
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA 

OSTRAVA  

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

VLIV VEDENÍ VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ NA 

PŘESNOST TECHNOLOGIE GNSS 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor:      Radek Procházka 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.  

 

OSTRAVA 2015 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Tímto děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Miroslavu Novosadovi, Ph.D. za 

jeho pomoc a cenné rady při zpracování bakalářské práce. Dále děkuji Ing. Petru 

Jadviščokovi, za jeho pomoc a čas, který mi věnoval. Dále děkuji Jakubu Rezkovi a 

Jaromíru Sczeponiakovi za pomoc při měření v terénu. 

  



ANOTACE 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu velmi vysokého napětí 

na přesnost určení polohy technologií GNSS, konkrétně rychlou statickou metodou. 

V první teoretické části jsou popsány a vysvětleny pojmy týkající se GNSS systémů, metod 

měření a určení polohy bodu. Dále jsou zde popsány negativní faktory ovlivňující přesnost 

měření. Druhá praktická část obsahuje informace o zájmové lokalitě, přesný popis 

použitých metod měření, veškeré postupy provedených výpočtů a zpracování naměřených 

dat v počítačových softwarech. Výsledkem bakalářské práce je zhodnocení vlivu velmi 

vysokého napětí na přesnost technologie GNSS a porovnání údajů jednotlivých měření 

rychlou statickou metodou s terestrickou metodou. 

Klíčová slova: GNSS, rychlá statická metoda, terestrická metoda, GPS 

 

SUMMARY 

This bachelor thesis deals with the influence of very high voltage on the locating 

accuracy of GNSS technology, specifically on the the fast static method. In the first 

theoretical part are described and explained terms related to GNSS systems, methods of 

measurement and determination of point location. There are also described the negative 

factors influencing measurement accuracy. The second practical part contains information 

about location of interest, punctual description of measurement methods, all procedures of 

realized calculations and processing of measured data in computer softwares. The result of 

this thesis is evaluation of the impact of very high voltage to the accuracy of GNSS 

technology and comparison of data from individual measuring with fast static terrestrial 

method.  

Keywords: GNSS, fast static method, terrestrial method, GPS 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

Bpv   Balt po vyrovnání 

GÚ   Geodetické údaje 

GT   Globální transformace 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TB   Trigonometrický bod 

VÚGTK  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

VVN   Velmi vysoké napětí 

ZhB   Zhušťovací bod 

Cizojazyčné zkratky 

CAD   Computer Aided Design 

DMA   Defense Mapping Agency 

DOP   Dilution of precision 

ETRF   European Terrestrial Reference 

GALILEO  Global navigation satellite system 

GLONAS  Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

GPS   Global Positioning System 

GRS   Geodetic Reference System 

ITRS   International Terrestrial Reference System 

LGO   Leica geo office 

NAVSTAR  Navigation System using time and ranging 

PPS   Precise Positioning Service 

RTK   Real time kinematic 
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SPS   Standard Positioning service 

UTM   Universal transversal mercator 
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ÚVOD 

Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem velmi vysokého napětí na přesnost 

měření technologie GNSS. Veškeré výsledky, kterých bylo dosaženo, vznikly na základě 

vlastního měření v terénu.  

V soudobé geodetické činnosti se stále více využívá měření pomocí technologie 

GNSS. Přístrojové a softwarové vybavení se stále zdokonaluje a tím i výsledná přesnost 

měření. Tato technologie se uplatňuje v mnoha oborech a odvětvích, hlavně v silniční, 

železniční, letecké a námořní dopravě, v geodézii, v zemědělství. Slouží také 

k vyhledávání nerostných surovin a jejich těžbě. 

Teoretická část rozebírá navigační systémy a jejich jednotlivé segmenty. Popisuje 

metody měření a negativní faktory ovlivňující přesnost měření. V praktické části je uveden 

popis zájmové lokality, přístrojové, programové vybavení a vlastní realizaci měření. Dále 

jsou zde popsány použité metody, veškeré výpočty a výsledky observací. 

  



Radek Procházka: Vliv vedení VVN a na přesnost technologie GNSS 
 

2015  4 

1 TEORETICKÉ ZÁKLADY 

Následující kapitola se věnuje globálním navigačním systémům, zejména 

americkému vojenskému systému GPS a ruskému navigačnímu systému GLONASS, jejich 

popisem, skladbou, principem jejich provozu a účelu a faktory ovlivňující měření. 

1.1 GNSS (Globální navigační družicové systémy) 

„Družicový pasivní radiový systém sloužící k určení polohy, rychlosti a času 

v reálném čase na kterémkoli místě na Zemi. Pro určování polohy uživatele využívá pasivní 

dálkoměrnou metodu. Vzdálenosti uživatele od jednotlivých družic jsou určovány pomocí 

doby potřebné k absolvování této dráhy radiovým signálem vysílaným družicemi. K určení 

rychlosti pohybu uživatele se využívá Dopplerova jevu. Obecně by se pojmem GNSS 

(GlobalNavigationSatelliteSystem) dala označovat každá technologie nebo systém pro 

družicovou navigaci.“ [9] 

1.1.1 NAVSTAR GPS 

Systém GPS (GlobalPositioningSystem), taktéž známý jako Globální polohový 

systém,byl vytvořen a je v současnosti provozován Ministerstvem obrany USA. Je to 

pasivní dálkoměrný družicový systém, díky němu lze určit polohu a přesný čas kdekoliv 

na Zemi nebo nad Zemí. Bývá také označován jako NAVSTAR. [5] 

„Základním systémem je geocentrický souřadný systém WGS-84 

(WorldGeodeticSystem).“ [5]Tento celosvětový geodetický systém, který je v provozu od 

roku 1984,poskytujeuživatelům požadované údaje, které mají tvar zeměpisné šířky a délky.  

Z kartografického hlediska pracuje tento systém s parametry elipsoidu WGS-84. 

[5]GlobalPositioning Systém nabízí uživatelům 2 úrovně služeb. Jsou jimi: 

• PPS (Přesná polohová služba), která je dostupná pouze autorizovaným 

uživatelům, kterým poskytuje plnou přesnost systému. Do autorizovaných 

uživatelůřadíme armádu USA, NATO a armády spojenců. Více o této službě 

je v kapitole 1. 6. 7. [5] 

• „SPS (Standardní polohová služba), která je dostupná všem uživatelům po 

celém světě. Přesnost GPS se od 1.5.2000 radikálně zlepšila.  
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Družice vysílají signály na dvou nových vlnách L1 a L2 o frekvenci L1 

(1575,42 MHz) a L2 (1227,60 MHz). Tyto signály jsou modulovány dvěma 

kódy. Frekvence L1 ja modulována tzv. přesným P-kódem (Precision), který 

je pro vojenské účely zašifrován (Y-kód) a dále je modulován tzv. C/A 

kódem (Coarse /Acquisition), neboli hrubým/dostupným kódem, který není 

šifrován. Frekvence L 2 je jak modulována pouze P-kódem.“ [5] 

Více o této službě se dočteme v kapitole 1. 6. 6. 

1.1.2 GLONASS 

GLONASS je ruský navigační systém 

(GLObalnajaNAvigacionnajaSputnikovaSistema), který byl vytvořen během studené 

války, jako východní obdoba amerického navigačního systému GPS. [9] 

GLONASS i GPS jsou principielně totožné, oba systémy se však navzájem liší 

v několika bodech. „Zatímco GPS družice používají stejnou frekvenci, ale odlišné kódy pro 

individuální identifikaci, družice GLONASS vysílají stejné identifikační kódy na odlišných 

frekvencích.“[9] 

Systém GLONASS mohou využívat všichni uživatelé bez omezení přesnosti, na 

rozdíl od systému GPS. Družice systému GLONASS obíhají ve výšce 19 100km, což je 

v porovnání se systémem GPS podstatně níže. Tohle srovnání je znázorněno na obrázku č. 

