

 

Obrázek 86: GDOP vs. dosažená přesnost (poklesy mezi 1. a 3. etapou) 

Zelenou barvou je na grafickém znázornění minimální hodnota GDOP, 

zaznamenána při observacích mezi uvedenými etapami, červeně hodnota 

maximální. Modrá křivka představuje dosaženou přesnost v cm. Nyní se blíže 

zaměřím na dosaženou přesnost poklesů, jakožto výsledků první a druhé etapy. 
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Minimální hodnota GDOP se při observacích pohybovala v rozmezí 2 – 3. 

Maximální hodnoty GDOP, až na měření na bodě 2007 v rámci první etapy, 2100, 

2110 a 2118 v rámci druhé etapy měření, nepřekročily hodnotu 6. Jak se méně 

příznivá konstelace družic projevila na dosažené přesnosti? V případě prvního 

měření na bodě 2007 byla dosažena přesnost v určení poklesu 2,6 cm, což je 

z hlediska dosažené přesnosti na ostatních bodech přesnost, řadící se mezi ty 

vyšší. To, že byla při observacích registrována obecně vyšší hodnota DOP 

(GDOP, PDOP, atd.), ještě nemusí nutně znamenat, že jsou měřená data 

znehodnocena, potažmo výsledky nepoužitelné. V průběhu observace se hodnota 

GDOP mění. Navigační družice se pohybují, nízkoletící se mohou během měření 

dostat za obzor, nebo do výškové zóny pod tzv. elevační úhel od horizontu antény, 

filtrující příjem z družic z hlediska výšky družice nad horizontem antény. Dále se 

může během observace přerušit příjem např. v důsledku přítomné vegetace či jiné 

překážky. Zvýšená hodnota této charakteristiky poté nemusí být detekována po 

celou dobu měření ale pouze v nějakém krátkém časovém intervalu, který mohl 

být způsobený právě důsledkem výše uvedených skutečností.  

Podobná situace vznikla na bodě 2100B v rámci druhé etapy měření. Zde 

je možno také sledovat zvýšenou hodnotu GDOP. Dosažená přesnost 3,3 cm ale 

nenaznačuje, že by byl výsledek observace zásadním způsobem poznamenán 

méně příznivou geometrií družic při observaci.  

 

Obrázek 87: Vývoj hodnoty GDOP (bod 2007A, 1. etapa měření) 
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Přiložený graf, který tvoří obrázek 87, dokládá, jak se vyvíjela situace při 

observaci v průběhu měření rychlou statickou metodou na bodě č. 2007 při prvním 

měření v rámci první etapy. Je zřejmé, že nejvyšší dosažená hodnota GDOP byla 

zaznamenána bezprostředně po započetí měření a trvala přibližně jednu minutu. 

Další průběh je již po stránce geometrie družic podstatně lepší. Software 

protokoluje minimální a maximální hodnotu DOP, pro podrobnější informace musí 

uživatel provést detailní analýzu. 

Observační podmínky bodů 2100 a 2110, pro které byly zaznamenány 

zvýšené hodnoty GDOP mají společné rysy. Lokální podmínky obou bodů jsou 

částečně zatíženy přítomnosti vegetace, která způsobuje zúžení horizontu. Další 

komplikací při observaci na bodě 2100, resp. 2101 je přítomnost nadzemního 

vedení vysokého napětí. Jelikož byl bod 2100 stabilizován podél komunikace 

s výrazným sklonem, znemožnil okolní terén příjem z družic níž obzoru 

v severozápadním směru (viz fotografie na obrázku 88).  

 

Obrázek 88: Observační podmínky (bod 2100) 

Odlišná je z pohledu průběhu vhodnosti aktuální konfigurace při měření 

situace na bodě 2110, realizovaná v druhé etapě. Zde je možno si povšimnout, že 

méně příznivá situace v podstatě přetrvala po celou dobu měření (oproti observaci 
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na bodě 2007). Mohli bychom tedy očekávat, že tento aspekt projeví na výsledné 

přesnosti. Je pravdou, že poklesy, které se týkají druhé etapy měření (tedy 

poklesy mezi první, druhou a druhou třetí etapou), bodu 2110, dosahují nižší 

přesnosti. Na obrázku 89 je ilustrován graf hodnot DOP při observaci bodu 2110 

(druhé etapy měření). Observující aparatura na bodě č. 2110 je zachycena na 

snímku níže (viz obrázek 90). 

 

Obrázek 89: Vývoj hodnoty GDOP (bod 2110A, 2. etapa měření) 

Pokles sledovaného bodu 2118B mezi první a druhou etapou měření 

vykazuje relativně nízkou přesnost, blížící se decimetru. Podíváme-li se, jaké byla 

konstelace družic v čase měření, můžeme konstatovat, že v průběhu měření 

překročil GDOP hodnotu 8. Sledovaný bod 2118 je stabilizován v blízkosti lesního 

porostu na okraji uzavřené komunikace s velmi hustými okrajovými křovinatými 

dřevinami, jižně od areálů dolu ČSM Sever (viz obrázek 83). Observace na tomto 

bodě jsou spojeny s výrazným rizikem odstínění potencionálně použitelných 

družic. Sejdou-li se nepříznivé okolnosti, myšleno např. méně vhodným časovým 

intervalem pro měření (dle predikce DOP) a menší počet družic nebo přerušovaný 

příjem způsobený odstíněním určitých družic, může nastat situace jako tato. Pozici 

aparatury Leica GPS System 1200 při observaci na bodě 2118 ukazuje obrázek 

91. Z něj je také patrná nepříznivost lokálních podmínek.  
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Obrázek 90: Observace na bodě č. 2110 (3. etapa) 

