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Úvod 

 

Chráněné krajinné oblasti jsou území s harmonicky utvářenou krajinou a 

charakteristicky vyvinutým reliéfem. Jsou to území mimořádných přírodních hodnot a tak 

stojí za to tato území navštěvovat a chránit je. CHKO Poodří je území typické a ojedinělé 

zachovalým vodním reţimem s kaţdoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Díky 

naučným stezkám se návštěvníci mohou dovědět o těchto přírodních, vlastivědných či 

historických aspektech a tím poznat přírodní a historická bohatství kolem nás.  

Hlavními úkoly této diplomové práce bylo zmapování naučných stezek CHKO Poodří 

pomocí GPS přístroje a následné zpracování těchto dat. Výsledkem je mapová aplikace 

vytvořená s pomocí rozhraní Google Maps API JavaScript, která dovoluje pouţít mapu od 

Google s poskytovanými funkcemi na vlastních webových stránkách. Dalším výstupem je 

broţura s krátkým popisem naučných s fotografiemi a mapami se zakreslenými trasami 

stezek.  

První část diplomové práce je věnována charakteristice Chráněné krajinné oblasti 

Poodří a naučným stezkám. Druhá část má za úkol seznámení s Globálními navigačními 

polohovými systémy, obsahuje také popis postupu při mapování GPS přístrojem. Poslední 

část diplomové práce je věnována charakteristice Google Maps API JavaScript a vytvoření 

webové aplikace vyuţívající volně dostupné API mapové sluţby. API od Google je neustále 

vyvíjeno a pracuje se na jeho zdokonalování a poskytování více sluţeb. Výhodou pouţití 

připravených programových a datových zdrojů je moţnost vyuţívat a kombinovat tyto zdroje 

bez nutnosti zpracování celé programové problematiky. 
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1 Chráněné území 

Chráněná území jsou území přírodovědecky či esteticky velmi významná 

nebo jedinečná, která jsou vyhlášená podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. 

Kategorie chráněných území: 

 Národní park je rozsáhlé území, které je jedinečné v národním či mezinárodním 

měřítku. Značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné 

ekosystémy, v nichţ rostliny, ţivočichové a neţivá příroda mají mimořádný 

vědecký a výchovný význam. 

 Chráněná krajinná oblast je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených 

ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, 

popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. 

 Národní přírodní rezervace je menší území mimořádných přírodních hodnot, kde 

jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy 

významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. 

 Přírodní rezervace je menší území soustředěných přírodních hodnot 

se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou 

oblast. 

 Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či 

geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohroţených druhů 

ve fragmentech ekosystémů. Jde o oblasti s národním nebo mezinárodním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem, formovaným přírodou či 

člověkem. 

 Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický 

či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohroţených druhů 

ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým 

významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. 
[5]
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Obrázek 1. Schéma hranic CHKO Poodří a mokřadu Poodří dle Ramsarské úmluvy 

(převzato z http://www.poodri.ochranaprirody.cz/) 

1.1 CHKO Poodří 

Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji 

v severovýchodní části Moravské brány. Jádrovou částí je rovinatá oderská niva, na ni pak 

navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje 

v rozpětí mezi 212 m n.m. (Odra v Polanském lese) a 310 m n.m. (na komunikaci mezi 

Šenovem u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou). Plošná výměra oblasti činí 81,5 km
2
.  

Chráněná krajinná oblast Poodří byla zřízena vyhláškou č. 155 Ministerstva ţivotního 

prostředí České republiky ze dne 27. března 1991. Jedná se o zachovalou údolní nivu Odry 

s pestrým mikroreliéfem, vzniklým jejím vývojem ve čtvrtohorách a následně hospodářským 

vyuţíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století. Území je typické a ojedinělé 

zachovalým vodním reţimem s kaţdoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. 

Charakteristickým znakem meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy ramen a tůní je 

značný podíl trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení, luţními lesy v nivě, 

dubohabřinami na terasách Odry a rybničními soustavami. 
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Oblast byla v roce 1993 zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence. 

Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných chráněných územích. Ke zvláště 

chráněným patří jedna národní přírodní rezervace NPR Polanská niva, sedm přírodních 

rezervací, a to: PR Polanský les, PR Rákosina, PR Baţantula, PR Kotvice, PR Koryta, PR 

Bartošovický luh, PR Bařiny a dvě přírodní památky: PP Pusté nivy a PP Meandry staré 

Odry. Území je místem výskytu řady ohroţených druhů především vodní a mokřadní květeny 

a zvířeny. Dále jsou v působnosti Správy CHKO Poodří národní přírodní rezervace Kaluţa 

a Hůrka u Hranic, a také národní přírodní památky Landek, Odkryv v Kravařích, Šipka 

a Zbrašovské aragonitové jeskyně. 
[1]

 

1.2 Ramsarská úmluva 

Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního 

ptactva, známá dnes jako Ramsarská úmluva, byla předloţena k podpisu organizací UNESCO 

v íránském Ramsaru. Tato mezinárodní úmluva vstoupila v platnost v roce 1975 a od té doby 

ji podepsalo více neţ 120 států celého světa. ČSFR přistoupila k této smlouvě v roce 1990 

(text úmluvy byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 396/1990). Česká republika se tím 

automaticky stala členskou zemí úmluvy dnem svého vzniku, tedy 1. lednem 1993. 

Za mokřad se dle Ramsarské konvence povaţuje území baţin, slatin, rašelinišť i území 

pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, 

sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíţ hloubka nepřesahuje 

při odlivu šest metrů. 

Pro vymezení mezinárodně významných mokřadů byla na 7. konferenci Ramsarské 

úmluvy v květnu 1999 přijata nová kritéria. Z původního záměru chránit především biotopy 

vodního ptactva došlo k přechodu k ochraně mokřadních biotopů vůbec, bez výrazného 

akcentování jednotlivých druhů. 

V České republice je v souladu s úmluvou vyhlášeno deset mokřadů mezinárodního 

významu, mezi něţ patří i Poodří. 
[2] 

1.3 Charakteristika oblasti 

CHKO Poodří leţí na rozhraní dvou základních geologických celků naší republiky - 

Českého masívu a Západních Karpat. Struktura Moravské brány je terciérního zaloţení. 
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Třetihorní a starší horninové komplexy nevycházejí nikde na povrch, jsou překryty sedimenty 

kvartéru, během něhoţ byl dotvářen současný reliéf krajiny. 

Území CHKO Poodří je výjimečné především zachovalostí vodního reţimu, jehoţ 

určujícím faktorem je řeka Odra a její přítoky. Odra zde přirozeně vytváří volné meandry, 

které jsou neustále odstavovány za současného vzniku meandrů nových. Poodří je protkáno 

sítí starých ramen a meandrů, jeţ doplňoval člověk-hospodář soustavami rybníků a příkopů, 

aby po kaţdém rozlivu odvedl vodu z povrchu. Zároveň se tato voda, vzhledem ke sklonovým 

poměrům, zdrţovala v "příkopách", čímţ vznikla unikátní krajina luk, remízků, luţních lesů 

a rybníků, kde určujícím faktorem stavu celého ekosystému je voda. 

Lesy zaujímají v CHKO Poodří cca 10 % celkové rozlohy, čímţ  patří  k nejméně 

lesnatým chráněným krajinným oblastem. Jednotlivé lesní komplexy jsou z velké části 

součástí vyhlášených přírodních rezervací (zejména PR Polanský les, NPR Polanská niva, PR 

Koryta, PR Bartošovický luh a PR Bařiny), či  území, kde se vyhlášení maloplošných zvláště 

chráněných území připravuje.  

Rybníky a rybníkářství mají v Poodří více neţ pětisetletou tradici a dnes je zde téměř 

60 rybníků. Na rybnících, kde se hospodaří méně intenzivním způsobem, se nachází poměrně 

bohatě vyvinutá vegetace. 

Louky tvoří jedinečný souvislý komplex o ploše více neţ 2 300 ha. V závislosti 

na vlhkostních poměrech stanoviště a způsobu obhospodařování na nich lze spatřit několik 

typů  druhově odlišných společenstev. 

Pestrost květeny v CHKO Poodří je dána především výskytem různých typů stanovišť, 

jako jsou louky,  lesy, rybníky, tůně, mrtvá ramena.
 [3] 
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Obrázek 2. Zonace CHKO Poodří 

 (převzato z http://geoportal.gov.cz/arcgis/service mapové služby ArcGIS Serveru) 

1.4 Zonace CHKO 

Zonace určuje stupně ochrany území v CHKO, zohledňuje nejen hodnotu území, 

ale i budoucí záměry. Je odstupňována od I., s nejpřísnější, po IV., s nejmírnější ochranou.,  

I. zóna zahrnuje stávající přírodní památky, přírodní rezervace a nejcennější území, 

která nejsou doposud chráněna (bučiny, cenné louky), tedy území málo dotčená člověkem 

a jím neosídlená. Naopak součástí IV. zóny jsou i zastavěná území obcí. 
[4]

 

Z celkové rozlohy CHKO Poodří zaujímá první zóna 9 % rozlohy CHKO, druhá zóna 

tvoří 35 %, třetí zóna čítá 13 % rozlohy, čtvrtá zóna je nejrozlehlejší a tvoří 43 % plochy 

CHKO.
 [5] 

Zonace CHKO Poodří je zobrazena na obrázku 2. 
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2 Naučná stezka 

Naučná stezka je pěší turistická značená trasa, která má za cíl návštěvníkovi sdělit 

zajímavé informace o přírodovědných, vlastivědných či historických aspektech dané oblasti. 