4 níže. Financování tohoto projektu se výrazně zhoršilo v roce 1991, rozpadem Sovětského 

svazu. Bylo vypuštěno méně družic a v kosmu operují i družice s prošlou životností, která 

se udává 3 roky.[9] 

GLONASS nevyužívá plného potenciálu všech svých družic. Celkový počet družic 

systému GLONASS je 24, z toho je 16 družic k dispozici a ne vždy jsou plně spolehlivé. 

Systém není koncipován pro celosvětové pokrytí po celý den. Na základě nestabilní ruské 

ekonomiky má systém problémy s financováním. Tyto problémy se projevují 

v technických oblastech systému. Budoucnost systému GLONASS je ze zmíněných 

důvodů ohrožena. [9] 
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1.1.3 GALILEO 

„Galileo je evropský program pro poskytování služeb globálního navigačního 

družicového systému a jeho aplikací (určování polohy, navigace a poskytování 

časoměrných signálů) pro veřejný i soukromý sektor. Jedná se o historicky největší 

průmyslový evropský projekt.“[9]Tento systém bude nabízet uživatelům více služeb na 

rozdíl od systémů GPS a GLONASS, ovšem prozatím je ve fázi vývoje. 

•  OS (Základní služba), je základní signál, který je běžnému uživateli poskytován 

zdarma  

• CS (Komerční služba), nabízí uživatelům, na rozdíl od OS, ještě další dva signály, 

které jsou chráněny kódováním, které bude řízeno poskytovateli služeb a budoucím 

Galileo operátorem. 

• PRS (Veřejně regulovaná služba), nabízí uživatelům dva šifrované signály, s 

kontrolovaným přístupem a dlouhodobou podporou. Tyto signály jsou určené 

zejména pro bezpečnostní složky státu. Běžný uživatel nebude mít k této službě 

přístup. 

• SAR (Vyhledávací a záchranná služba), je služba nouzové lokalizace v rámci 

celosvětové družicové záchranné služby COSPAS-SARSAT s možností 

oboustranné komunikace. [3] 

1.1.4 Další navigační systémy 

• Celosvětový: COMPASS – Čínský (35 družic, známý též jako Beidou – 2) 

• Regionální: Beidou – 1 – Čína (nerealizován), IRNSS – Indie (7 družic), QZSS – 

Japonsko (3 družice) [8] 

1.2 Segmenty globálních systémů GNSS 

Každý ze zmíněných systémů se skládá ze tří složek: kosmické, řídící a uživatelské, 

můžeme vidět na obrázku č. 1 níže. 
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Obrázek 1 Schéma zachycující jednotlivé segmenty GPS [9] 

1.2.1 Kosmický 

Kosmický segment je tvořen umělými družicemi, které obíhají Zemi v orbitálních 

drahách,jak můžeme vidět na obrázku č. 2. Družice jsou vybaveny solárními panely pro 

získávání energie, níže na obrázku č. 3, přijímačem, vysílačem a atomovými hodinami. 

Korekce oběžné dráhy je možná pomocí raketových motorů. [6]Níže na obrázku č. 4 

vidíme srovnání jednotlivých systémů GNSS. 

 

Obrázek 2Rozmístění a dráhy družic [5] 
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Obrázek 3Družicetypu Blok II systému GPS [8] 

 

Obrázek 4Porovnání technických parametrů jednotlivých GNSS [8] 

1.2.2 Řídící a kontrolní 

„Řídící a kontrolní segmenty se skládají z monitorovacích stanic na Zemi 

vykonávající nepřetržité pozorování na viditelné družice. Poloha těchto stanic je známa 

s vysokou přesností – řádově na centimetry. Hlavní řídicí stanice shromažďuje data 

z monitorovacích stanic a centrálně je zpracovává. Určují se pomocí nich tzv. efemeridy 
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(informace o polohách družic), provádějí se korekce hodin, monitorují se funkce družic 

azískané údaje se předávají zpět družicím.“[9] 

Řídící segment, který můžeme vidět na obrázku č. 5, sestává z hlavní řídící stanice 

(MCS) na letecké základně Falcon v Colorado Springs a pěti monitorovacích stanic, které 

jsou rozmístěny po celém světě (Falcon v Coloradu, Kwajalein Island v Jižním Pacifiku, 

atol Diego Garcia v Indickém oceánu, Ascension Island v Atlantiku a ostrov Hawaii). [7] 

 

Obrázek 5Rozložení stanic řídícího a kontrolního segmentu systému GPS [6] 

Monitorovací stanice, níže na obrázku č. 6, provádějí neustále sběr dat z družic 

(výška, pozice, rychlost, celkový stav) a předávají je do hlavní řídící stanice, ve které jsou 

vypočítávány přesné údaje o oběžných drahách a korekce času, které jsou třemi vysílacími 

stanicemi zpětně přenášeny do satelitů. Ty je pak vysílají do GPS přijímačů. Pozemní 

antény monitorují a sledují satelity od horizontu po horizont a přenášejí na ně korekční 

informace  [7] 

 

Obrázek 6Antény pozemního kontrolního systému [6] 
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1.2.3 Uživatelský 

Uživatelský segment je složen z přijímačů GNSS jeho uživatelů, ukázku takových 

zařízení můžeme vidět níže na obrázku č. 7. Tyto přístroje přijímají signály z družic, které 

jsou schopny dekódovat. Na základě těchto získaných informací lze získat přesnou pozici 

přijímače a jeho čas. Tato služba je dostupná běžnému uživateli a není nijak zpoplatněna. 

[9] 

„Družice vysílají signály, zatímco uživatelský GNSS přijímač zjišťuje čas jejich 

příjmu. Z doby, která uplyne mezi vysíláním a příjmem signálů určuje vzdálenost přijímače 

k družicím. Z nich a z polohy družic v daném okamžiku určí přijímač uživatele svou 

polohu. Polohu družic zjistí z parametrů, které družice vysílají ve formě parametrů svých 

drah. Z těchto parametrů přijímač uživatele vypočítá přesné souřadnice družic.“ [9] 

V současné době existují speciální přijímače, jenž přijímají a zpracovávají GNSS 

signály, které využívá především armáda. Existují přijímače pro běžného uživatele, které 

jsou rozměrově daleko menší, a je s nimi snadnější manipulovatelnost. Tyto přístroje se 

velikostně příliš neliší od standardního mobilního telefonu. [9] 

„Přijímače pro geodetické účely umožňující centimetrová měření stojí i přes půl 

milionu korun. Jednotlivé přístroje se navzájem liší, především počtem přijímaných 

frekvencí (l, 2), maximální velikostí napájecího napětí (8 až 40 V), typem miniaturní antény 

přijímače (vnitřní, vnější), počtem přijímacích kanálů (6 až 12), maximální měřitelnou 

rychlostí (166 až 850 km/h) a výdrží baterií (12 až 24 hodin).“ [9] 

 

Obrázek 7Uživatelská zařízení [11] [14] [15] 
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1.3 Princip GNSS 

Systémy GNSS pracují obvykle za jediným účelem a to je určení a výpočet polohy. 