 

Obrázek 91: Observační podmínky bodu 2118 
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Paradoxní situaci z pohledu příznivosti konfigurace družic naznačují 

výsledky observací na bodě 2133, konkrétně poklesy mezi první a druhou etapou, 

druhou a třetí etapou (viz grafická znázornění na obrázcích 84, 85).  Navzdory 

příznivé konstelaci je výsledná dosažená přesnost určení poklesů výrazně horší 

proti ostatním, respektive nejhorší vůbec. V tomto případě nepřekročila hodnota 

GDOP hranici 4,0 ani v jedné z observací (viz obrázek 92).  

 Obrázek 92: Průběh DOP při observaci: bod 2133A (1. etapa) 

 Na tomto konkrétním příkladu si můžeme ukázat, jak dokáže být 

technologie GNSS zrádná. Ani sebelepší geometrické předpoklady nemusí zajistit 

spolehlivý výsledek. Pravděpodobnou příčinou nízké dosažené přesnosti poklesů 

v prvním mezidobí (rozdíl první a druhé etapy) a druhém mezidobí (rozdíl druhé a 

třetí etapy) jsou potencionální odrazné plochy a překážky v bezprostředním okolí.  

Riziko vlivu multipath je zde vysoké. Zřejmě nebudou všechny observace 

na tomto bodě zatíženy vícecestným šířením. Vzhledem k tomu, že je dosažená 

přesnost na bodě 2133 mezi první a třetí etapou oproti ostatním velmi dobrá, 

můžeme očekávat, že chybná bude nejspíš observace v rámci druhé etapy 

měření. Chybně se totiž tváří poklesy spojené s observací v červenci 2014. 

Dosaženou přesnost na bodě 2133 (rozdíl 1. a 3. etapy) je zapotřebí brát s určitou 
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rezervou. Výsledek poklesu v rozdílovém časovém intervalu březen – listopad 

2014 sice působí velmi příznivě, může se však jednat pouze o nahodilý jev. 

Situace okolního terénu v blízkosti bodu 2133 je jasně viditelná na 

obrázku 93. Bodem je ocelová kulatina, která je zasazena do betonové patky pro 

svislou ocelovou konstrukci, sloužící jako nosný prvek nadzemního potrubí. 

Stabilizován je přibližně půl metru od zmíněné ocelové konstrukce (viz obrázek 93, 

vlevo dole).  

Obrázek 93: Observační podmínky bodu 2133 

Dominantním prvkem v bezprostředním okolí bodu 2133 je nejen ocelová 

konstrukce včetně nadzemního potrubí, které konstrukce nese, ale také významný 

násyp hráze odkaliště ve východním směru od aparatury. Ten tvoří jak potenciální 

plochu pro odrazy signálů, současně díky značné výšce násypu také výrazně 

omezující překážku v jihovýchodním směru.  

Výrazné hodnoty GDOP byly zaznamenány také při observacích v rámci 

třetí, listopadové etapy roku 2014. Konkrétně na bodech 2101A a 2111A. 

Dosažená přesnost je ovšem přijatelná, podobně jako tomu bylo při observacích 

v rámci první etapy na bodech 2007, 2100. Snížení přesnosti z pohledu 

konfigurace družic nastalo během observace. Graf na obrázku 94 naznačuje, že 
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Červenec 2014 

Listopad 2014 

hodnoty DOP byly po většinu času observace v podstatě konstantní. Výrazný skok 

nastal až v závěru měření. Opačný vývoj DOP při měření na bodě 2111A.  

 

Obrázek 94: Vývoj DOP v čase observace (bod 2101A – 3. etapa) 

 

 

 

Obrázek 95: Observační podmínky bod 2111  
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Výskyt husté vegetace v okolí bodu 2111 a srovnání červencové a 

listopadové etapy je zachyceno na fotografiích obrázku 95. Snížení přesnosti 

v závěrečné fázi observace bylo způsobeno snížením počtu družic v důsledku 

odstínění vegetací. Snížení přesnosti z pohledu konfigurace nebylo časové tak 

významné, aby se tato skutečnost zásadně projevila na výsledné přesnosti. 

Přehledné schéma využívaných družic je na ukázku uvedeno na obrázku 96. 

Konfrontujeme-li průběh DOP (obrázek 94) a přehled používaných družic, je 

patrné, co způsobilo skokové zvýšení hodnot DOP.  

 

Obrázek 96: Přehled příjmu – observace na bodě 2101A (3. etapa) 

Výpadek družice G29 je na obrázku 96 znázorněn červeným oválem. 

Právě v tento okamžik lze sledovat zvýšení DOP. Družice G19 nevyhovovala svou 

aktuální polohou nastavené elevační masce 15°, proto nebyla do výpočtu 

zařazena. První měření v rámci třetí etapy na bodě 2111 je z pohledu DOP 

popsáno grafem, který tvoří obrázek 97.  