Většina naučných stezek vzniká v přírodně bohatých a zachovalých lokalitách.  

Naučné stezky jsou nejčastěji značeny pásovými značkami podle metodiky Klubu 

českých turistů. 
[6]

  

 

Obrázek 3. Pásová značka naučné stezky 
[6]

 

 

Základní zásady návštěvníka naučných stezek 

 Nepoškozujeme přírodu, chováme se k přírodě ohleduplně. 

 Neodbočujeme z trasy naučné stezky, a to především, jestliţe stezka prochází 

chráněným územím. 

 Netrháme rostliny a nechytáme ţivočichy. 

 Nerušíme zvířata a chováme se tiše. 

 Neznečišťujeme okolí stezky. 

 Nenecháváme volně pobíhat psy. 

 Nemanipulujeme s ohněm, zabraňujeme vzniku poţáru. 

 Nepoškozujeme zařízení a vybavení stezky, např. tabule, značení. 

 Chováme se ohleduplně k ostatním návštěvníkům stezky. 

 Řídíme se pokyny na tabulích a pokyny stráţců přírody. 

 Netáboříme na místech zastávek stezky nebo v okolí stezky. 
[6] 

2.1 Naučné stezky CHKO Poodří 

K CHKO Poodří patří naučná stezka Kotvice, která protíná území obce Studénka. 

Trasa stezky vede přírodní rezervací Kotvice, kde předmětem ochrany je biocenóza rybníka 
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s rozsáhlými litorálními porosty, s bohatou vodní květenou a hnízdištěm vzácných druhů 

ptáků.  

Další naučnou stezkou na území CHKO Poodří ve Studénce je Školní naučná stezka, 

která se nachází nedaleko naučné stezky Kotvice. Ta slouţí hlavně jako doplnění výuky 

pro základní školy. 

Zámecká naučná stezka v Bartošovicích vede přírodní rezervací Bartošovický luh. 

Předmětem ochrany této rezervace je přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního 

Bartošovického rybníka s litorálními porosty, pás aluviálních luk a zalesněná říční terasa 

s četnými prameništi a lesními mokřady.  

Na území Ostravska se nachází tři naučné stezky, první je naučná stezka Polanecká 

niva, vedoucí NPR Polanská niva. Předmět ochrany NPR je jedinečná ukázka luţního lesa 

v nivě řeky Odry s četnými mrtvými rameny meandrujícím tokem řeky, navazujícími lučními 

společenstvy a rybníky. 
[5]

 

Další je naučná stezka Starý Svinov vedoucí územím přírodní rezervace Rezavka. 

Stezka neleţí přímo v Chráněné krajinné oblasti Poodří, vede však mezinárodně významným 

mokřadem Poodří. Předmětem ochrany přírodní rezervace je luţní les, komplex vzácných 

luţních, lučních a vodních biotopů. Celý tento ekosystém má pozitivní vliv na mezoklima 

území.  

Naučná stezka Landek je taktéţ situována mimo oblast chráněné krajinné oblasti, 

avšak vede národní přírodní památkou Landek, která je v působnosti CHKO Poodří. 

Na území NPP roste cenná vegetace a některé exempláře buků jsou staré 150 a více let.  

CHKO Poodří je z hlediska přírodních a krajinářských hodnot mezinárodně 

významným územím, jde rovněţ o významná ptačí území. Poodří je zařazeno 

k mezinárodnímu programu, který se zabývá ochranou ptáků na celosvětové úrovni z hlediska 

celé EU. Je taktéţ součástí celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000, v nichţ 

se vyskytují druhy rostlin, ţivočichů a stanovišť, které jsou významné rovněţ z hlediska celé 

EU.
 [20]
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3 Globální navigační polohové systémy 

Druţicové polohové systémy jsou pasivní druţicové dálkoměrné systémy, které 

umoţňují určení polohy v trojrozměrném prostoru spolu s přesným časem. Obecně jsou 

tvořeny třemi základními segmenty: kosmickým, řídícím a uţivatelským.  

Systémy GPS NAVSTAR a GLONASS patří ke globálním navigačním systémům, 

které jsou schopné zajistit pokrytí celého povrchu zemského navigačními signály a umoţňují 

tak určovat polohu kdekoliv na Zemi. 
[11]

 

3.1 Určování polohy a času 

U druţicových polohových systémů, přijímač určuje svoji vzdálenost k několika 

druţicím navigačního systému a svoji polohu pak stanovuje protínáním. Určování vzdálenosti 

přijímače od druţic lze provádět na základě kódových a fázových měření, které se pouţívá 

pro určování polohy v praxi, a dopplerovských měření, vyuţívaných především při stanovení 

rychlosti pohybu přijímače.  

Přijímač GPS je uţivatelským zařízením, které přijímá a zpracovává signály GPS 

a na výstupu poskytuje polohu, čas a případně i rychlost pohybu. 
[11]

 

3.1.1 Kódová měření 

Základním principem kódových měření je určování vzdálenosti mezi přijímačem 

a druţicemi při pouţití tzv. dálkoměrných kódů, které jsou vysílané jednotlivými druţicemi. 

Dálkoměrné kódy jsou časové značky, které umoţňují přijímači určit čas, kdy byla druţicí 

vyslána kterákoli část signálu.  

Přijímač ve vstupním signálu, přicházejícím z antény, identifikuje dálkoměrný kód 

příslušné druţice a zjistí čas odeslání a přijetí jedné sekvence kódu. Ze zjištěného časového 

rozdílu Δti určí vzdálenost mezi přijímačem a druţicí di dle vztahu di = Δti ∙ c, kde c je 

rychlost šíření radiových vln. Časový rozdíl Δti je zatíţen určitou chybou hodin přijímače.  

Při výpočtu vzdálenosti di se neurčuje skutečná vzdálenost přijímače od druţice, ale 

tzv. zdánlivá vzdálenost, jelikoţ hodiny přijímače nejsou zcela synchronní se systémovým 

časem druţicového navigačního systému. 
[11]
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3.1.2 Fázová měření 

Fázová měření zpracovávají vlastní nosné vlny, nepracují s dálkoměrnými kódy. 

Při fázových měřeních přijímač počítá počet vlnových délek nosné vlny signálu a desetinnou 

část zbytku vlny, nacházejících se mezi přijímačem a druţicí.  

Celočíselný násobek, ambiguita, nosných vlnových délek je nejednoznačný. Existují 

různé postupy řešení ambiguity, všechny však vyţadují časově náročnější nepřerušované 

měření k druţicím. Při oslabení signálu k druţici, v důsledku nízko letící druţice či zastínění 

antény dojde k přerušení sledování nosné vlny, objeví se tzv. fázový skok. Přijímač poté není 

schopen počítat vlnové délky, o které se změnila vzdálenost mezi přijímačem a druţicí. 

Přijímač musí začít nový cyklus měření, od určení aktuálního fázového posunu aţ po určení 

počáteční hodnoty celočíselné nejednoznačnosti na počátku nového měření. 
[11]

   

3.1.3 Dopplerovská měření 

Při určování polohy pomocí dopplerovských měření se vyuţívá Dopplerova posunu 

frekvence, který je měřen na nosné vlně. V důsledku relativního posunu druţice vůči přijímači 

se průběţně mění frekvence přijímaného signálu. Frekvenční posun je měřen po určitou dobu, 

poté je, na základě získaných údajů, vypočtena změna radiální vzdálenosti mezi druţicí 

a přijímačem. Z těchto rozdílů vzdálenosti je vypočtena poloha přijímače.  

Dopplerovská měření lze vyuţít k určení polohy, ale spíše se vyuţívá k určování 

rychlosti, jakou se přijímač pohybuje. 
[11]

 

3.1.4 Absolutní a relativní určování polohy 

Metodu absolutního určování polohy je moţno určit za předpokladu, ţe jsou známy 

přesné dráhy druţic a přesné korekce hodin druţic. Pro dosaţení centimetrové přesnosti je 

zapotřebí alespoň dvanácti hodinový záznam dat na určovaném bodě. Výhodou tohoto 

způsobu výpočtu je, ţe postačuje jedna GPS aparatura. Je moţné určit polohu kdekoliv na 

Zemi, bez nutnosti existence referenčních sítí v blízkosti GPS aparatury. Nevýhodou je velmi 

dlouhá doba observace na určovaném bodě a přesné efemeridy, které jsou k dispozici 

s několikadenním zpoţděním.  

Pro relativní určování polohy je nutné mít současně měřená data na dvou bodech. 