Uvedeme si 4způsoby měření, jsou to, kódová měření, fázová měření, Dopplerovská a 

úhloměrná. Podrobněji se budeme zabývat pouze dvěma. [8] 

1.3.1 Princip určení polohy z kódových měření 

Kódová měření, kterých se využíváke geodetickým účelům, jsou spolehlivá a 

jednoduchá. Na základě časových změn značek a známé poloze družic, jsme schopni 

spočítat a čas v místě přijímače, což znamená, že dokážeme určit přesnou pozici kdekoli na 

Zemském povrchu, principielně to máme vysvětleno na obrázku č. 8 níže. [8] 

 

Obrázek 8 Princip určení polohy z kódových měření 

Ze tří družic se známými souřadnicemi protínáním z délek určíme prostorovou 

polohu. Díky tomu, že hodiny na stanici nejdou přesně, tak pomocí čtvrté družice určíme 

opravu hodin. [17] 

1.3.2 Princip určení polohy z fázových měření 

Tohle měření vychází z principu, kdy jsou měřeny jednotlivé fáze harmonických 

vln vysílaných družicí a jejich změny. Pro měření je typická vysoká přesnost a 
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nejednoznačnost, která je založena na principu neznámého celkovém počtu vln mezi 

družicí a přijímačem. Díky tomu, musíme využít matematické metody, abychom se dobrali 

k řešení s dostatečnou pravděpodobností.Jiná možnost je využití přesné informace o 

poloze, která je získaná z  jiného věrohodného zdroje.[8] 

V současné době jsou budovány veřejné přijímače, které fungují jako základny. 

Jednotlivé základny se shlukují do sítí, vzdálenost mezi prvky sítě je cca 65km.V České 

republice jsou tyto sítě známé pod názvy Czepos, Topnet, atd. [8] 

„Statisticky spolehlivé řešení se označuje jako fixed/static pro něž je třeba nejméně 

5 družic jednoho GNSS systému nebo 6 ze dvou systémů plně viditelných z přijímače base  

i rover, méně spolehlivé float/kinematic. Měření jsou náchylná na přerušení kontinuity 

signálu a je nutné odstranit všechny systematické chyby a negativní faktory ovlivňující 

měření.“ [8] Tyto faktory jsou detailně popsány v podkapitole 1. 6. 

 

Obrázek 9Příjem signálu z družic u fázových měření 
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Obrázek 10Princip určení polohy z fázových měření 

„Ambiquita (n) je počet celých vln signálu mezi senzorem a danou družicí, který má 

celočíselný charakter. Musí se určit speciálním postupem při zpracování.“[4] 

1.4 Určení polohy bodu 

Jsou známy tři základní metody, jak určit polohu bodu pomocí technologie 

GNSS.Tyto metody, absolutní, relativní a diferenční jsou využívány jak pro statické 

určování polohy, tak pro kinematické. Více v podkapitole 1. 5. 

• ABSOLUTNÍ 

Souřadnice jsou určeny v geocentrickém polohovém systému WGS84 v reálném 

čase. Pro měření lze použít pouze jednu přijímací aparaturu, jejíž polohu dokáže zjistit 

přímo v terénu pomocí pseudovzdáleností neboli zdánlivých vzdáleností.Pseudovzdálenost 

je vzdálenost mezi družicí a přijímačem, která je zatížená chybami. Abychom dokázali 

určit souřadnice bodů, je nutné znát souřadnice daných bodů na drahách družic. Touhle 

metodou jsme schopni dosáhnout přesnosti až do půl metru. [2] 
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• RELATIVNÍ 

Tato metoda určení polohy bodu může být prováděna dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je měření v terénu v reálném čase. Druhým způsobem je postprocessing, což je 

zpracování získaných dat v kanceláři. Metoda je principiálně založena na způsobu určení 

polohy z kódových měření. Korekce nám stanovuje referenční přijímač umístěný na bodě, 

jehož souřadnice známe. S touto metodou lze docílit lepší přesnosti využitím 

dálkoměrných kódů. Využitím kódu standardní přesnosti můžeme dosáhnout přesnosti do 

jednoho metru. Pokud použijeme kód vysoké přesnosti, docílíme přesnosti až desetiny 

metru.[2] 

• DIFERENČNÍ 

Je to metoda, při které použijeme současně 2 přijímače. Jeden z nich umístíme na 

bodě o známých souřadnicích, to je referenční přijímač. Druhý přijímač nám pomáhá určit 

relativní polohy bodů. Přijímače měří pseudovzdálenosti, a to nejméně na 4 stejné družice 

zároveň. Známé souřadnice referenčního bodu nám umožňují výpočet korekcí k družicově 

určeným souřadnicím bodů, které jsme zaměřovali. Korekce jsou následně vysílány 

k ostatním přijímačům. Je také možné s těmito korekcemi dále pracovat ve výpočtech 

poloh určovaných bodů.[2] 

1.5 Metody měření 

Následující kapitola se zabývá základními metodami měření s využitím technologie 

GNSS. Popíšeme si princip, přesnost a využití statických a kinematických metod měření 

v praxi. 

1.5.1 Statická metoda 

Základní metoda určování prostorové polohy. Využívá dlouhodobá měření, hodiny 

až dny. Současné měření na více bodech, jak můžeme vidět níže na obrázku č. 11. Je nutný 

nepřetržitý příjem signálu na všech bodech, a to z minimálně 4 družic. Zavádějí se 

postprocesní korekce. Přesnost je závislá na počtu družic a jejich konfiguraci. Lze docílit 

přesnosti 3 až 5 mm. Vhodnou konfiguraci družic můžeme vidět na obrázku č. 12 níže, 
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nevhodnou konfiguraci družic pro pokusné observace lze vidět na níže na obrázku č. 13.

 

Obrázek 11Statická metoda 

 

Obrázek 12Vhodné podmínky pro pozorování družic GPS 
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Obrázek 13 Nevhodné podmínky pro pozorování družic GPS 

1.5.2 Rychlá statická metoda 

Tato metoda je velice podobná, jako metoda předchozí, s tím rozdílem, že měření u 

rychlo statické metody netrvá hodiny, ale nanejvýš desítky minut. Obecně se uvádí, že 

pokud měření statickou metodou není delší, než hodina, jedná se o rychlo statickou 

metodu. Tahle metoda byla využita pro získání dat k mé bakalářské práci a podrobněji se o 

ní zmiňuji v kapitole 3. 5. 1 Měření metodou GNSS. 

Pro měření je potřeba dvojce referenčních dvoufrekvenčních přijímačů, z nichž 

 u jednoho musíme znát souřadnice. Přesnost této metody je nižší než statické metody, 

pohybuje je v intervalu 5 až 10 mm + 1 až 2 ppm. 
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Obrázek 14 Rychlá statická metoda 

1.5.3 Stop and Go 

Je to polokinematická metoda měření. Délka observací je řádově 

v sekundách.„Měření je založeno na principu jednoho referenčního a jednoho terénního 

přijímače, který vyhodnocuje fáze i během přesunu mezi měřenými stanovišti.“ [4]Tato 

situace je znázorněna níže na obrázku č. 15. Přesnost této metody se pohybuje v rozmezí  

10 až 20 mm + 1 až 2 ppm. 

 

Obrázek 15 Metoda Stop and Go 
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1.5.4 Kinematická metoda 

Při této metodě se před samotným měřením musí provést inicializace, která se 

realizuje v rozmezí pěti až deseti minut. Inicializací je myšleno stanovení počtu ambiguit. 

Nedojde-li ke ztrátě signálu, jejich počet je konstantní pro danou družici a přijímač.Známe-

liambiguity, můžeme měřit souřadnice bodů s přesností setin metru. Tato přesnost se 

pohybuje v rozmezí 10 až 30 mm + 1 až 3 ppm. [4] 

„Metoda kinematická spočívá v tom, že se vyřeší při inicializaci ambiguity a pak se 

nastaví interval odečtu polohy bodů a s přijímačem se sleduje trajektorie, která nás zajímá. 