 

Obrázek 97: DOP na bodě 2111 (1. měření, listopad 2014) 
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Zde observaci doprovázela zvýšené hodnoty DOP v první fázi měření. 

Příjem signálu byl v tomto případě kontinuální, avšak při následném zpracování 

byla data v časovém intervalu 9:51:44 až 9:54:24 pro družici G19 vyřazena 

z výpočtu, jelikož software detekoval chybná a neúplná data. Následující průběh 

již bez fluktuace DOP.     

6.10.3 Možnosti řešení problematických observací  

Při aplikace technologie GNSS v geodetické praxi a následném 

zpracování měřených dat se v některých případech objeví určité komplikace. 

Jejich původ, jak již bylo dříve v disertační práci uvedeno, může být různý. 

Problematické observace se ve větší či menší míře vyskytují, úplná eliminace je 

prakticky vyloučena. Řešíme-li observace metodou statickou, resp. rychlou 

statickou, nabízí nám zpracovatelské softwary v rámci postprocessingového 

zpracování jisté možnosti. Následující část disertační práce bude cílit právě na tyto 

možnosti. Přiblíží řešení konkrétních problematických observací, při kterých 

v rámci prvotního zpracování, nebyly vyřešeny ambiguity (viz kapitola 6.9.1.). 

Zaměřím se nyní na observaci v rámci druhé etapy měření na sledovaném 

bodě 2133 (druhá, kontrolní observace v rámci druhé etapy). V kapitole 6.9.4, 

věnující se zahrnutí přesných parametrů oběžných drah družic, byl vysloven dílčí 

závěr, že použití přesných efemerid nenapravilo situaci problematických 

observací. Existují ovšem další možnosti, jak se pokusit, na první pohled chybných 

či částečně poznamenaných dat dostat relativně správné výsledky. Výsledky 

prvotního neúspěšného pokusu řešení, pro který byly použity kromě přených 

efemerid v podstatě totožné parametry výpočtu, slouží pro podrobnou analýzu. 

První verze zpracování bez dalších zásahů poskytlo pouze tzv. „float“ řešení – 

tzn., že ambiguity na měřených frekvencích byly určeny pouze jako necelá čísla – 

řešení je nejednoznačné. 

Podíváme-li se blíže na výpočetní protokol vektoru CFRM – 2133B, 

pozorujeme v části statistiky fázových skoků záznamy. Fázové skoky představují 

diskontinuitu fázových měření nosných vln signálů GNSS [30]. K tzv. fázovému 

skoku může dojít v případě dočasného ztracení signálu. Pokud např. při observaci 

dojde k přerušení signálu z důvodu výskytu překážky. Při následném obnovení 
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signálu může dojít k fázovému skoku ve sledování celočíselného násobku cyklů 

nosné vlny. V našem případě byly registrovány fázové skoky pro vysílané signály 

družice G02. Poznamenány byly fáze na frekvenci L2 (viz ukázka části 

výpočetního protokolu, zaznamenávající fázové skoky: obrázek 98). Údaj 

v posledním sloupci „Flags“ upřesňuje důvod vzniku fázového skoku. V našem 

případě je zde uvedeno „ucs“, což vyjadřuje stav, kdy byl přerušen sběr dat. 

Objevit se mohou také symboly zkratky „ria“ – případy, při kterých dojde k fázovým 

skokům v souvislosti s opakovanou inicializací a novým řešením celkového počtu 

neznámých ambiguit. Poslední případ, kdy je fázový skok detekován přímo 

přijímačem se označuje jako „flagged“.  

Obrázek 98: Fázové skoky – observace 2133B (2. etapa) 

V první fázi bude snahou pokusit se vyloučit z měřených dat úseky, které 

jsou dotčené fázovými skoky a znovu provést proces vyhodnocení. Jelikož 

provedený krok ke kýženému výsledku nevedl, bylo přistoupeno k další analýze. 

Software Leica Geo Office nabízí nástroje analýzy, jejíž výsledky mohou být 

uživateli velmi přínosné. Jedná se o již dříve zmíněné možnosti, např. vývoj DOP, 

elevace využívaných družice, nebo azimut družic.  

Pro předmět analýzy lze vybrat různé výběry typu reziduí (odchylek). 

Analyzovat lze jednoduché diference, dvojité či trojité diference, jež jsou spojené 

s kódovými či fázovými daty, založenými na dostupných frekvencích (CA/P1, P2, 

Iono free, Geometry free – kódová data, L1, L2, L3 a L4 pro fázová data). Na 

obrázku 99 je uvedena statistická analýza pro fázové odchylky kombinované 

frekvence L3, tzv. „Iono free“ – trojité diference. Při pohledu na grafický průběh 

odchylek fází výrazně nezapadá mezi ostatní ta data, která jsou spojena 

s navigační družící G31. Odchylky proti ostatním až takřka půl metru.  
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Vzhledem k tomu, že jsou observační podmínky tohoto bodu (viz obrázek 

93) výrazně ztíženy sypanou hrázi, která dosahuje značné výšky (cca 5 – 6 m). 