Výhodou je podstatně kratší doba měření, nevýhodou pak nutnost vlastnit dvě GNSS 
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aparatury, nebo jen jednu GPS aparaturu, pokud se v blízkosti nachází permanentní stanice 

poskytující data. 
[22] 

3.2 NAVSTAR GPS  

NAVSTAR GPS jak i GLONASS jsou vojenské systémy provozované armádami, 

avšak oba systémy jsou přístupné i civilním uţivatelům. Provozovatelem GPS NAVSTAR je 

ministerstvo obrany USA, GLONASS je spravován Ruskými kosmickými silami pro potřeby 

vlády Ruské federace.  

Konstalace druţic Systému NAVSTAR GPS je sloţena z 32 druţic (stav 

k 24. 2. 2010). Oběţná dráha druţic je 11 hodin 58 minut a má stálou polohu vůči Zemi ve 

výšce 20 200 km nad Zemí.
[19]

 Konstalace je tvořena šesti oběţnými drahami, se čtyřmi 

druţicemi na kaţdé z nich, se sklonem oběţné dráhy 55 stupňů vzhledem k rovníku. Toto 

uspořádání garantuje, ţe na kterémkoliv místě na Zemi jsou trvale dostupné signály 

minimálně čtyř druţic po celých 24 hodin. Ve většině případů je však viditelných více druţic, 

v ideálním případě dvanáct. Druţice se vyskytují v nadhlavníku pouze v pásu mezi přibliţně 

55 stupni severní a jiţní šířky. Pokud se pohybuje dále směrem k pólům, jsou druţice stále 

dostupné, ale postupně se zhoršuje jejich geometrie při měření. 
[11]

 

3.2.1 Struktura systému NAVSTAR GPS 

Systém je tvořen třemi základními segmenty: 

 kosmický segment 

 řídící segment 

 uţivatelský segment. 

Kosmický segment je tvořen soustavou umělých druţic Země, které obíhají 

po známých, přesně definovaných a určených oběţných drahách. Je definován: typem 

oběţných drah, výškou, sklonem, počtem oběţných drah a počtem a rozmístěním druţic 

na oběţných drahách. 

Řídící segment je tvořen sadou pozemních stanic, které plní úlohy: monitorování 

signálů druţic kosmického segmentu, vyhodnocování chování druţic na oběţných drahách, 

určování parametrů oběţných drah jednotlivých druţic, vyhodnocování chování hodin 

na druţicích, určování korekčních parametrů, sledování a vyhodnocování stavu druţic, 
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vysílání aktualizovaných parametrů na druţice, manévry druţic, údrţba druţic a řízení celého 

systému. 

Uţivatelský segment je tvořen přijímači, technickým zařízením umoţňujícím, 

usnadňujícím a rozšiřujícím moţnosti vyuţití druţicového polohového systému. Je tvořen 

postupy měření, vyhodnocování a uţivateli.
 [11]

 

3.2.2 Souřadnicový systém 

Přijímač GPS poskytuje určenou polohu v souřadnicovém systému WGS-84 

v kartézských souřadnicích (x, y, z) nebo v geografických souřadnicích a nadmořské výšce 

(φ, λ, h). Přijímač umí převést tento souřadnicový systém i do jiných souřadnicových sytémů, 

ne však do S-JTSK a jen některé do S-42. S-JTSK a S-42 jsou běţně pouţívané pro území 

České republiky. Přijímače GPS nemají standardně zabudované transformace pro převod 

do těchto systémů.  

Geodetický systém WGS-84 byl vytvořen na základě měření na více neţ 1500 

stanicích druţicového navigačního systému Transit, rozmístěných po celém světě. Systém je 

definován právě souřadnicemi těchto stanic. 
[11]

 

Jedná se o vojenský souřadnicový systém. Systém je geocentrický, má tedy počátek 

v hmotném středu Země. Osa z je totoţná s osou rotace Země v roce 1984, osy x a y leţí 

v rovině rovníku. 
[17]

 

3.2.3 Signály vysílané družicemi 

Kaţdý signál vyslaný druţicí GPS je kombinací nosné vlny, dálkoměrného kódu 

a navigační zprávy. Sloţky signálu jsou odvozovány násobením a dělením základní 

frekvence, která je odvozována z frekvence atomových hodin. Její přesná hodnota je 

nastavena tak, aby byly eliminovány relativistické efekty, které jsou způsobené pohybem 

druţic.  

Druţice vysílá signály na dvou nosných frekvencích. Frekvence L1 je modulována 

dvěma dálkoměrnými kódy reprezentovanými tzv. pseudonáhodnými šumy. Jedním je přesný 

P-kód, který můţe být pro vojenské účely zašifrován, označovaný je pak jako Y-kód. Druhým 

je hrubý dostupný C/A kód, který není šifrován. Civilní uţivatel má k dispozici pouze C/A 

kód, P-kód je mu prakticky nedostupný. Druhá frekvence L2 je modulována pouze P-kódem, 

respektive jeho šifrovanou variantou.  
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Signály modulující první nosnou frekvenci L1 jsou označovány jako signály 

standardní polohové sluţby (SPS), frekvence L2 je pouţívána pro přesnou polohovou sluţbu 

(PPS), která umoţňuje měřit zpoţdění signálu při průchodu ionosférou. Standardní polohovou 

sluţbu mohou vyuţívat uţivatelé bezplatně, bez omezení po celém světě. Přesnou polohovou 

sluţbu pak mohou vyuţívat pouze autorizovaní uţivatelé, kteří vlastní, na základě speciálního 

povolení vlády USA, kryptografické zařízení, odpovídající klíče a mají speciálně vybavené 

přijímače.  

Oběma nosnými vlnami je přenášen i binární kód, který je kódován pomocí fázových 

posunů nosných vln. Kód obsahuje navigační zprávu.  

Provozovatel GPS má kdykoliv moţnost sníţit přesnost systému, tzv. selektivní 

dostupností (Selective Availability SA), která sníţí přesnost C/A kódu. To způsobí, ţe 

přijímače mohou vypočítat svojí polohu s chybou aţ 100 metrů. Chybu je však moţné 

eliminovat pomocí diferenčních korekcí, které mohou zvýšit přesnost určování polohy na 1 

metr. Po aktivaci SA se změnila definice obou polohových sluţeb. Pod standardní polohovou 

sluţbou se tedy rozumí příjem signálu s C/A kódem, případně P-kódem, na který je případně 

uplatněna SA. Pod přesnou polohovou sluţbou se rozumí příjem signálů uţivatelem 

vybaveným dešifrovacím kódem, který je schopný zpracovávat i Y-kód. 
[11]

 

3.2.4 Principy měření 

Systém GPS vyuţívá pro určování polohy tři základní principy měření, tedy kódová, 

fázová i dopplerovská měření.  

Pro mapování naučných stezek jsem vyuţívala kódových měření, a proto se v této 

kapitole budu věnovat pouze jim.  

Kódová měření  

Kódová měření představují základní princip měření pomocí systému GPS. 

Na kódových měřeních je zaloţeno relativní určování polohy.  

Druţice vysílá jednotlivé sekvence C/A kódu v přesně stanovené časové okamţiky, 

proto je moţné z kódu a navigační zprávy určit přesný čas odeslání signálu. Z časového 

rozdílu, tedy rozdílu mezi časem odeslání sekvence C/A kódu a časem jejího přijetí 

přijímačem, který je roven času šíření signálu z druţice k přijímači. Z časového rozdílu je 
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moţno vypočítat, jeho vynásobením rychlostí šíření radiových vln, zdánlivou vzdálenost 

přijímače od druţice. 

Zdánlivá vzdálenost, jakoţto výsledek měření je zatíţen chybou, hodiny jsou 

synchronní s GPS časem pouze na druţici, ne v přijímači. Údaje k opravě času přijímače jsou 

neznámé, a proto se musí určit výpočtem.  