Při tomto měření musíme souběžně observovat i na referenčním bodě, u nějž známe 

souřadnice. Následné určení měřených souřadnic se provádí jako post-processing.“ [4] 

1.5.5 RTK 

I při využití metody RTK (Real TimeKinematic), je nutno provést inicializaci. 

Využívá se k tomu přesných statistických technik, kdy se odhadne první 

nejpravděpodobnější správně řešen íambiguit. Statistický odhad je zapotřebí provést znova, 

ovšem z jiných observačních dat.Tyto statistické odhady jsou porovnány, a v případě 

statistické shody je první odhad brán jako korektní řešení ambiguit. V případě, že se tyto 

odhady statisticky liší, celý cyklus hledání správného řešení ambiguit se opakuje. Tímto 

způsobem se doba „reinicializace“ snížila na deset sekund.[4] 

„Výpočet souřadnic měřených bodů v reálném čase je zajištěn tím, že data z 

referenční stanice jsou posílána radiovou linkou (nebo i pomocí GSM sítí) na rover a pak 

přímo v senzoru se provádí celý výpočet souřadnic bodů. Pokud je připojen transformační 

klíč, můžeme přímo v poli získat lokální rovinné souřadnice měřených bodů. Je to 

nejrychlejší a nejvyužívanější kinematická metoda. Její přesnost se pohybuje v intervalu 20 

až 50 mm.“[4] 
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Obrázek 16 Příklad virtuální stanice, princip RTK 

1.6 Negativní faktory ovlivňující přesnost měření 

Následující kapitola je zaměřena na vlivy, které negativně ovlivňují měření a tím 

snižují přesnost měření metodou GNSS. Popíšeme si faktory, se kterými musíme při 

využití této metody počítat. 

1.6.1 Vliv velmi vysokého napětí 

Vliv velmi vysokého napětí je jedním z faktorů, který negativně ovlivňuje přesnost 

měření metodou GNSS. Tato práce se problematikou vlivu velmi vysokého napětí zabývá. 

Podrobněji níže v textu, v části s názvem Vlastní realizace pokusných observací. 

1.6.2 Ionosférická a atmosférická refrakce 

Vzniká při průchodu družicového signálu ionosférou. Ta se nachází v oblasti  

50-500 km nad Zemským povrchem. Průchod signálu ionosférou není konstantní, signál se 

zpomaluje a posouvá. Díky větší hustotě vzduchu, se mění rychlost signálu. Uvedeme si 

několik vlivů, které mají na refrakci největší podíl: [1] 
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• VÝŠKA DRUŽIC NAD OBZOREM 

Příjem signálu z družice, která letí nízko je ovlivněn více, než signál z družice, 

která letí nedaleko zenitu. Vzdálenost se tím pádem musí zvětšit, když atmosférou prochází 

signál. [1] 

 

Obrázek 17 Vliv výšky družice na velikost refrakce 

• HUSTOTA IONOSFÉRY 

Je závislá na Slunci, nejpříhodnější měření je teoreticky v noci, kdy je vliv 

ionosféry malý. Přes den má Slunce na ionosféru velký vliv a tím signál zpomaluje. Kromě 

pravidelných cyklů, které signál ovlivňují signál je nutno podotknout, že se může objevit 

nepředvídaná sluneční bouře, která také ovlivňuje signál. [1] 

Známe dva způsoby, kterými můžeme potlačit refrakce. Pracují na principu různých 

frekvenčních délek u dvoufrekvenčních GPS přijímačů. [1] 
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• VODNÍ PÁRA 

Tento vliv působí na chybu v poloze, kvůli vodním párám, které jsou v atmosféře 

obsaženy. Tento vliv může být potlačen užitím atmosférického modelu. [1] 

1.6.3 Chyby hodin družice a přijímače 

I přes vysokou přesnost hodin na družici, se občas tyto hodiny zpomalí a tím 

vznikne chyba, která mám vliv na přesnost určení polohy. Řídící segment, který má za 

úkol družice pozorovat, dokáže tuto chybu opravit, pokud ji objeví. [1] 

1.6.4 Multipath 

Tento jev vzniká, pokud je přijímač umístěn blízko budovy, nebo vodní plochy. 

Signál, který anténa přijme je nesprávný, protože je odražen od tohoto objektu, tím pádem 

je měření zatíženo chybami. [1] Situace je znázorněna níže na obrázku č. 18. 

Tento vliv lze redukovat s využitím speciálních antén, které zadrží odražené 

signály. Příklad takové antény je zobrazen na obrázku č. 19 

 

Obrázek 18 Princip vzniku multipath 
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Obrázek 19 Prstencová anténa[1] 

1.6.5 Snížení přesnosti 

„Snížení přesnosti DOP (DilutionofPrecision) je míra vlivu geometrie družic a je 

odvozena od prostorové polohy družic na obloze. DOP může mít hlavní vliv na chybu 

určení polohy.“ Podle rozložení družic na obloze se chyba v určení polohy buď snižuje, 

nebo zvětšuje. [1] Toje možno vidět na obrázku č. 20 

 

Obrázek 20 Princip snížení přesnosti v určení polohy[1] 
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„Jsou různé druhy DOP a počítají se pro různé rozměry: 

• VDOP – udává snížení přesnosti ve vertikálním směru 

• HDOP – udává snížení přesnosti v horizontálním směru 

• PDOP – udává snížení přesnosti v poloze a čase.“ [1] 

• GDOP – nejčastěji využívaný, obsahuje všechny předešlé faktory dohromady. 

Pokud chceme co nejvíce snížit vliv GDOP, měli bychom měřit tehdy, je – li 

k dispozici větší počet družic, je však třeba pamatovat na signály nízko letících 

družic, které jsou zatížené chybami. Abychom dosáhli přesného měření, měli 

bychom z měření vyloučit družice, které jsou ve výšce menší, než 15°nad obzorem. 

Nejlepší měření získáme, pokud je GDOP nižší než 8. [1] 

1.6.6 Výběrový přístup (S/A – SelectiveAvailibility) 

Tento proces provozuje ministerstvo obrany USA na GPS signál. „Může nezávisle 

odmítnout civilním a nepřátelským ozbrojeným silám úplnou přesnost GPS úpravou 

družicových hodin, jejich zpožďováním. Navíc, efemeridy vysílané družicí jsou trochu jiné, 

než ve skutečnosti. Výsledkem je menší přesnost v určení polohy.“[1] 

Civilní uživatelé využívající jen jeden GPS přijímač mají tedy s určením své 

polohy potíže. Ti, kteří využívají diferenční systémy, tak problém s určení své polohy 

nemají.Nutno dodat, že v roce 2001 bylo tohle záměrné znehodnocení přesnosti systému 

GPS zrušeno. [1] 

1.6.7 Anti–Spoofing (A – S) 

Je to obdobný systém, jako u výběrového přístupu. „Zabraňuuje civilním a 

nepřátelským armádním silám v přístupu k P-kódu a proto je přístupný pouze C/A kód, 

který mohl být znehodnocen S/A. Anti Spoofing zakódoval P-kód do signálu zvaného Y-kód. 