Tato skutečnost vyvolala otázku, jak moc se přítomnost takto významné odrazné 

plochy podepsala na nepříznivou situaci, jež dokumentuje graf na obrázku 99. 

„Sky plot“ (schéma konfigurace družic v době observace se situací v terénu) se 

konfrontovalo s ortofotosnímkem, ze kterého je patrná lokace hráze. Konfigurace a 

orientace družic vzhledem k situaci v terénu je nastíněna na obrázku 100. Data, 

jež vykazují výrazná rezidua (viz graf obrázku 99), byla získána z vysílající 

navigační družice G31. V obrázku 100 je naznačen směr, ze kterého přicházely 

signály z družice G31. 

 

Obrázek 99: Rezidua fáze L3 (bod 2133B – 2. etapa) 

Vidíme, že směr přicházejících signálu je v podstatě kolmý na odraznou 

plochu sypané hráze odkaliště. Hráz odkaliště výškově výrazně převyšuje pozici 

antény a evidentně tak vytváří velmi vysoké potenciální riziko vzniku vícecestného 

šíření signálu (multipath). Pro názornější představu byla situace problematické 

observace schematicky zpracována a je ilustrována obrázkem 101. Družice G31 

v době observace nacházela výškově nad horizontem antény s elevací 49 – 50°. 
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Zajímavé je porovnání družice G31 a G29, která je svým azimutem vzhledem 

k anténě téměř na stejné pozici, rozdíl je ovšem ve výšce nad horizontem antény. 

Družice G29 je vůči anténě podstatně výše, skoro v zenitu. Výsledky naznačují, že 

příjem z této družice nebyl poznamenán multipath. Z grafické analýzy odchylek na 

fázi L3 je kromě již zmíněných výrazných reziduí na G31 možno zaznamenat 

náhlé odchýlení od střední hodnoty pro družici G21. Družice G21, jejíž data 

vypovídají určitou odlehlost, je v obrázku 99 zobrazena modrou barvou (azimut 

kolem 200° a elevace družice se pohybovala od 15° do 20°). Družice G29, jejíž 

data se jeví dle provedené analýzy neovlivněna multipath je na obrázku 

naznačena trajektorií uprostřed, téměř nad anténou. 

 

Obrázek 100: Sky plot + ortofotosnímek (2133B – 2. etapa) 

G31 
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Data z G31, podezřelá z vlivu multipath, nyní vyřadím z procesu 

vyhodnocení a provedu opakovaný výpočet. Snahou je pokusit se vyřešit 

nepříznivou situaci. Selekce dat s fázovými skoky z prvního pokusu opravy 

výpočtu byla zachována, parametry zpracování taktéž beze změny.  

 

Obrázek 101: Schéma multipath G31 – 2133B (2. etapa) 

 

Vyloučení dat, získaných z družice G31 včetně vyjmutí intervalu 

s fázovými skoky na družici G02, dokládá následující ilustrace 102. Jsou zde 

přehledně seřazeny všechny družice a jejich využití v čase.  

  

Obrázek 102: Přehled družic (2133B – 2. etapa) 
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Nepříznivá situace, související s řešením ambiguit, byla po realizaci úprav 

dat, jež vstupují do procesu vyhodnocení, úspěšně napravena. Není ovšem 

zaručeno, že jsou výsledky v pořádku. Provedeným zásahem do vstupních dat se 

v této fázi podařilo zajistit fixní řešení. Podívejme se, jak si stojí výsledek, který 

vzešel ze selektovaných dat v porovnání s výsledky prvního měření, potažmo jak 

se projeví na dosažené přesnosti poklesu v rámci etap, do kterých přímo vstupují.  

Tabulka 57: Dosažená přesnost 2133B (oprava 2. etapa) 

číslo 
bodu 

Diference d (PN) Diference d (GNSS) 
Dosažená přesnost 

GNSS 
Střední chyby dle SW 

LGO 

E2 - 
E1 

E3 - 
E2 

E3 -
E1 

E2 - E1 E3 - E2 E3 - E1 d1 d2 d3 
md1 md2 md3 

2133A 
-0,116 -0,050 

-
0,165 

-0,235 0,055 -0,180 -0,120 0,105 -0,014 0,057 0,063 0,065 

2133B 0,022 -0,191 -0,169 0,138 -0,142 -0,004 0,038 0,067 0,074 

 

Žlutě jsou podbarveny v tabulce 57 diference (poklesy), kterých se 

výsledky problematického sledování na bodě 2133 týkalo. Jedná se tedy o poklesy 

mezi první a druhou etapou a poklesy mezi druhou a třetí etapou. Přestože bylo 

při zpracování dosaženo úspěšného vyřešení prostorové polohy sledovaného 

bodu, není dosažená přesnost uspokojivá. Na základě výše prezentovaného 

porovnání lze konstatovat, že přes veškerou snahu pokusit se z takto nepříznivé 

situace dosáhnout co možná nejlepšího výsledku, se výsledný pokles velmi 

odchyluje od skutečnosti. Rozdíly výšek mezi první a druhou etapou dokonce 

naznačují zdvih oproti skutečnému poklesu téměř 12 cm.  

Výsledky také naznačují, které měření na bodě 2133 bude s nevětší 

pravděpodobností nejvíce poznamenané přítomnými negativními faktory. 