Na výstupu přijímače se tedy následně objeví pouze nosná vlna modulovaná navigační 

zprávou, kterou je moţné dále zpracovávat. S kaţdou navigační zprávou jsou přijaty i aktuální 

efemeridy druţic. 
[11]

  

Kaţdá druţice vysílá sérii parametrů umoţňující GPS přístroji stanovit přesně polohu 

druţice na oběţné dráze, tzv. efemeridy. Ty mohou být vypočítány zpětně z dat 

observovaných stanicemi International GNSS Service.
 [18] 

Maximálně dosaţitelná přesnost kódových měření, v případě pouţití C/A kódu, určení 

zdánlivé vzdálenosti je 3 – 6 metrů, v případě P-kódu řádově 0,3 – 0,6 m. Tento odhad 

přesnosti nebere v úvahu vliv selektivní dostupnosti ani dalších faktorů, jak například vliv 

ionosféry, troposféry atd. Počátkem května roku 2000, z rozhodnutí prezidenta na doporučení 

ministerstva obrany, byla selektivní dostupnost deaktivována. Pro běţné uţivatele znamenal 

tento krok okamţité zvýšení přesnosti určování polohy i rozvoj v oblasti geoinformačních 

technologií. 
[11]

 

3.2.5 Přesnost systému 

Faktory ovlivňující přesnost systému: 

 řízení přístupu k signálům z druţic 

 stav druţice 

 rozsah přesnosti měření 

 poměr signál/šum 

 vícecestné šíření 

 počet viditelných druţic 

 geometrické uspořádání viditelných druţic 

 typ přijímače 

 pečlivost přípravy plánu 
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 platnost efemerid 

 přesnost určení efemerid 

 přesnost hodin na druţicích 

 vliv ionosféry a troposféry 

 chyba hodin přijímače 

 způsob měření a vyhodnocování 

Stav družice 

V navigační zprávě jsou přenášeny i data o stavu druţice. Pokud je druţice označená 

jako „nezdravá“, pak ji přijímač nepouţívá k ţádným výpočtům aţ do doby, neţ z navigační 

zprávy obdrţí signál o jejím opětovném „uzdravení“. Zjišťování stavu druţice probíhá 

automaticky prostřednictvím samokontrolních mechanizmů i ze strany řídícího segmentu. 
[11]

 

Počet viditelných družic  

Pro určení všech čtyř souřadnic musí mít přijímač k dispozici signály alespoň ze čtyř 

druţic. K měření je však lepší vyuţívat více druţic, výsledky měření jsou pak přesnější. 
[11]

 

Geometrické uspořádání viditelných družic  

Geometrické uspořádání druţic pouţívaných pro určování polohy ovlivňuje přesnost 

určení polohy. Jestliţe jsou druţice nahloučeny v relativně malé oblasti, potom určování 

polohy na základě jimi vysílaných signálů poskytuje horší výsledky, neţ kdyby byly druţice 

dále od sebe. Ideální stav by byl, kdyby byla jedna druţice v nadhlavníku, zbylé tři pak 15 – 

20° nad obzorem, 120° od sebe. Kvalitu geometrického uspořádání druţic je moţné 

matematicky ohodnotit s pouţitím parametru nazývaným parametr sníţení přesnosti (DOP). 

DOP je jednoznačným identifikátorem kvality určení polohy, resp. času. Je to výsledek 

výpočtu, který bere v úvahu relativní polohu kaţdé druţice vzhledem k ostatním druţicím. 

Na základě jeho hodnot je moţné předpovědět přesnost poloh. Čím niţší hodnota DOP, tím je 

určení polohy a času přesnější. Vyšší hodnota naopak znamená, ţe uspořádání druţic není 

vhodné a proto není zaručena dostatečná přesnost. 
[11]

 

V praxi platí, ţe hodnota PDOP rovna 4 a méně znamená vhodné uspořádání a tím 

i přesné určení polohy. Při hodnotě PDOP v rozsahu 5 aţ 7 je uspořádání akceptovatelné, 
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hodnota větší neţ 7 jiţ znamená špatné uspořádání. Přijímače umoţňují nastavit přípustný 

limit PDOP, horší hodnotu PDOP pak přijímač ignoruje. 
[22]

 

Parametrů DOP je několik a indikují ovlivnění přesnosti různých parametrů: 

 RDOP – relativní chyba polohy 

 PDOP – horizontální a vertikální měření 

 HDOP – horizontální měření 

 VDOP – měření výšky 

 TDOP – posun hodin. 

Parametry DOP vystupují jako násobné parametry ve vztazích pro výpočet střední 

kvadratické chyby měření daného parametru. Pro dosaţení vysoké přesnosti určení polohy je 

nezbytné dosáhnout malé hodnoty chyby měření zdánlivé vzdálenosti a také vyuţít co 

největšího počtu viditelných druţic, které jsou od sebe co nejvíce vzdálené a tím dosáhnout co 

nejmenších hodnot parametrů DOP. 
[11]

 

 

 

Obrázek 4.  Uspořádání družic  

(převzato z http://www.dashdyno.net/tech/GPS/gps_location.html) 

 

Poměr signál/šum 

Poměr signál/šum je mírou obsahu uţitečných informací v signálu a jeho šumu. Čím 

menší číslo, tím je uţitečné informace méně. Oslabení signálu můţe být způsobeno 

např. průchodem korunami stromů, nebo nízkou polohou druţice nad horizontem. 
[22]
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Vícecestné šíření 

Kvalita přijímaného signálu můţe být ovlivněna i signálem odraţeným od okolních 

objektů s vysoce odrazným povrchem. Dochází k interferenci signálů a tedy chybám v určení 

zdánlivé vzdálenosti mezi přijímačem a druţicí. Kódová měření mohou mít chyby aţ 50 m, 

fázová aţ 10 cm. 
[22]

 

Vliv atmosféry 

Radiové signály jsou nejvíce ovlivněny ionosférou a troposférou. Ionosféra způsobuje 

tzv. ionosférickou refrakci, která je závislá na mnoţství volných elektronů v jednotce objemu 

atmosféry. Je moţné ji odstranit měřením na obou frekvencích (L1 a L2), zavedením 

ionosférických korekcí z navigační zprávy, nebo pouţitím modelů atmosféry. Pro malá území 

lze povaţovat vliv ionosféry za stejný a při tvoření diferencí se její vliv z větší části vyruší. 

Troposféra způsobuje tzv. troposférickou refrakci, která je závislá na hustotě prostředí, ne 

na frekvenci nosné vlny, na rozdíl od ionosférické refrakce. 
[22]

 

3.2.6 Zpřesňování určování polohy a času 

Pro zkvalitnění výsledků určování polohy byly zavedeny metody zpřesňování 

určování polohy a času: 

 průměrování 

 diferenční GPS 

Výhodou průměrování je, ţe je moţné provádět měření jen jedním přijímačem, 

nevýhodou pak, ţe je potřeba dlouhodobého měření na jednom bodě. Diferenční měření je 

závislé na diferenčních korekcích a metoda vyţaduje měření pomocí dvou GPS aparatur. 

Diferenční GPS (DGPS) 

Diferenční GPS je metoda pro zpřesňování polohy určené s pomocí navigačních 

druţic. Metoda je zaloţena na relativním určování polohy vzhledem k bodu s přesně známými 

souřadnicemi. Postup lze aplikovat v reálním čase nebo následným zpracováním, tzv. post-

processing. 

Diferenční korekce 
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Diferenční GPS poskytuje uţivatelům diferenční korekce pro opravu určování polohy. 

Potřebné korekční údaje jsou přiváděny do přijímače z referenční stanice, která zajišťuje 

nepřetrţité a veřejné vysílání korekčních údajů. Z měření je moţné vypočítat odchylku 

přijímačem určené polohy od polohy skutečné. Odchylky se mohou přenášet do druhého 

přijímače jako tzv. korekce a pouţívat je pro opravu měření. Předpokladem je, ţe oba 

přijímače jsou zatíţeny přibliţně stejnou velikostí geometrických a časových chyb. 

Korekční údaje umoţňují opravovat vlastní měření a tím zvyšovat přesnost určování 

polohy. Princip pouţívaný v oblasti DGPS je zaloţen na přenášení konkrétních korekčních 

údajů platných pro bezprostřední okolí z referenční stanice.  

Celková chyba určování polohy závisí na vzdálenosti od referenční stanice a časovém 

intervalu aktualizace diferenčních korekcí.  

Pro přenos korekčních údajů z referenční stanice k uţivateli pro kódová měření je 

definován standard RTCM SC-104. V případě fázových měření (RTK) je nezbytné přenášet 

na pohyblivé stanice, přijímače GPS, přímo data naměřená referenční stanicí, nejčastěji 

ve formátu CMR2. Přístroje, které mohou korekce pouţívat, musí podporovat formáty 

a protokoly umoţňující přenášet a uchovávat surová data naměřená GPS přístrojem. 
[11]

 

Způsob zpracování 

DGPS umoţňuje významné zvýšení přesnosti určování polohy. Pro získání přesných 

výsledků přímo v terénu se vyuţívá zpracování v reálném čase. Pro opravu polohy v reálném 

čase je potřebný komunikační kanál, kterým je moţno přenášet korekce z referenční stanice. 

Pro přenos diferenčních korekcí mohou být pouţity: radiové vysílače, bezdrátové datové sítě, 

mobilní telefony či počítačové sítě jako Internet. 
[11] 

Pro následné zpracování, tzv. post-processing vyţaduje diferenční GPS měření pomocí 

dvou GPS aparatur. Statická aparatura na bodě o známých souřadnicích je označována jako 

Base nebo referenční stanice. Druhá aparatura, pohybující se v terénu, jejíţ poloha je 

opravována pomocí referenčních měření, je označována jako Rover. Měření oběma 

aparaturami musí být prováděné ve stejném čase. Base musí vţdy pokrývat celý časový 

interval měření Rover a Base musí mít stejné nebo hustější vzorkování časových intervalů 

pozorování neţ Rover. 
[18] 
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3.3 Standardy 

Základním protokolem, kterému by měly rozumět všechny GPS přístroje, je NMEA 

0183. Pro předávání korekcí v reálném čase se obvykle pouţívá komunikační protokol RTCM 

SC-104 v kombinaci s NTRIP protokolem, při zpracování post-processingem se pouţívá 

výměnný formát RINEX. 