Pouze uživatele vojenských GPS přijímačů (USA a jejich spojenci) mohou vygenerovat 

tento Y-kód.“[1] GPS přijímače, které využívá armáda, jsou přesnější, protože používají P-

kód, ne C/A kód.  
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„P-kód je modulován na nosné vlně 10,23MHz, kdežto C/A-kód na nosné vlně 

1,023MHz. Obecně musí být poloha bodu vypočtena z P-kódu 10krát přesněji než z C/A 

kódu. Protože armádní přijímače mohou přijímat přesný Y-kód je poloha jimi určená okolo 

5m, kdežto civilní přijímače podle typu dosahují přesnosti od 15 do 100m.“[1] 

1.6.8 Zastínění signálu vegetací 

Na přesnost určení polohy má vliv také zastínění signálu vegetací, tedy horší 

propustnost signálu od družice k anténě přijímače, zapříčiněné větvemi a listy stromů. Tato 

problematika je aktuální především na okrajích a uvnitř lesů. Schéma tohoto zastínění lze 

vidět níže na obrázku č. 21. 

 

Obrázek 21 Zastínění signálu vegetace
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv velmi vysokého napětí na přesnost 

technologie GNSS. Abych mohl tenhle výzkum uskutečnit, bylo nutné držet se několika 

zásad pro vypracování. Nejdříve bylo potřeba vyhledat vhodnou lokalitu pro realizaci 

pokusných observací.  

Hlavní požadavek pro tento úkol bylo vyhledat lokalitu, která se nacházela poblíž 

měřickým bodům již dříve zaměřeným, nejlépe TB nebo ZhB a zároveň pod vedením 

velmi vysokého napětí. K tomu nám pomohlo schéma sítí ES ČR, přiložené na konci práce 

jako příloha č. 1 a geoportál na internetových stránkách českého úřadu zeměměřického 

katastrálního. Zde jsme vyhledali lokalitu, která splňuje podmínky, pro pokusné observace.  

Dalším úkolem bylo stabilizovat body pro experimentální observace, abychom bez 

obtíží tyto body našli i po několika měsících, což bylo nezbytné, jelikož moje práce byla 

rozdělena do dvou měření. Dalším úkolem bylo zpracování naměřených dat, které 

proběhlo v programu Leica Geo Office a GROMA 7.0. Vyhodnocení vlivu velmi vysokého 

napětí na přesnost určení polohy a výšky jsem ověřil a následně přehledně zpracoval.
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3 VLASTNÍ REALIZACE POKUSNÝCH OBSERVACÍ 

Tato kapitola nás podrobně seznámí s měřením a cílem této práce. Popíšeme si 

detailněji cíle práce a postupy, díky kterým jsem docílil svých výsledků. 

3.1 Požadavky pro výběr lokality 

Pro výběr lokality bylo důležité najít oblast, která se nachází blízko nějakého 

trigonometrického bodu (TB) nebo zhušťovacího bodu (ZhB), který jsem vyhledal na 

internetové stránce geoportal.cuzk.cz a zároveň v místě, kde se nachází vedení velmi 

vysokého napětí, k čemuž nám pomohlo schéma ES ČR, které jsme našli na internetové 

stránce www.vitejtenazemi.cz.  K nahlédnutí v příloze č. 1. Zde si můžeme ověřit, že napětí 

v tomto úseku je 110kV, jedná se tedy o velmi vysoké napětí. Souřadnice bodu, ze kterého 

jsem vycházel a bodů, na které jsem orientoval, vyhovují charakteristikám přesnosti, 

kterou stanovuje vyhláška č. 31/1995 Sb. pro trigonometrické body a zhušťovací body. 

3.2 Rekognoskace terénu a stabilizace bodů 

Pro pokusné observace jsem zvolil lokalitu, která se nachází v Ostravě, v místní 

části Zábřeh, na spojovacím úseku ulice Rudná s ulicí Plzeňská a splňuje podmínky pro 

moje měření. Body jsem si stabilizoval pomocí hřebů pro určení stanoviska a označil jsem 

je sprejem, abych je snadno našel pro druhé měření. Situace je znázorněna níže na obrázku 

č. 22. 
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Obrázek 22 Konfigurace bodů 

3.3 Popis zájmové lokality 

Moje zájmová lokalita se nachází na frekventovaném spojovacím úseku ulice 

Rudná s ulicí Plzeňská, které jsou zároveň obě silnici I. Třídy. Blízko této lokality se 

nachází transformační stanice a železniční tratě spojující stanice Ostrava - Svinov a 

Ostrava Kunčice. Nedaleko toho místa se nachází zhušťovací bod ZhB 3611-241, 

k nahlédnutí v příloze č. 2, odtud jsem převzal geodetické základy. Z tohoto bodu se 

vycházelo při terestrickém zaměření polohy bodů, ze kterých se prováděla pokusná měření. 

Tato situace je přehledně znázorněna na obrázku č. 23. 
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Obrázek 23 Znázornění zájmové lokality 

3.4 Přístrojové a programové vybavení 

Tato kapitola nás lépe seznámí s přístroji, pomůckami a programy, kterých jsem 

využíval pro zaměření a zpracování své práce. 

3.4.1 Přístrojové 

Terestrickou metodou pro přesné určení polohy bodů, ze kterých jsem prováděl 

pokusné observace, jsem použil totální stanici Leica TCR 1202 +, která je zobrazena na 

obrázku č. 24. Parametry této totální stanice jsou vypsány níže v tabulce 1. Pro pokusné 

observační měření rychlou statickou metodou jsem používal aparaturu Leica GPS 1200, 

která se skládá mimo jiné z antény Leica ATX 1230 GGTripod a kontroléruLeica RX 

1200. Přesnost této aparatury, kterou udává výrobce je uvedena v tabulkách 2 a 3 Tato 

aparatura je zobrazena na obrázku č. 25.  



Radek Procházka: Vliv vedení VVN a na přesnost technologie GNSS 
 

2015  29 

 

Obrázek 24 Totální stanice Leica TCR 1202+ [16] 

Tabulka 1 Parametry totální stanice 

Leica 1202+ 

Úhlová přesnost (Hz, V) 2" (0,6mgon) Délková přesnost 1mm + 1,5 ppm 

Rozlišení displeje 0,1" (0,1mgon) Rozlišení displeje 0,1mm 

 

 

Obrázek 25 Aparatura Leica GPS 1200[10] 
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Tabulka 2 Přesnost pro normální základny 

Metoda Statická Kinematická 

Složka Vertikální Horizontální Vertikální Horizontální 

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

 

Tabulka 3 Přesnost pro dlouhé základny 

Metoda Statická Kinematická 

Složka Vertikální Horizontální Vertikální Horizontální 

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

 

Pomůcky použité pro měření technologií GNSS: Dřevěný stativ, GNSS aparatura 

Leica GPS 1200, která je složena z kontroléru Leica RX 1200, antény Leica ATX 1230 

GG. Trojnožka s optickým centrem, trn, který se připevní k trojnožce, speciální spojovací 

šroub, který nám pomohl spojit trn s anténou. Pomůcka pro měření výšky antény. Tyto 

pomůcky jsou zobrazeny a popsány výše na obrázku č. 25. 

Pomůcky použité pro měření terestricky: 2 dřevěné stativy, na jednom byl přístroj, 

na druhém odrazný hranol. Totální stanice Leica TCR 1202+. Trojnožka s optickým 

centrovačem a odrazný hranol. 

3.4.2 Programové 

Výpočetní práce, které souvisely s měření technologií GNSS byly provedeny 

v programu LGO (LeicaGeoOffice). Tento program pro zpracování měření pomocí 

technologie GNSS dokáže pracovat v reálném čase i jako postprocesing, což znamená, že 

dokáže zpracovat data po měření. Funkce programu LeicaGeo Office: Import dat, Export 

dat, Správce dat, Vyrovnání sítě, Postprocesing, Transformace souřadnicových systémů. 