Evidentní je, že jde o výsledky měření, které byly získány v rámci druhé, 

červencové etapy. Tvrzení se opírá o dosažené přesnosti. Poklesy mezi první a 

třetí etapou se velmi blíží skutečnosti, naopak poklesy, které jsou spojeny 

s výsledky druhé etapy měření (tzn. poklesy E2 - E1, E3 - E2) jsou odlehlé a 

nemají dostatečnou vypovídající hodnotu.  

Bod 2118A, měřený v rámci třetí etapy se také neobešel bez komplikací. 

První observace při třetí etapě naznačovala obdobný problém s určitostí řešení. 

Postup při snaze napravit situaci byl v podstatě totožný s již uvedeným. 
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Převažující faktor, omezující technologii GNSS, je v tomto případě hustá vegetace 

(smíšený les, křovinaté dřeviny, vysoká tráva, …) jak je možno vidět na obrázku 

91 předcházející kapitoly. Grafický výstup statistického zpracování odchylek na 

kombinované frekvenci L3 je obsahem ilustrace 103. 

 

Obrázek 103: Rezidua fáze L3 (bod 2118A – 2. etapa) 

Při opakovaném výpočtu byla vyřazena data získaná z družice G16, která 

vykazovala nejvyšší odlehlost. Modifikace dat vedla stejně jako v předchozím 

případě k fixnímu řešení. Nyní bude podrobně zhodnocena konkrétní situace 

v terénu a její vliv na měřená data. Jak již bylo uvedeno, dle analýzy vzešly jako 

chybná data ta, která byla získána z navigační družice G16. Obrázek 104 spolu se 

schématem, které je uvedeno na obrázku 105 by mohlo osvětlit a zdůvodnit proč 

je to právě družice G16, která snižuje přesnost observace. Prostorové rozložení 

družic (viz obrázek 104). Azimut družice G16 se pohyboval v průběhu měření 

kolem 270°. Elevace a směr problematické družice G16 je zřejmý z obrázku 104 a 

je odlišen od ostatních družic červenou barvou.  
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Přestože se družice G16 v době měření nacházela relativně vysoko 

vzhledem k anténě, byly signály, přicházející ze směru vysílající družice zatížené 

prostupem vegetace. Šum signálu ovlivnil observaci do takové míry, že jej nebylo 

možno bez pokročilého zpracování vyhodnotit.   

 

Obrázek 104: „Sky plot“ – observace bodu 2118A, 3. etapa 

Družice G16 se v časovém intervalu měření nacházela směrem na západ, 

tedy ve směru nejvýraznější překážky v podobě vysokých stromů (viz obrázek 

105). Nepříznivé situaci napomohl především minimální odstup bodu 2133 od 

lesního porostu. V západním směru se tyčily vysoké stromy a keře, které byly 

sotva 5 m od aparatury.  
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Pořízené fotky při observacích, které tvoří obrázek 91, doplňuje pro 

komplexnější představu následující schéma (obrázek 105). Volný prostup signálů 

v problematickém západním směru zajistily družice, které by svou elevací 

překonaly minimálně hodnoty 60° - 65°. Jelikož byla výška družice G16 v době 

měření „pouze“ kolem 60°, musel být signál narušen.  

Družice G27 se nacházela co do směru severněji. Nejbližší překážku 

pozorujeme ve vzdálenosti kolem 15 – 20 m (jednotlivé stromy, keře, …). 

Vegetace tak neomezila výrazně příjem a získaná data byla v pořádku. Výška G27 

odpovídala elevaci přibližně 35°, vyjádříme-li velikost minimálního „bezpečného“ 

elevačního úhlu, dojdeme k hodnotě 25° - 30°. V tomto případě by tedy překážka 

neměla mít zásadní vliv na přesnost. Uvedené schéma bylo vytvořeno pro lepší 

představu a je proporcemi úměrné skutečnosti (výška antény na stativu vs. výška 

stromu). Sejde-li se více negativních aspektu, např. tak jako při této observaci 

(nepříznivá poloha družice ve vztahu k vegetaci, nevhodná doba měření – vysoké 

hodnoty DOP, apod.), přesnost může být výrazně snížena.  

 

Obrázek 105: Schéma observačních podmínek – 2118A (3. etapa) 
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Tabulka 58: Dosažená přesnost 2118A (oprava 3. etapa) 

 

Riziko vlivu vegetace lze výrazně snížit, pokud provedeme před realizací 

měření řádné plánování. Na základě poznatků, získaných při řešení zakázek 

s pomocí technologie GNSS je dle mého názoru možno i v takto problematických 

lokalitách uskutečnit měření s velmi dobrými výsledky. Nejenže se vypuštěním dat 

z družice G16 zajistilo fixní řešení, měření poskytlo také překvapivě příznivé 

výsledky (2118A: poklesy, vypočtené z prvních observací).  

Pozici pro volbu jednotlivých stanovisek volili sami zadavatelé zakázky 

s nedostatečným povědomím o možnostech a úskalích technologie GNSS. 

Ukázkovým příkladem nevhodné pozice pro pozorování je právě tento bod 2118. 

Pokud by byla poloha stanoviska posunuta aspoň o 20 -30 m severněji podél 

komunikace, podmínky by byly z pohledu vegetace a odstupu od ní daleko 

příznivější, observace by byly určitě méně problematické. 