Protokol NMEA-0183 specifikovala The Nationale Marine Elecronics Association 

a byl navrţen za účelem standardizace sériové komunikace námořních elektronických 

zařízení. Komunikace probíhá pomocí textových vět s pevně danou strukturou. Téměř kaţdý 

GPS přístroj umoţňuje komunikaci s různými typy záznamových a zobrazovacích zařízení 

pomocí tohoto formátu. V případě GPS, přístroj provádí výpočet polohy, kterou společně 

s dalšími informacemi (např. čas, parametry PDOP, aktuální konstalace druţic nad 

horizontem) posílá prostřednictvím NMEA protokolu záznamovému zařízení. Předávaná data 

jsou předzpracovaná a neobsahují surová data, která GPS přístroj potřebuje k výpočtu 

své polohy. Surová data obsahují informace o parametrech oběţných drah, naměřené 

pseudovzdálenosti k viditelným druţicím, korekce hodin druţic nebo korekce 

pro ionosférický model. Z důvodu absence surových dat, není moţné při pouţití tohoto 

protokolu, provádět korekce dat, např. metodou post-processing.  

RTCM SC-104 byl vytvořen The Ratio Technical Commission for Maritime Sevices 

Special Committee-104. Protokol je určený pro předávání korekčních dat pro real-time DGPS 

a RTK aplikace. Obsah souboru je zapisován binárně. 

NTRIP, Network Transport of RTCM via Internet Protocol, je aplikační protokol, 

který podporuje šíření datových toků globálních navigačních druţicových systémů pomocí 

Internetu.  

RINEX, Reciever Independent Exchange Format, je standardem pro výměnu dat 

s důrazem na předávání dat mezi různými typy přístrojů různých výrobců. Data ukládaná 

v tomto formátu slouţí většinou pro zpracovávání výsledků kampaní tzv. post-processingem 

a pro archivaci dat naměřených referenčními stanicemi. 
[18]

 

Původně byl standard RINEX vytvořen jako formát pro předávání dat mezi institucemi 

participujícími na projektu vytvoření celoevropské přesné geodetické referenční sítě, 

realizovaném v roce 1989. V tomto roce byl také uznán jako jediný uznávaný standard. 

Od roku 1993 je standard RINEX akceptován všemi hlavními výrobci GPS přijímačů. Formát 
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standardu je textový, délka řádku je max. 80 znaků. Definovány jsou tři typy souborů: soubor 

obsahující naměřená data, soubor obsahující navigační zprávy a soubor obsahující 

meteorologická data. 
[11]

 

3.4 Referenční stanice 

Referenční stanice je GPS přijímač umístěný na bodě s přesně známou polohou, jehoţ 

programové vybavení umoţňuje sledovat všechny viditelné druţice a počítat pro ně korekční 

údaje. Korekce by měly být určeny na základě stejné sady druţic se stejným DOP, kterou 

pouţívá pro měření vzdálený přijímač, aby byla splněna podmínka stejných chyb. Uţivatelské 

přijímače musí mít k dispozici korekce pro všechny druţice, jejichţ signály mohou přijímat. 

Dvanáctikanálový přijímač referenční stanice proto musí být schopen přijímat signály všech 

viditelných druţic.
 [11]

 

Česká síť permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) poskytuje uţivatelům 

GNSS korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje 

a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.
 [12] 

 

 

Obrázek 5. Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 
[12]
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CZEPOS obsahuje na území České republiky 27 permanentních stanic rovnoměrně 

rozmístěných ve vzdálenostech cca. 60 km. Celkový počet zahrnuje 23 stanic, které jsou 

ve správě Zeměměřického úřadu a jsou umístěné na budovách katastrálních úřadů 

resp. pracovišť a dále 4 externí stanice spravované vědeckými a akademickými pracovišti. 

Postupně jsou k CZEPOS připojovány také stanice zahraničních sítí. Součástí CZEPOS jsou 

4 externí stanice spravované vědeckými a akademickými pracovišti v rámci výzkumné sítě 

VESOG. Jedná se o stanice: Brno (TUBO), Pecný (GOPE), Plzeň (PLZE) a Ostrava (VSBO). 

[10]
 

 

Obrázek 6. Stanice sítě VESOG  

(převzato z http://oko.asu.cas.cz/vesog/station.html) 

 

3.4.1 Externí stanice Ostrava (VSBO) 

Permanentní GNSS stanice VSBO je provozována Vysokou školou báňskou – 

Technickou univerzitou Ostrava ve spolupráci s operačním centrem VESOG Výzkumného 

ústavu geodetického, topografického a kartografického (Geodetické observatoře Pecný). 

Stanice je součástí České sítě permanentních stanic pro určování polohy CZEPOS. Stanice 
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slouţí pro výukové účely a výzkumné projekty v oblasti určování polohy a navigace.
 

Pro výuku geodetických metod je referenční stanice pouţitelná v okruhu cca 30 km.  

Kaţdou sekundu jsou na stanici zpracovány signály všech druţic systému GPS 

NAVSTAR a GLONASS, které jsou nad obzorem. Data ve formě pseudovzdáleností, doppler 

counts, fází a RTCM korekcí jsou ukládána do souborů nebo v reálném čase odeslána 

do NTRIP casteru v operačním centru. Měřeno je přijímačem Topcon NetG3 a anténou CR-

G3 se sférickým krytem. Jedná se o dvoufrekvenční geodetický přijímač. 
[8]

 

 

 

Obrázek 7. Stanice VSBO 
[8]

 

Přijímač je napojen na staniční počítač, s jehoţ pomocí jsou pořizovány výstupy: 

 datové soubory ve formátu RINEX obsahují data z druţic GPS NAVSTAR 

a GLONASS v 1 sekundovém intervalu v hodinových souborech 

 proud dat v reálném čase v 1 sekundovém taktu ve formátu RTCM 

 pro archivaci jsou také pořizovány: 

 datové soubory ve formátu TPS (binární formát Topcon Positioning Systém) 

v intervalu 1 sekunda v hodinových souborech 

 datové soubory ve formátu RINEX z druţic GPS NAVSTAR a GLONASS 

v intervalu 30 sekund v denních souborech. 
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Kvantita a kvalita naměřených dat závisí na zakrytí oblohy překáţkami. Druţice se 

pozorují, pokud jejich výškový úhel je vyšší neţ 5 stupňů a jejich signál je moţno přijímat. 

Na stanici VSBO je velmi málo překáţek, přehled zakrytí části oblohy udává obrázek č. 13, 

který odpovídá stavu z prosince roku 2004. 
[8]

 

 

 

Obrázek 8. Zakrytí oblohy na stanici VSBO 
[8]

 

 

V mém případě jsem vyuţívala datové soubory ve formátu RINEX z druţic GPS 

NAVSTAR a GLONASS v intervalu 30 sekund v denních souborech, které slouţily 

pro následné zpracování naměřených dat. 

3.5 GLONASS 

GLONASS je pasivní dálkoměrný druţicový radiový systém umoţňující určování 

polohy, rychlosti, času v třírozměrném prostoru, kdekoliv a kdykoliv na Zemi a v přilehlém 

kosmickém prostoru.  

Systém GLONASS se skládá, stejně jako Systém NAVSTAR GPS, ze tří částí: 

 konstalace druţic GLONASS 

 pozemní řídící komplex 

 navigační vybavení uţivatelů. 
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Plně obsazená konstalace druţic je sloţena z 24 druţic rozmístěných ve třech 

orbitálních rovinách vzájemně posunutých o 120 stupňů. Druţice jsou na kaţdé oběţné dráze 

rozmístěny rovnoměrně co 45 stupňů. Druţice obíhají po kruhových oběţných drahách 

se sklonem 64,8 stupňů ve výšce 19 100 km, s oběţnou dobou 11 hodin a 15 minut. Toto 

uspořádání druţic zajišťuje viditelnost minimálně šesti a maximálně jedenácti druţic kdykoliv 

a kdekoliv na zemském povrchu. 

 Signály druţic GLONASS jsou vysílány na dvou nosných frekvencích (L1 a L2), 

které se, na rozdíl od systému GPS, pro kaţdou druţici mírně liší.  

Druţice tohoto systému vysílají dva typy navigačních signálů. Navigační signál 

standardní přesnosti je přenášen pouze na nosné frekvenci L1. Jedná se o obdobu C/A kódu 

systému GPS. 

Navigační signál vysoké přesnosti je přenášen na obou nosných frekvencích L1 i L2 

a je obdobou P-kódu systému GPS. 

Kaţdá druţice vysílá současně s navigačním signálem standardní přesnosti navigační 

zprávu, která obsahuje: 

 efemeridy druţice (přesná poloha druţice v daném čase, sloţky vektoru rychlosti 

druţice, sloţky vektoru zrychlení druţice) 

 posun hodin druţice vzhledem k systémovému času GLONASS a k UTC 

 korekce druţicového času na čas GLONASS 

 kalendářní číslo dne v rámci čtyřleté periody s počátkem v přestupném roce 

 číslo druţice v systému 

 příznak stavu druţice 

 almanach GLONASS. 