Transformace byly provedeny v programu etrf00-jtsk_1203.exe, což je globální 
transformační klíč, více o tomhle programu se nachází v kapitole 3. 5. 4 

Výpočetní práce, jež souvisely s terestrickým měřením, byly provedeny v programu 

GROMA 7.0. Tento geodetický systém slouží ke komplexnímu zpracování geodetických 

dat od surových údajů přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy souřadnic, 

výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. 
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3.5 Realizace měření 

V této kapitole si podrobně vysvětlíme měření oběma metodami, objasníme si 

transformaci souřadnic a přehledně si porovnáme výstupy a zhodnotíme výsledky. 

3.5.1 Měření terestricky 

U terestrického měření se vycházelo ze zhušťovacího bodu 3611-241, jehož poloha 

je schématicky znázorněna na obrázku č. 23 výše v textu. Přístroj jsem uvedl do vodorovné 

polohy pomocí manipulace se stativem, na němž byl stroj pevně ustaven, následně jsem 

pomocí stavěcích šroubů a laserového paprsku centroval přímo nad bod. Zapnul jsem 

totální stanici, v hlavním menu jsem založil novou zakázku, nastavil jsem výchozí 

parametry a zadal jsem výšku přístroje, což bylo důležité, abych získal přesné data o výšce. 

Výšku přístroje jsem změřil svinovacím metrem. Dále jsem zadal teplotu vzduchu a tlak, 

abychom minimalizovali vliv refrakce. Poté jsem orientoval na bod 3611-96, geodetické 

údaje k nahlédnutí v příloze 3, v jedné skupině měření, tedy ve 2 polohách dalekohledu. 

Další orientace byla na bod 3611-239, geodetické údaje k nahlédnutí v příloze 4, také obou 

polohách dalekohledu. Tím jsem se zorientoval a mohl jsem začít s vlastním měřením. 

Jelikož lokalita, kde jsem prováděl pokusné observace, nebyla přímo viditelná, museli jsme 

si vytyčit rajón. Označil jsem ho jako bod 4001. Stabilizoval jsem ho pomocí nástřelného 

hřebu.  

Následně jsem nad tento bod postavil stativ a pomocí trojnožky s optickým centrem 

a stavěcích šroubů jsem uvedl stativ s trojnožkou do horizontální polohy a centroval jsem 

přímo na bod. Když jsem toho docílil, tak jsem do trojnožky zasunul trn a do něj odrazný 

hranol. Poté jsem svinovacím metrem změřil výšku od hřebu po střed odrazového hranolu. 

Tu jsem zapsal do parametrů přístroje měření jako výška výtyčky. Poté jsem zaměřil bod 

4001 v obou polohách dalekohledu, tím jsem získal souřadnice a výšku bodu 4001. Tím 

jsem ukončil měření na stanovisku ze zhušťovacího bodu 3611-241. Stativy jsem nechal na 

svých pozicích a přehodil jsem totální stanici za trn s odrazným hranolem. Na novém 

stanovisku 4001 jsem opakoval postup zadávání výchozích parametrů. Orientoval jsem na 

zhušťovací bod 3611-241 v obou polohách dalekohledu. Tím jsem získal orientaci. 

Stabilizoval jsem body pro pokusné observace nástřelnými hřeby, což je znázorněno na 

obrázcích č. 22 a 23. Ze zhušťovacího bodu 3611-241 jsem přemístil stativ s odrazným 
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hranolem nad bod 1, změřil jsem výšku od hřebu po střed odrazného hranolu a stejným 

způsobem jako pro bod 4001 jsem zaznamenal výšku do parametrů přístroje měření. 

Následně jsem zaměřil bod 1 v první a následně ve 2. poloze dalekohledu. Tento postup se 

opakoval i pro měření na bodě 2 a na bodě 3. Tím jsem získal souřadnice a výšky bodů, ze 

kterých se prováděly pokusné observace metodou GNSS, metodou terestricky. Uložil jsem 

data a ukončit měření. Situace z měření terestrickou metodou je znázorněna níže na 

obrázku č. 26. 

 

Obrázek 26 Schéma situace z měření terestrickou metodou 

3.5.2 Technologie GNSS (rychlá statická metoda) 

Pro realizaci pokusných observací byla aplikována rychlá statická metoda. Pro 

uskutečnění pozorování technologií GNSS byly stanoveny následující požadavky.  
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Základní podmínkou bylo, že dvojice měření musí být nezávislé, tzn., že musí být 

provedeno při jiné (nezávislé) konfiguraci družic. Opakované měření nesmí být provedeno 

v čase, který se vůči času druhého (kontrolního) měření nachází v nebezpečném intervalu. 

První observace byly započaty dne 12. 11. 2014 v 11hod. 16min., druhé měření jsem 

uskutečnil dne 25. 2. 2015. Spočítal jsem čas, kterému bylo nutné se vyhnout pro měření. 

Druhé měření bylo provedeno s odstupem 105 dní. Teoreticky se družice nacházejí ve 

stejné pozici o 4 minuty dříve než předcházející den. Bylo vypočteno: 105 x 4 = 420minut 

= 7hodin. Druhé měření proběhlo 25. 2. 2015 od 9 hod. 38 min., lze tedy konstatovat, že 

druhé měření je vzhledem k prvnímu zaručeně nezávislé, jelikož nebezpečný časový 

interval pro druhé měření odpovídá intervalu od 3:16 – 5:16. Minimální hodinový odstup 

vychází z požadavků dle vyhlášky č. 31/1995 Sb. Zmíněná podmínka byla také 

respektována. 

Pokusnou observaci jsem začal na bodě 1, který již byl stabilizován a terestricky 

zaměřen. Stativ, na který jsem připevnil trojnožku s optickým centrem, jsem umístil nad 

bod a pomocí nohou stativu a stavěcích šroubů jsem jej uvedl do horizontální polohy, 

pomocí optického centru jsem zcentroval přímo nad bod. Následně jsem do trojnožky 

vsadil trn s otvorem pro nasunutí pomůcky pro měření výšky antény. Na trn jsem upevnil 

anténu Leica ATX 1230GG pomocí speciálního spojovacího šroubu. Pro lepší představu a 

jsem připojil obrázek č. 27 z měření, kde můžeme vidět sestavenou aparaturu přímo v 

terénu.  
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Obrázek 27 Měřící aparatura v praxi 

Komunikaci mezi kontrolérem Leica RX 1200 a anténou zajišťuje technologie 

bluetooth.. V menu kontroléru jsem založil novou zakázku. Nastavil jsem výchozí 

parametry a výšku antény, kterou jsem změřil pomocí pomůcky pro měření výšky antény. 

Poté jsem přešel k vlastnímu měření, počkal jsem na dostatečný počet družit a spustil jsem 

měření. Samotné měření trvalo asi deset minut. Během měření byla možnost kontrolovat 

průběh měření na kontroléru. Počet družic, kvalitu signálu, zbývající čas do konce měření. 

A velikosti DOP. Po skončení měření jsem uložil data, vypnul kontrolér i anténu a 
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přesunul jsem se na bod 2, kde jsem postupoval stejně jako na bodě 1. Stejný postup jsem 

aplikoval i na bodě 3. Měření probíhalo bez komplikací a data z něj byla zpracována jako 

postprocesing, tedy po měření, v programu LeicaGeo Office. Při 2. měření jsem postupoval 

shodně jako při 1. měření. Tyto pokusné observace probíhaly bez problémů, i když za 

značně nepříznivých atmosférických podmínek, což do značné míry mohlo ovlivnit 

měření. Výstupy z prvního měření jsou uvedeny v příloze č. 5. Výstupy z druhého měření 

jsou uvedeny v příloze č. 6. 