Za zmínku stojí také relativně podstatný faktor při pozorování v lokalitách 

se značnou vegetací, a to zejména v období duben až říjen, kdy vykazuje 

vegetace nevyšší stupeň hustoty. Myšleným negativním faktorem je již několikrát 

vzpomínaný vítr. Byť se tento faktor na první pohled může zdát nevýznamný, 

výrazně může prodloužit zejména dobu měření, nutnou k vyřešení ambiguit 

Nezáleží ani tak na intenzitě větru, ale na tom, zda při měření je či nikoli.  

Pokud observaci doprovází vítr po celou dobu, dochází následujícímu. 

Samotná počáteční inicializace je náročnější, delší. Důvodem je neustálená 

situace ve směru vegetace. Vítr se neustále opírá do korun stromu a znemožňuje 

tím jak počáteční inicializaci, tak následný příjem skrz vegetaci. Objeví-li se vítr až 

v průběhu měření, je situace obdobná. Pohyby větví a olistění přerušují signály 

více než by tomu bylo při bezvětří, vznikají fázové skoky, v krajním případě dojde 

k úplným výpadkům některých družic, což způsobí ztrátu dosavadního řešení a 

observace může začít znova. Tím se samozřejmě prodlužuje doba měření a 

E2 - E1 E3 - E2 E3 -E1 E2 - E1 E3 - E2 E3 - E1 d1 d2 d3 md1 md2 md3

2118A -0,156 -0,207 -0,363 0,003 0,013 0,016 0,058 0,052 0,029

2118B -0,061 -0,248 -0,309 0,099 -0,029 0,070 0,055 0,040 0,048
-0,160 -0,220 -0,379

číslo 

bodu

Diference d (PN) Diference d (GNSS) Dosažená přesnost Střední chyby dle SW 
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měření se tak stává ekonomicky náročnějším. Pokud nám povětrnostní situace při 

měření přeje, získáme v těchto lokalitách pravděpodobně lepší výsledky, než 

kdybychom realizovali měření v silném větru. Teoreticky by tedy bylo možné, 

pokud by k tomu zeměměřič měl dostatečný prostor důkladně observace 

promyslet, naplánovat dobu měření, zohlednit meteorologickou předpověď a 

hlavně sám navrhnout pozice pro pozorování, využít maximálně možnosti této 

technologie.    

6.11 Shrnutí dosažené přesnosti a predikované přesnosti 

Závěrečná kapitola shrne výsledky porovnání dosažené přesnosti 

s přesností predikovanou zpracovatelským softwarem Leica Geo Office. 

Následující grafy na obrázcích 106, 107, 108 graficky znázorňují dosaženou 

přesnost určení poklesů technologií GNSS s přesností predikovanou 

(očekávanou) dle softwaru (šedá barva). Očekávaná přesnost ve většině případů 

odpovídala skutečnosti. Při řešení poklesů technologií GNSS by neměly být 

observace ovlivněny vzdáleností od referenční stanice. Vždy je vzdálenost 

měřeného bodu a referenční stanice stejná, nemusíme tak přihlížet k proměnlivé 

složce základní přesnosti, která je závislá na vzdálenosti od reference (viz 4.1).  

 

Obrázek 106: Porovnání dosažené a predikované přesnosti poklesů (1. a 2. etapa) 
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Obrázek 107: Porovnání dosažené a predikované přesnosti poklesů (2. a 3. etapa) 

 

 

Obrázek 108: Porovnání dosažené a predikované přesnosti poklesů (1. a 3. etapa) 
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7 Přípravek pro testování přesnosti určení posunů 

technologií GNSS 

V souvislosti s řešením zakázky, jejíž výšková data byla v rámci 

předcházející kapitoly předmětem analýzy, se logicky nabízí také otázka možností 

sledování pohybu ve vodorovném směru, tzv. posunů. Jak již bylo dříve uvedeno 

v kapitole 6, představuje dle mého názoru technologie GNSS v dnešní době 

v podstatě jedinou, podotýkám běžně dostupnou možnost, jak dlouhodobě 

sledovat pohyby a přetvoření terénu nezávisle na důsledcích hlubinného 

dobývání. Ano, jsou dnes i jiné možnosti, které svou přesností výrazně převyšují 

klasické metody měření, mám na mysli radarovou interferometrii.  Ta zatím nepatří 

mezi technologie, ve které by se širší odborná veřejnost orientovala a byla by ve 

větší míře využívána v zeměměřické praxi, avšak vzhledem k tomu, že jsou data 

dostupná bezplatně, můžeme do budoucna očekávat častější aplikaci této 

technologie do praxe.  

Vrátím se zpět k technologii GNSS. Kombinované řešení terestrického 

zaměření a připojení technologií GNSS do S-JTSK, vždy v rámci jednotlivých etap 

sledování, se jeví jako efektivní. Co se týká přesnosti polohové, měla by být 

zaručeně vyšší než přesnost již analyzovaných poklesů v kapitole 6. Obecný 

pohyb sledovaných bodů se v horizontálním směru projeví méně než ve směru 

svislém. Pohybujeme-li se však v lokalitě, jako je Stonava, kde jsou poklesy 

v řádech několika decimetrů za rok, měly by výsledné posuny, sledované 

statickými metodami svou určitou vypovídající hodnotu. Pokud bychom navíc 

porovnávání provedli v modifikovaném Křovákově zobrazení, v souřadnicovém 

systému S-JTSK/05, který není oproti stávajícímu S-JTSK značně deformovaný, 

myslím, že by výsledky byly ještě relevantnější. Samozřejmě za předpokladu co 

možná nejpříznivějších observačních podmínek. 