Almanach obsahuje informace o všech druţicích systému GLONASS včetně 

Keplerovských parametrů oběţných drah, hrubých korekcí všech druţicových hodin 

vzhledem k systémovému času GLONASS a příznak stavu pro kaţdou druţici v konstalaci. 

Polohy druţic GLONASS jsou vyjádřeny v geocentrickém referenčním systému PZ-

90. 
[11]
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4 Použité přístroje a aplikace 

4.1 GMS-2 

GMS-2 je duální GIS přijímač umoţňující příjem 50 L signálů ze dvou satelitních 

systémů, GPS NAVSTAR a GLONASS. Aparatura GMS-2 je vybavena operačním systémem 

Windows CE a aplikačním systémem TopSURV GIS nebo TopPAD.  

GMS-2 je přijímač s vestavěnou anténou, elektronickým kompasem a digitálním 

fotoaparátem, který můţe slouţit pro dokumentaci měření.  

Přístrojem lze pořizovat statická data, která jsou následně zpracována post-

processingem nebo můţe přijímat diferenciální korekce pro DGPS mapování a navigaci 

v reálném čase. GMS-2 umoţňuje standardně zpracovávat satelitní korekční signály 

poskytované sluţbami WAAS a EGNOS. Přístroj lze rovněţ nakonfigurovat pro příjem 

korekčních dat z pozemních sítí permanentních referenčních stanic TopNET a CZEPOS, kdy 

se vyuţívá interního komunikačního rozhraní Bluetooth a mobilního telefonu s aktivovanou 

sluţbou pro příjem GPRS dat. 
[9] 

 

 

Obrázek 9. Přístroj GMS-2a externí anténa PG-A5 

(převzato z 
[9]

 a http://obchod.geodis.cz/geo/antena-pg-a5?highlightWords=pg-A5) 
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4.2 Topcon 

4.2.1 TopSURV PC 

TopSURV je program firmy Topcon pro řízení a organizaci dat, který běţí na různých 

Windows řídících platformách.  

TopSURV je GPS software pro všechny Topcon totální stanice a GPS, který má 

stejnou strukturu menu, stejnou datovou strukturu. Má intuitivní a snadno zapamatovatelnou 

strukturu menu.  

Software podporuje funkce změny měřítka, rotace, posunu, také funkce pro ovládání 

GPS: podpora všech RTK formátů, všech druhů radiomodemů a GSM, automatické spojení 

po ztrátě GMS signálu, umoţňuje měření v zobrazené mapě. Umoţňuje zobrazení stavu GPS 

včetně rozloţení druţic a detailů polohy, RTK sběru dat, grafické vytyčování a post-

processingové zpracování. 
[34]

 

 

 

Obrázek 10. Prostředí programu TopSURV PC v. 7.1 

4.2.2 TopconTools 

Topcon Tools je program pro zpracování a analýzu. Podporuje všechny Topcon 

měřické přístroje a polní záznamníky. Umoţňuje komunikaci přes USB port pro hardwarový 

klíč. 
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Jedná se o software pro post-processing, pro zpracování GPS a GLONASS dat 

a zpracování RINEX dat. Umoţňuje vyrovnání dat z GPS, geografických, síťových nebo 

pozemních souřadnic.  

Podporuje hlavní datum a projekce souřadnicových systémů, jak i uţivatelsky 

definované projekce a lokalizace do lokálních souřadnicových systémů. 
[21]

 

 

 

Obrázek 11. Prostředí programu Topcon Tools v. 7.5.1 

4.2.3 Occupation Planning 

Metody zpřesňování polohy vyţadují plánování kampaně. Plánování umoţňuje vybrat 

nejvhodnější čas měření, kdy by měla být zajištěna nejvyšší dostupnost a kontinuita měření 

pro dané místo. Plánovací programy umoţňují na základě informací o drahách satelitů 

a přibliţné poloze měření určit dopředu počet viditelných satelitů a hodnoty DOP 

v definovaném časovém úseku. Obvykle je rovněţ moţné simulovat překáţky, které jsou 

v místě měření a mohou omezit příjem satelitních signálů. 

Do softwaru je nutno načíst aktuální almanach pro vybranou dobu měření. Almanach 

je, v případě systému GPS, soubor parametrů (Keplerovských drahových elementů), které 

umoţňují stanovit přibliţnou polohu všech druţic systému. Almanachy se vyuţívají jak 

při přípravě kampaně pro plánování vhodných dob pro observaci, tak při přesných měřeních. 
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Almanachy jsou od roku 1991 ukládány v archívu U.S. Coast Guard Navigation Center 

v ASCII formátu SEM a YUMA. 
[18]

 

 

 

Obrázek 12. Prostředí aplikace Occupation Planning 

4.3 ArcGIS 

ArcGIS je systém firmy ESRI, výrobce software pro geografické informační systémy. 

Má rozsáhlé moţnosti datového modelu a správy dat, nástroje pro editaci, analýzu 

a modelování dat.  

ArcGIS Desktop poskytuje software pro GIS, jenţ je dostupný ve třech úrovních: 

ArcView, ArcEditor, ArcInfo. Kaţdý z těchto produktů splňuje různou úroveň funkcionality.  

ArcView poskytuje nástroje pro tvorbu map, získávání informací z map pomocí 

mapových analýz a jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace. ArcView 9 tvoří: 

ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox a ModelBuilder.  

ArcMap je aplikace ArcGIS Desktop, která slouţí pro všechny mapově orientované 

úlohy včetně kartografie, prostorových analýz a editace dat. ArcMap poskytuje funkcionalitu 

pro tvorbu map a rozlišuje dva různé pohledy na mapu: zobrazení geografických dat 

a zobrazení výkresu mapy. První pracuje s geografickými vrstvami a je moţno zde měnit 

symboliku, analyzovat a kompilovat datové sady GIS. V zobrazení výkresu mapy se pracuje 
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s mapovými stránkami, které obsahují nejen rámce geografických dat, ale i další mapové 

prvky, jako jsou legendy, měřítka, směrovky a referenční mapy. ArcMap slouţí pro tvorbu 

mapových kompozic připravených pro tisk a publikaci.  

Aplikace ArcCatalog pomáhá organizovat a spravovat data GIS, jako jsou mapy, 

glóby, datové sady, modely, metadata a sluţby. Obsahuje nástroje pro prohlíţení 

a vyhledávání geografických informací, zaznamenávání, prohlíţení a správu metadat, 

definování, export a import schémat a návrhů do geodatabází, vyhledávání a nalézání GIS dat 

na místních sítích nebo internetu a administraci produktu ArcGIS Server.  

Aplikace ArcToolbox obsahuje kompletní sadu funkcí pro zpracování prostorových 

dat včetně nástrojů pro správu a konverzi dat, zpracování formátu coverage, vektorové 

analýzy, geokódování a statistické analýzy. 
[16]
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5 Mapování pomocí GPS přístroje 

Mapování jsem prováděla pomocí přístroje firmy Topcon GMS-2 s externí anténou 

PG-A5 na výtyčce. Externí anténu jsem pouţívala proto, aby byla výška přijímače 

při mapování stabilizovaná. Pouţívala jsem metodu DGPS zaloţenou na opravě kódových 

měření, vyuţívající relativní určování polohy, s pouţitím post-processingu. 

5.1 Datový slovník 

Před zahájením mapování jsem vytvořila datový slovník, kde jsou zapsány informace, 

které mě zajímaly při sběru dat v terénu.  

V terénu jsem pro naučné stezky sbírala informace o počtu zastavení na trase stezky, 

typu povrchu stezky nebo například, jestli se v blízkosti stezky nachází MHD. Zastavením 

na stezce se v tomto případě rozumí přítomnost informačních či orientačních tabulí na trase 

naučné stezky, které obsahují zajímavé informace o objektech, přírodovědných či 

historických aspektech, které byly hlavním důvodem, proč naučná stezka vznikla. 

Naučnou stezku jsem mapovala jako linii ve 3D souřadnicích, tedy poloha byla určena 

zeměpisnou délkou, šířkou a nadmořskou výškou, přičemţ hlavním bylo právě získání 

polohy.  

Pro usnadnění zápisu jsem pouţívala tzv. číselníky, neměnnou nabídku atributů, ze 

kterých jsem při mapování vybírala odpovídající moţnost. V aplikaci TopSURV v. 7.1 jsem 

tedy přednastavila názvy stezek, typ stezky a typ povrchu stezky a při zaměření bodu mi 

přístroj GPS umoţnil vybrat si z této nabídky, jiné atributy jsem musela doplňovat vepsáním. 