3.5.3 Výpočet 

Pro výpočet dat získaných v terénu jsem požil dva programy. Pro výpočty 

souřadnic z měření rychlou statickou metodou jsem využil program LeicaGeo Office. Pro 

výpočet souřadnic získaných terestrickou metodou jsem použil program GROMA 7.0 

Prostup zpracování dat v programu LeicaGeoOffice: 

1. Přesnost dat z přístroje pomocí CF karty 

2. Založení projektu 

3. Import dat: V nástrojové liště zvolíme položku „TOOLS“ a v ikoně „Import 

raw dat“ vybral svůj soubor. Podoba programového prostředí po načtení 

měřených dat technologií GNSS je patrná z obrázku 30.  

4. Importujeme souřadnicový systém a komponenty, zkopírujeme souřadnicový 

systém (transformační klíč) ze zakázky do databáze Leica Geo Office a 

přiřadíme ho k projektu, do kterého se importují data 

5. Práce s projektem: Jakmile se načtou a přiřadí data k projektu tak se graficky 

zobrazí v projektové záložce ,,View/Edit“, seznam bodů si můžeme zobrazit 

v záložce ,,points“ 

6. Výpočet vektorů: abychom mohli vypočítat vektory, musíme znát absolutní 

polohu referenční stanice (výchozí bod), použil jsem referenční stanici 

VSBO, pro moje měření to byla nejbližší referenční stanice, což jsem si 
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vyhledal ze sítě referenčních stanic. Parametry antény jsou vloženy do 

projektu automaticky. 

7. Stáhnout data z referenční stanice VSBO a provést výpočet 

8. Příprava dat: v záložce GPS se zobrazí tabulka, v levé časti se zobrazíbody, 

na kterých bylo měřeno a v pravé části se zobrazí časové intervaly 

korespondující s časovým intervalem jednotlivých observací, šedá barva 

pruhu znamená, že observační interval obsahuje data pro postprocessing. 

Klineme pravým tlačítkem myši na referenční bod (VSBO) a kontextovém 

menu vybereme ,,reference“. Interval se vybarví červeně a šedým pruhem 

přes celé okno, což značí časový interval, ve kterém lze počítat vektory. 

Ostatní body, které byly měřeny společně s bodem referenčním označíme a 

v kontextovém menu zvolíme položku ,,Rover“, intervaly se vybarví zeleně. 

 

Obrázek 28 Schéma jednotlivých časových observací 

9. Nastavení parametrů výpočtu: Pravým tlačítkem klineme do plochy 

grafického znázornění observací a v kontextovém menu zvolíme ,,Parametry 

výpočtu“ V záložce ,,Obecné“ zaškrtneme položku ,,Zobrazit rozšířené 

parametry“Nastavíme si výškovou masku = minimální úhlová výška družic 

nad horizontem, v mém výpočtu jsem zvolil 15º. 
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10. Vypočet a analýza po výpočtu: V kontextovém menu zvolíme položku 

,,výpočet“. Po výpočtu se automaticky otevře záložka ,,Výsledky“. Levým 

tlačítkem vybereme body, které chceme uložit a které mají ,,Stavambiquit“ 

nastaven na ,,ano“. Body uložíme. 

 

Obrázek 29 Observační schéma 

Prostup zpracování dat v programu GROMA 7.0: 

1. Nejprve jsem si importoval data 

 

Obrázek 30 Importovaná data z programu GROMA 7.0 
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2. V záložce „Výpočty“ jsem zvolil polární metodu dávkou, po zadání 

nezbytných vstupů a výstupů jsem získal souřadnice bodů, ze kterých jsem 

prováděl observační měření. Souřadnice bodů, na které jsem orientoval, 

souřadnice rajonu 4001 a souřadnice zhušťovacího bodu 3611-241, ze 

kterého jsem vycházel, a na který jsem orientoval, když jsem měřil ze 

stanoviska 4001. 

 

Obrázek 31 Zápisník vypočítaných souřadnic programem GROMA 7.0 

3. V příloze č 7 je přiložen zápisník polární metody dávkou. 

3.5.4 Transformace souřadnic do S – JTSK 

Souřadnice rovinných bodů v S-JTSK byly získány prostřednictvím globálního 

transformačního klíče, nikoliv místního. Autory toho klíče jsou Prof. Kostelecký a kolektiv 

pracovníků VÚGTK, v. v. i. Tento klíč převádí ze systému ETRF89 do S-JTSK a pracuje 

na principu jedné sady sedmi prvků prostorové podobnostní transformace a korekční 

tabulky. Pro výšky je podobná tabulka. Jedná se o model geoidu, který postihuje výškové 

rozdíly mezi elipsoidem GRS80 a Bpv. Korekční tabulky polohových systémů se v Leica 

technologiích nazývají CSCS. Výškové tabulky se nazývají Geoid Model. 

Postup transformace: Prostorové souřadnice v geocentrickém souřadnicovém 

systému ETRS89 se vloží do textového souboru, který musí obsahovat příponu *.dat (např. 

ETRS89.dat). Vytvořený soubor s čísly bodů a prostorovými souřadnicemi se načte do 

programu Etrf-00_Jtsk1203. Následně se zvolí typ výsledků (S-JTSK) a program na 
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základě jednotlivých transformačních parametrů a korekčních tabelovaných hodnot 

(odchylky mezi S-JTSK05 a S-JTSK) provede transformaci do S-JTSK. 

 

Obrázek 32 Vztah mezi S-JTSK a S-JTSK/05 
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4 VÝSLEDKY OBSERVACÍ 

V této kapitole si podrobně shrneme výsledky měření. Nejprve si uvedeme výstupy 

z prvního a druhého měření.  

Při porovnání tabulky 4 a tabulky 5 je zřejmé, že vliv geometrie družic nebude mít 

zásadní vliv na chybu určení polohy, díky nízkým hodnotám jednotlivých složek DOP.  

Tabulka 4 Údaje z prvního měření 

  1. Měření (12.11.2014) 
  ATX1230 GG  DOP min/max 
Č. B. doba měření výška antény (m) GDOP PDOP HDOP VDOP 

1 10´15´´ 1,1680 1,8/1,8 1,6/1,6 1,0/1,0 1,3/1,3 
2 10´10´´ 1,2310 1,4/1,4 1,2/1,4 0,7/0,8 1,0/1,1 
3 10´05´´ 1,2810 2,0/2,2 1,8/1,9 0,9/1,0 1,5/1,7 

 

 

Obrázek 33 Schéma průběhu jednotlivých složek DOP na bodě 1 
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Tabulka 5 Údaje z druhého měření 

  2. Měření (25. 2. 2015) 
  ATX1230 GG  DOP min/max 
Č. B. doba měření výška antény (m) GDOP PDOP HDOP VDOP 

1 12´00´´ 1,1670 1,7/2,0 1,5/1,8 0,9/1,1 1,2/1,5 
2 10´40´´ 1,2890 2,1/2,3 1,8/2,0 0,9/1,0 1,6/1,7 
3 10´10´´ 1,1550 1,6/2,0 1,4/1,8 0,9/1,2 1,1/1,3 

 

Pokusné observace byly uskutečněny v geocentrickém souřadnicovém systému 

ETRS89, výstupy z tohoto systému jsou systému, jsou zaznamenány v tabulce 6 a 

v tabulce 7. Bylo nezbytné transformovat souřadnice pomocí globálního transformačního 

klíče do souřadnicového systému S-JTSK, což je popsáno výše v kapitole 3. 5. 4 

Souřadnice bodů v geocentrickém souřadnicovém systém ETRS89: 