Pro testování používaných aparatur GNSS, jejíž výsledky měření poté 

mají sloužit k relativnímu posuzování mezietapových změn v poloze sledovaných 

bodů (posuny), byla navržena, vyrobena a sestavena pomůcka. Slouží k testování 

přesnosti, kterou jsme schopni při statických (rychlých statických) observacích 

dosáhnout. 
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Podstata přípravku pro testování přesnosti určení posunů v horizontálním 

směru spočívá v tom, že umožňuje simulaci posunu o konkrétní hodnotu a 

zároveň umožní realizaci observace v krajních polohách tohoto posunu. Podoba 

pomůcky je zachycena na obrázku 109. Spojena je s měřickým pilířem nucenou 

centrací v objektu pilířové pozorovatelny Institutu geodézie důlního měřictví. 

 

 Obrázek 109: Pomůcka pro testování přesnosti posunů technologií GNSS 

Přípravek pro testování aparatur GNSS byly navržen tak, aby mohl sloužit 

k testování jakékoli běžně dostupné antény, kterou lze umístit na trn trojnožky. 

Stěžejní části pomůcky tvoří horizontálně umístěna stupnice se dvěma děleními, 

na které je upevněna trojnožka s možností pohybu v horizontálním směru, a to 

pomocí posuvného jezdce. První stupnice je dělena po jednom milimetru, druhá 

v měřítku 1 : 0,57, pro jemnější simulaci posunů.  

Nosnou kostru tvoří frézovaná ocelová půlkulatina, která je pevně spojena 

s částí vysloužilého nivelačního přístroje (viz obrázek 110). Posuvná část 

přípravku (trojnožka s libelou) je doplněna mechanismem se šroubem, který 

umožňuje jemný posun ve vodorovném směru.  Vzhledem k tomu, že je spodní 

pevná část původem z nivelačního přístroje je možno odečítání Hz. směru. Celá 

konstrukce je posazena do otvoru běžné trojnožky (viz obrázek 110).  
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Obrázek 110: Pohled na pomůcku k testování GNSS aparatur 

Postup při testování je následující. Pomůcka se upevní na stativ nebo pilíř, 

následně se umístí trn s anténou a nastaví se libovolná krajní poloha na stupnici. 

Následuje testovací observace (dle testované metody – statická, rychlá statická). 

Jakmile dojde k uskutečnění první observace, posune se pohyblivá část s anténou 

o určitou konkrétní hodnotu a opakuje se observace. Konstrukčně je pomůcka, 

díky kvalitním materiálnům dostatečně stabilní, a nabízí tak rozsah testování 

posunů až 25 cm (viz obrázek 110).  

jemná ustanovka 

šroub pro jemný posun 

odečítací pomůcka 
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Nabízí tak testování přesnosti určení výrazných posunů, ale také velmi 

malých rozdílů, což by mohlo být přínosné např. pro účely sledování geodynamiky 

horninových masivů v rámci geodynamické sítě Morava. [18] Ty jsou založeny na 

výsledcích 24hodinových observací. V rámci součinnosti IGDM a Ústavem 

geodézie v Brně se také na těchto observacích částečně podílím, bylo by proto do 

budoucna velmi zajímavé otestovat data z celodenních observací při simulaci 

velmi malých pohybů, které jsou často na základě těchto observací prokazovány.  

Cílem je stanovit, jak se ve výsledku shodne vypočtena změna v poloze 

se skutečnou změnou, kterou reprezentuje uměle vyvolaný posun. Díky odečítání 

vodorovného kruhu můžeme testovat přesnost určení relativních posunů nejen 

z pohledu velikosti samotného posunu, ale také v určitém směru. Testovat 

aparatury lze v podstatě kdekoli v zájmové oblasti a vyzkoušet si na konkrétních 

pozicích, co můžeme od výsledků observací reálně očekávat, a to v závislosti na 

konkrétních observačních podmínkách.   

Sestavená pomůcka by mohla sloužit k testovacím měřením, která by 

doplňovala běžné postupy při kalibracích měřidel GNSS. Pro realizaci kalibrací by 

mohla sloužit právě již zmíněna pilířová pozorovatelna Institutu geodézie a důlního 

měřictví, která v roce 2013 prošla modernizací. Zejména se jednalo o stavební 

úpravy původních měřických pilířů, které byly osazeny prvky nucených centrací. 

Pozice měřické pozorovatelny je příznivá také v tom, že se v těsné blízkosti 

nachází permanentní stanice sítě VESOG, resp. CZEPOS, VSBO. 