Odkaz na číselník je v datovém slovníku ve sloupci integritní omezení.  
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Název 
třídy 

Typ geoprvku 
Souřadnicový 

systém 
Výškový 
systém   

Naučná 
stezka Polyline 3D WGS-84 

Baltský po 
vyrovnání   

Pěší turistická značená trasa 

Název Slovní popis 
Systémový 

název 
Doména 

Datový typ 
Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu 

Poznámka 

ID Primární klíč ID 
Poměrová/ 
celé číslo (6) 

unikátní 
hodnota automaticky   

Název 
stezky 

Název naučné 
stezky NazevStezky 

Výčtová/ 
text (30) Nazev_st T   

Počet 
zastavení 

Počet zastavení u 
informačních 
(orientačních) 
tabulí na trase PocetZastav 

Poměrová/ 
celé číslo (2)   T   

Typ stezky 

Stezka určená pro 
pěší turistiku, 
cykloturistiku, 
obojí využití TypStezky 

Výčtová/ 
text (20) Typ_st T/K   

Typ 
povrchu 

Typ povrchu 
stezky TypPovrchu 

Výčtová/ 
text (20) Typ_povrch T   

MHD 
Přístup ze stezky 
na MHD MHD 

výčtová 
boolean   T 

ano (1)/  
ne (0) 

Poznámka   Poznamka 
Výčtová/ 
text (30)   nepovinné   

Tabulka 1. Datový slovník pro naučnou stezku 

 

   

 

Název číselníku Hodnoty 

Nazev_st 

NS Starý Svinov 

NS Polanecká niva 

NS Landek 

NS Kotvice 

Školní NS 

Zámecká NS 

Typ_st 

pěší 

cyklo 

peší, cyklo 

nezjištěno 

Typ_povrch 

zpevněná 

nezpevněná 

asfalt 

polní 

lesní 

jiná 

Tabulka 2. Číselník pro naučnou stezku 
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Tabulka 3. Datový slovník pro informační tabule 

 

 

 

 

 

 

Pro informační tabule jsem zaznamenávala data o stavu tabule, pořadové číslo tabule, 

nebo jestli je součástí informační tabule i orientační plán stezky. Hlavním bylo znovu získání 

Název 
třídy 

Typ geoprvku 
Souřadnicový 

systém 
Výškový 
systém  

Informační 
tabule/ 
zastavení Point 3D WGS-84 

Baltský po 
vyrovnání   

Informační tabule, orientační tabule na trase naučné stezky 

Název Slovní popis 
Systémový 

název 
Doména 

Datový typ 
Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu 

Poznámka 

ID Primární klíč ID 
Poměrová/ 
celé číslo (6) 

unikátní 
hodnota automaticky   

Název 
stezky 

Název naučné 
stezky NazStezky 

Výčtová/ text 
(20) Nazev_st T   

Číslo 
tabule/ 
zastavení 

Pořadové číslo 
informační 
tabule/ zastavení 
na trase stezky CisloTab 

Poměrová/ 
celé číslo (2)   T   

Stav tabule   StavTab 
Výčtová/ text 
(20) Stav_tab T   

Orientační 
mapa 

Informační tabule 
s orientační 
mapou trasy 
stezky OrientMapa 

výčtová 
boolean   T 

ano (1)/ 
ne (0) 

Poznámka   Pozn 
Výčtová/ text 
(30)   nepovinné   

Název číselníku Hodnoty 

Nazev_st 

NS Starý Svinov 

NS Polanecká niva 

NS Landek 

NS Kotvice 

Školní NS 

Zámecká NS 

Stav_tab 

dobrá 

poškozená 

chybí 

Tabulka 4. Číselník pro informační tabule 
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souřadnic bodů. Pro názvy stezek a stav tabulí jsem i u vrstvy informačních tabulí sestavila 

číselník. 

Název třídy Typ geoprvku 
Souřadnicový 

systém 
Výškový 
systém  

Zajímavosti Point 3D WGS-84 
Baltský po 
vyrovnání   

 Zajímavý objekt, přírodní památka, atd. 

Název Slovní popis 
Systémový 

název 
Doména 

Datový typ 
Integritní 
omezení 

Povinnost 
zápisu 

Poznámka 

ID Primární klíč ID 
Poměrová/ 
celé číslo (6) 

unikátní 
hodnota automaticky   

Název 
stezky 

Název naučné 
stezky NazStezky 

Výčtová/ text 
(20) Nazev_st T   

Zajímavý 
objekt 

 
ZajimObj 

Výčtová/ text 
(40)   T   

Přírodní 
památka 

Zda se jedná o 
zajímavost typu 
přírodní památka PrirPamatka 

Výčtová/ 
boolean   T 

ano (1)/  
ne (0) 

Informační 
tabule/ 
zastavení 

Přítomnost 
informační 
tabule/ panelu u 
zajímavého 
objektu InfoTab 

Výčtová/ 
boolean   T 

ano (1)/  
ne (0) 

Číslo 
informační 
tabule 

Pořadové číslo 
informační 
tabule/panelu CisloTab 

Poměrová/ 
celé číslo (2)   T   

Poznámka   Pozn 
Výčtová/ text 
(30)   nepovinné   

Tabulka 5. Datový slovník pro zajímavosti 

 

Název číselníku Hodnoty 

Nazev_st 

NS Starý Svinov 

NS Polanecká niva 

NS Landek 

NS Kotvice 

Školní NS 

Zámecká NS 

Tabulka 6. Číselník pro zajímavosti 

Na trase stezek se můţeme setkat s různými zajímavostmi, proto jsem i pro tento 

případ sestavila datový slovník a číselník. 
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5.2 Vytvoření projektu 

V aplikaci TopSURV sem vytvořila profil pro měření. Konfigurace je rozdělena do 

několika kroků. Nejdříve je nutné nastavit typ měření tak, aby přístroj pracoval v reţimu PP 

DGPS, tedy v diferenciální GPS s pouţitím post-processingu. 

Dále se postupuje nastavením přijímače pro Base a Rover v záloţce Job/ Config, a to: 

nastavením elevační masky přístroje, nastavením způsobu ukládání surových dat, typu 

a výšky antény. Dále jsem nastavila minimální počet epoch
1
 pro zaznamenání polohy a 

pokročilé funkce, jako je např. přesnost měření, redukce vícecestného šíření signálu z druţic a 

téţ z jakých druţicových systémů má být signál přijímán. Přístrojem Base, který byl zdrojem 

dat pro výpočet korekcí, je referenční stanice VSBO. Přístroj Rover pak GPS přijímač GMS-2 

s externí anténou PG-A5 pouţívaný při mapování v terénu. 

Dalším krokem bylo definování souřadnicového systému a jednotek, v jakých se má 

měření provádět (metry a stupně). Mapové API od Google pouţívá souřadnicový systém 

WGS-84, proto jsem pro mapování pouţívala tento souřadnicový systém. 

Vybrané hodnoty konfigurace jsou uvedeny v tabulce číslo 7. 

Konfigurace měření 

Typ měření PP DGPS 

Konfigurace přístroje 

Elevační maska 5° 

Zápis surových dat do přijímače 

Rychlost zápisu 1 sekunda 

Počet epoch 30 

Družicový systém GPS + GLONASS 

Konfigurace antény 

Anténa PG-A5 

Výška antény 1,55 m 

Typ měření k anténě vertikální 

Definování souřadnicového systému 

Souřadnicový systém  WGS-84 

Typ souřadnic šířka, délka, výška 

Tabulka 7. Parametry nastavení zakázky 

 

                                                 

1
Epocha je konkrétní časový okamţik nebo datum, ke kterému se vztahují daná data 

[25]
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Po nastavení projektu jsem na základě datového slovníku definovala kódy, které byly 

předmětem mapování. Pro kaţdou vrstvu je moţné nastavit způsob zobrazení vrstvy a jejich 

atributů. Do projektu jsem také importovala podkladová data, podle kterých jsem se později 

mohla orientovat při mapování v terénu. Podkladová data jsem si předem připravila v aplikaci 

ArcMap. Mnou mapované vrstvy jsou uloţeny v aplikaci TopSURV pod názvy: 

naucna_stezka, InfoTabule a zajimavost. 

Při konfiguraci projektu jsem vyuţila referenční manuál pro TopSURV
[24]

 a studijní 

opory pro cvičení GNPS
[18]

.  

Připravený projekt, uloţený pod názvem „naucna_stezka.tsj“, jsem poté přenesla 

do GPS přístroje a vyuţívala v terénu při zápisu a sběru dat při měření. 

5.3 Plánování kampaně 

Před započetím měření v terénu jsem vyuţila aplikaci Occupation Planning 

pro zjištění dostupnosti druţic nad oblastí, ve které se daná stezka nachází. Dobu mapování 

jsem si z důvodu omezeného času pro měření, moţnosti vypůjčení školních GPS přístrojů 

a také počasí nemohla moc vybírat. Aplikace mi proto poslouţila alespoň orientačně, 

pro zjištění, jestli v daný den bude mít měření smysl.  

Stezky jsou často situovány v zalesněných oblastech a i přesto, ţe jsem měla 

v otevřeném, nezalesněném prostoru dostatek druţic, maximálně však devět, při vstupu do 

oblasti se souvislým vysokým porostem, často došlo k úplné ztrátě signálu, tudíţ jsem neměla 

dostatečný počet druţic pro určení polohy. 