1. Měření 

Tabulka 6 Výsledky prvního měření v ETRS89 

Č. B. Y X H (m) my (m) mx (m) mH (m) mP (m) 

1   49° 47' 50.83080" N   18° 14' 47.35508" E  279.4346  0.0078  0.0047  0.0103  0.0091 

2   49° 47' 50.99303" N   18° 14' 48.96454" E  280.7567  0.0072  0.0052  0.0118  0.0088 

3   49° 47' 50.91161" N   18° 14' 45.73560" E  278.2245  0.0063  0.0043  0.0119  0.0077 

2. Měření 

Tabulka 7 Výsledky druhého měření v ETRS89 

Č. B. Y X H (m) my (m) mx (m) mH (m) mP (m) 

1 49° 47' 50.83121" N 18° 14' 47.35502" E 279.4236 0.0033 0.0023 0.0055 0.0040 

2 49° 47' 50.99249" N 18° 14' 48.96434" E 280.7564 0.0036 0.0027 0.0065 0.0045 

3 49° 47' 50.91133" N 18° 14' 45.73526" E 278.2485 0.0046 0.0028 0.0067 0.0053 
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Souřadnice bodů v požadovaném souřadnicovém systému S-JTSK: 

1. Měření 

Tabulka 8 Výsledky prvního měření v S-JTSK 

Č. B. Y (m) X (m) h (m) 
1 473554,263 1105562,566 236,800 
2 473521,763 1105560,338 238,130 
3 473586,317 1105557,295 235,590 

2. Měření 

Tabulka 9 Výsledky druhého měření v S-JTSK 

Č. B. Y (m) X (m) h (m) 
1 473554,263 1105562,553 236,790 
2 473521,768 1105560,355 238,130 
3 473586,325 1105557,303 235,620 

 

Terestrické měření 

Tabulka 10 Výsledky měření terestrickou metodou (S-JTSK) 

Č. B. Y (m) X (m) h (m) 
1 473554,256 1105562,552 236,765 
2 473521,766 1105560,376 238,086 
3 473586,331 1105557,285 235,575 

 

Se souřadnicemi bodů, určenými rychlou statickou metodou a terestricky, které jsou 

transformovány do souřadnicového systému S-JTSK, lze již testovat vliv velmi vysokého 

napětí na přesnost měření, přesněji určování polohy. 

Tabulka 11 Průměr prvního a druhého měření metodou GNSS 

Č. B. Y (m) X (m) h (m) 
1 473554,263 1105562,560 236,795 
2 473521,766 1105560,347 238,13 
3 473586,321 1105557,299 235,605 
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Při porovnání výsledků výpočtu souřadnic z prvního a druhého měření rychlou 

statickou metodou nepřekročila chyba v poloze 2 cm ani na jednom bodě, největší rozdíl 

mezi prvním a druhým měřením byl zaznamenán na bodě 2. Chyba ve výšce byla největší 

na 3, zatímco na bodě 2 vyšlo měření totožné. Přehledně jsou tyhle odchylky zaznamenány 

v grafu pod tabulkou 12. 

Tabulka 12 Porovnání výsledků prvního a druhého měření metodou GNSS 

Č. B. ∆y (m) ∆x (m) ∆H (Bpv) (m) ∆p (m) 
1 0,000 0,013 0,010 0,013 
2 0,005 0,017 0,000 0,018 
3 0,008 0,008 0,030 0,011 

 

 

Obrázek 34 Porovnání odchylek prvního a druhého měření metodou GNSS 

Při porovnání výsledků prvního měření rychlo statickou metodou s terestrickou 

metodou je zřejmé, že odchylky jsou větší oproti srovnání prvního a druhého měření 

statickou metodou. S výjimkou bodu 3 je polohová odchylka menší, než rozdíl ve výšce. 

Tabulka 13 Porovnání výsledků prvního měření metodou GNSS a terestrickou metodou 

Č. B. ∆y (m) ∆x (m) ∆H (Bpv) (m) ∆p (m) 
1 0,007 0,014 0,035 0,016 
2 0,003 0,038 0,044 0,038 
3 0,014 0,010 0,015 0,017 
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Obrázek 35 Porovnání odchylek prvního měření metodou GNSS a terestrickou metodou 

Srovnáním druhého měření rychlou statickou metodou s terestrickou bylo zjištěno, 

že odchylka v poloze je u všech bodů minimálně o polovinu nižší, než rozdíl ve výšce. 

Nejmenší polohová i výšková odchylka byla zjištěna na bodě 1. Body 2 a 3 měly téměř 

shodné rozdíly, které byly dvakrát větší, než u bodu 1. 

Tabulka 14 Porovnání výsledků druhého měření metodou GNSS a terestrickou metodou 

Č. B. ∆y (m) ∆x (m) ∆H (Bpv) (m) ∆p (m) 
1 0,007 0,001 0,025 0,007 
2 0,002 0,021 0,044 0,021 
3 0,006 0,018 0,045 0,019 
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Obrázek 36Porovnání odchylek druhého měření metodou GNSS a terestrickou metodou 

Porovnáním průměrů z rychlo statických měření a terestrického měření bylo 

zjištěno, že polohová odchylka byla u všech bodů nižší, než výšková odchylka.  

Tabulka 15 Porovnání výsledků průměru prvního a druhého měření metodou GNSS a terestrickou metodou 

Č. B. ∆y (m) ∆x (m) ∆H (Bpv) (m) ∆p (m) 

1 0,007 0,008 0,030 0,010 

2 0,001 0,029 0,044 0,030 

3 0,010 0,014 0,030 0,017 
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Obrázek 37 Porovnání výsledků odchylek prvního a druhého měření metodou GNSS a terestrickou metodou 

V žádném srovnávacím měření nepřekročila polohová odchylka 4cm a výšková 

odchylka 5cm. Z výsledků měření není jednoznačný vliv velmi vysokého napětí na 

přesnost výsledků měření. 
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5 ZÁVĚR 

Primárním cílem této bakalářské práce bylo zjistit jaký je vliv velmi vysokého 
napětí na přesnost měření technologií GNSS.  

Na začátku měření proběhlo seznámení s tématikou měření pomocí technologie 
GNSS. Byly určeny metody, kterými bylo měřeno v dané lokalitě a to konkrétně byly 
rychlá statická metoda a terestrická metoda.  

Z hlediska polohy bodů poskytla rychlá statická metoda spolehlivé výsledky. 

Rozdíly mezi prvním a druhým měřením, dosahovaly přijatelných hodnot. Měření 

terestrickou metodou potvrdilo výsledky rychlé statické metody. 

Výsledky dosažené rychlou statickou metodou v blízkém okolí vedení velmi 

vysokého napětí by se daly využít pro určitou část geodetických činností, kde není kladena 

podmínka vysoké přesnosti. Mezi tyto činnosti patří například účely katastru nemovitostí a 

mapování. Co se týče určení výšky bodů, zde byly odchylky větší, avšak stále použitelné 

při geodetických činnostech, při kterých se nekladou příliš velké nároky na přesnost, 

můžeme výsledky použít. 

Nutno podotknout, že odchylky ve výšce a v poloze nebyly způsobeny pouze 

vlivem velmi vysokého napětí. Měření bylo zatíženo systematickými chybami, které byly 

popsány v kapitole 1.6. Hrubé chyby byly eliminovány správným dodržováním postupu 

měření a následným postprocesingem.  

Nelze tedy prokázat, že vedení velmi vysokého napětí má zásadní vliv na přesnost 

určování polohy rychlou statickou metodou. Důležité je přizpůsobit měřické práce situaci 

v terénu a tím minimalizovat vliv velmi vysokého napětí. 
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