 

Obrázek 111: Jemné nastavení uměle vyvolaného posunu pomocí šroubu  
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8 Závěr 

Aparatury GNSS v současné geodetické praxi patří vedle klasických 

terestrických přístrojů k nepostradatelným pomocníkům při plnění zadaných úkolů 

v zeměměřické praxi. Metody, využívající k určení prostorové polohy technologii 

GNSS přinášejí vhodnou alternativu a velmi často tak nahrazují klasické 

terestrické metody při řešení širokého spektra úloh v oblasti geodézie. 

Zeměměřická praxe mnohdy přináší situace, kdy geodeti např. pro 

připojení lokality do S-JTSK či Bpv, upřednostní technologii GNSS před klasickým 

připojením na body polohového bodového pole, resp. výškového bodového pole. 

Pro lokality, které nemají dostatečnou hustotu pokrytí bodů geometrického 

základu, je tento postup pochopitelný a efektivní. Ovšem k výše zmíněnému 

postupu dochází často také v případě, kdy jsou v lokalitě v dostatečné hustotě 

přítomny body polohových a výškových bodových polí (TB, ZhB, nivelační body). 

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že si někteří zeměměřiči již nedokáží prací bez této 

pružné technologie vůbec představit. Aplikují tuto technologii téměř všude a velmi 

často také v lokacích, kde je použití GNSS méně vhodné či přímo nevhodné.   

Celkovým pohledem na uskutečněné experimentální observace v rámci 

celé disertační práce bych rád konstatoval, že z hlediska problematiky negativních 

faktorů a jejich vlivu na praktické využití vidím největší riziko ve faktoru 

vícecestného šíření signálu (multipath). Především výsledky kinematických 

observací v reálném čase naznačují výraznou nejistotu jak v poloze, tak ve výšce 

sledovaných bodů. Mnohdy také metoda RTK vůbec neumožnila měření 

v přítomnosti budov. Statická metoda sice poskytla lepší výsledky, ovšem ani zde 

není vliv multipath zdaleka vyloučen. Multipath dosahuje pro praktické využití 

technologie GNSS nevyšší riziko nejen pro velikost chyb, ale také z důvodu 

vysoké pravděpodobnosti výskytu těchto situací v terénu.  

Za neméně důležitý negativní faktor je možno považovat vegetaci a již 

několikrát zmíněnou intenzitu větru. Výsledky rozborů prokazují mnohdy výrazný 

vliv bujné vegetace (především letní měsíce, kdy je šum signálu nejvyšší). Ovšem 

ani v zimních měsících si nemůžeme být dostatečně jistí výsledky observací, byť 

statických. Observace odhalily výraznější odchylky i v obdobích vegetačního klidu. 



Ing. Petr Jadviščok: K otázkám přesnosti technologie GNSS v geodetické praxi 

2015  184 

 

Přítomnost VVN při observacích mne velmi překvapila. Očekával jsem, že 

nadzemní vedení bude mít výraznější vliv na statické observace GNSS. V případě 

rychlé statické metody se ani v jednou neprojevil podstatnější vliv na výsledky 

měření a přesnost. Vzniklé diference mezi observacemi a odchylky od 

terestrického zaměření nejsou výrazné a nijak odlišné od běžných observací. 

Jinak tomu je ovšem v případě RKT metody. Výrazné odchylky byly zaznamenány 

nejen v poloze, ale především ve výšce.   

Pro hlubší analýzu je ale vždy nutné přistupovat k jednotlivým situacím 

individuálně. Míra jednotlivých faktorů je totiž závislá na mnoha okolnostech. Nedá 

se obecně říci, že pozice v blízkosti budovy musí byt zrovna zatížena efektem 

multipath, nebo že přítomná vegetace způsobí problémy při observacích. 

Podstatná je aktuální geometrická konstelace družic, elevace, azimut družic, 

samotná výška antény, geometrická situace v terénu, apod. Blíže jsou dílčí závěry 

konkretizovány a rozvedeny v rámci jednotlivých kapitol.  

Co se týká možností sledování poklesů v lokalitě Stonava, nabízí dle 

mého názoru technologie GNSS s aplikací rychlé statické metody vhodnou 

alternativu sledování poklesů. Především pak v lokacích, kde jsou pozorovány 

výrazné mezietapové změny. Provedená analýza ukázala, že lze touto metodou a 

metodikou hodnocení dosáhnou relativně dobrých výsledků, které mají zajisté 

vypovídající hodnotu. Predikovaná přesnost dle SW LGO se také jeví, až na 

výjimky, jako dosti spolehlivý ukazatel přesnosti a spolehlivosti výsledků. Pokud by 

byl prostor pro důkladné plánování, mohly by být výsledky zajisté ještě lepší. 

Pokud je provedena poctivě s dodržením nezávislosti jednotlivých observací, 

dodržením stejných parametrů zpracování a volbou stejné reference (pevné 

permanentní stanice či VRS), mohla by částečně nahradit či doplnit měření 

nivelační.  

Přestože se technologie GNSS v geodetické praxi vykytuje bezmála 20 

let, pořád se jedná o živou a velmi aktuální problematiku. Metody měření, 

zpracovatelské softwary, aparatury GNSS, všechny tyto jsou v neustálém vývoji a 

zdokonalování, jsou velmi oblíbené a budou hrát velmi významnou roli nejen 

v geodetické praxi i v budoucnu. Vymezené cíle disertační práce byly splněny. 
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