Aplikace vyţaduje zadání přibliţné polohy zamýšleného místa měření, dále elevační 

masku, datum a časový interval plánované doby měření. Do aplikace je nutno nahrát příslušný 

almanach pro konkrétní datum měření, vhodné je také sestavit masku překáţek, které by 

mohly zastínit jednotlivé druţice. Při velkém mnoţství překáţek na horizontu dochází 

k ovlivnění kvality měření z důvodu nedostatku viditelných druţic a tím klesá přesnost 

měření. Masku překáţek jsem nesestavovala, jelikoţ stezky byly dlouhé i několik kilometrů, 

nejednalo se o mapování na jednom místě, a tudíţ by překáţky bylo obtíţné zakreslit. 

 

Hlavními parametry, které přispívají pro zvolení vhodné doby měření, jsou:  

 dostupnost druţic 

 hodnoty DOP 
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 výška druţic 

 viditelnost druţic 

 rozmístění a poloha jednotlivých druţic 

 pohyb druţic v době zamýšleného měření. 
[23]

 

 

 

Obrázek 13. Výstup z aplikace Occupation planning - viditelnost družic 

 

Na obrázku číslo 13 je zakreslena viditelnost druţic na obloze pro naučnou stezku 

Kotvice.  Např. ve 12 hodin bylo na obloze nad určeným místem viditelných 8 druţic, tedy 

v tomto čase by měla být zajištěna dobrá kontinuita měření. 

Výstupy z této aplikace jsou součástí přílohy. 

5.4 Vlastní měření 

Vlastní měření bylo provedeno GPS přístrojem GMS-2 s externí anténou PG-A5. Pro 

měření jsem pouţívala modul Topo, který se spouští v aplikaci TopSURV v menu Survey/ 

Topo.  

Nejprve jsem měla v záměru vyuţít modul Auto Topo, při kterém jsou body sbírány 

automaticky, avšak při této metodě nebylo moţné v aplikaci Topcon Tools opravit polohu 

získaných dat. 

Vlastní měření jsem realizovala dle schématu na obrázku číslo 14. Nejprve se zadá 

číslo měřeného bodu, vybere se příslušný kód, který byl předem definován na základě 



44 

 

datového slovníku a vyplní se atributy kódu, jako název stezky, typ stezky, počet zastavení, 

atd. V závislosti, jakou vrstvu jsem měřila, jsem vybírala, zda chci měřit bod či linii.  

Po stisknutí tlačítka Start je započat sběr trvající dle předem nastaveného počtu epoch 

observace při konfiguraci profilu. Typicky je epocha jednosekundová. Start Log se spouští 

automaticky při stisknutí tlačítka Start a způsobí ukládání surových dat, které jsou následně 

vyuţity pro post-processing. Stop Log pak ukončí zaznamenávání surových dat. 

V modulu Topo je při měření bodu na displeji zobrazena informace o chybě 

v horizontálním i vertikálním směru a také kolik druţic vstupuje do měření. Je moţné taktéţ 

přepnout se do záloţky Map, kde jsou graficky znázorněny zmapované objekty i s dříve 

nahraným mapovým podkladem.  

 

Obrázek 14. Schéma postupu při mapování metodou PP DGPS v TopSURV 7.1 
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Výsledkem mapování z aplikace TopSURV je hlavně projekt s naměřenými daty, 

soubor ve formátu tsj (naucna_stezka.tsj), a surová data ve formátu tps. Oba tyto soubory 

slouţí pro následné zpracování dat v aplikaci Topcon Tools. 

5.5 Post-processing 

Při mapování naučných stezek jsem pouţívala metodu zaloţenou na opravě kódových 

měření s pouţitím post-processingu. Oprava polohy neprobíhala přímo v terénu, ale byla 

provedena následným zpracováním v aplikaci Topcon Tools verze 7.5.1.  

V aplikaci je třeba zaloţit nový projekt pro post-processing DGPS a zadat jeho 

konfiguraci nastavením elevační masky, druţicového systému či souřadnicového systému. 

Tyto hodnoty musí odpovídat nastaveným hodnotám v aplikaci TopSURV.  

Vstupními soubory pro následné zpracování dat jsou: projekt z GPS přístroje 

s naměřenými daty (naucne_stezky.tsj), surová data z referenční stanice ve formátu RINEX a 

surová data ve formátu tps zaznamenaná GPS přístrojem. Import probíhá právě v těchto 

krocích. 

Pro získání surových dat RINEX z referenční stanice VSBO, které jsou zdrojem 

korekcí pro post-processing, jsem pouţila ftp server ftp://gps.vsb.cz/, kde jsou RINEX data 

uloţena. Při načítání těchto dat je důleţité zafixovat souřadnice referenční stanice, stanovit je 

jako neměnné. Poté je třeba nahradit souřadnice stanice vypočtené z observace, které jsou 

součástí surových dat z přístroje GPS, souřadnicemi stanice VSBO zaměřených geodeticky. 

Souřadnice stanice VSBO, externí stanice VESOG, je moţné získat z webových stránek 

zeměměřického úřadu http://czepos.cuzk.cz/_souradnice.aspx. 

Po načtení všech potřebných dat je nutné zkontrolovat v záloţce „GPS Occupation“ 

v aplikaci Topcon Tools, zda je u všech dat určená poloha staticky či kinematicky. Pokud je 

bod určený jak statickou tak i kinematickou metodou, znamená to, ţe při měření nebyl 

přijímač řádně stabilizován a došlo k jeho pohnutí. Přepsáním názvu bodu určeného 

kinematickou metodou, v prvním sloupci (viz obrázek číslo 15), podle jeho originálního 

názvu, v druhém sloupci, dojde ke sloučení v jeden bod. Při správném, statickou metodou 

zaměřeném bodu, by měl být pro kaţdý bod jen jeden záznam. Výsledkem je pak jedna 

průměrná hodnota opravených poloh bodů a ne několik diskrétních opravených poloh 

měřeného bodu. Poté je moţné spustit výpočet oprav kódových měření, tzv. post-processing. 
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Obrázek 15. Oprava polohy v aplikaci Topcon Tools 

Opravená data jsem vyexportovala do poţadovaných formátů, například do formátu 

ESRI shapefile, které jsem později načetla do aplikace ArcMap a vyuţila pro vytvoření 

mapových výstupů.  

5.5.1 Data po post-processing DGPS 

Stezky jsou situovány jak v zalesněných oblastech, tak i na územích s nízkým či 

ţádným porostem. Určení polohy bodu nacházejícího se v oblasti se souvislým vysokým 

porostem, nebylo mnohdy moţné. V těchto oblastech s hustým zalesněním docházelo ke 

ztrátě signálu a v důsledku nedostatečného počtu druţic pro určení polohy bodu, nebylo 

moţné získat souřadnice bodu. Původně jsem chtěla vytvořit graf s nadmořskými výškami 

z naměřených dat GPS přístrojem, avšak některé body byly určeny chybně a tudíţ se nedalo 

pouţít ani výšky těchto bodů. Výškový profil vytvořený na základě těchto naměřených dat, by 

neměl ţádnou vypovídací hodnotu. Řešením tohoto problému bylo pouţití grafu 

znázorňujícího nadmořské výšky, který poskytuje mapového rozhraní Google Maps API.  

 

Název naučné 
stezky 

Počet měřených 
bodů 

Z toho počet bodů 
s chybnou polohou 

NS Starý Svinov 65 24 

NS Polanecká niva 45 5 

NS Landek 56 12 

NS Kotvice 50 9 

Školní NS 31 7 

Zámecká NS 60 14 

Tabulka 8. Počet naměřených bodů GPS přístrojem a počet bodů určených s chybou 
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Naučné stezky Starý Svinov a Landek vedou téměř celé zalesněným územím, 

Zámecká naučná stezka jen zčásti a stezky Polanecká niva a Kotvice územím s řídkým, téměř 

ţádným porostem. 

Z aplikace Topcon Tools je moţné získat informace o horizontální a vertikální 

přesnosti naměřených dat (viz tabulka číslo 9). Vlivem špatného firmware v zařízení GMS-2 

pouţívaného při mapování je chyba v opravené poloze příliš nízká. Chyba by se v případě 

post-processing DGPS měla pohybovat v desítkách centimetrů, ne jednotek. Dalším výstupem 

pak mohou být informace o počtu epoch, délce doby měření, počtu druţic či hodnot DOP.  

 

Body 
Horizontální 

přesnost 
(m) 

Vertikální 
přesnost 

(m) 
Epochy 

Družice 
GPS 

Družice 
GLONASS 

PDOP HDOP VDOP 
Kontrola 
kvality 

9L     26 4 1       x2 

9L1     9 3 0       x 

9L1 3,189 4,08 55 4 1 21,809 12,214 18,068 *3 

9L1 2,205 3,01 75 5 0 36,446 20,891 29,865 * 

10L2 1,2 0,879 31 7 1 2,684 1,91 1,885 * 

11L 0,686 0,546 31 7 1 3,012 2,189 2,069 * 

11L1 0,302 0,315 30 5 0 6,802 3,589 5,777 * 

11L3 0,724 0,602 31 5 0 2,963 1,867 2,3 * 

11L4 0,443 0,797 44 4 1 14,971 8,167 12,547 * 

12L 0,334 0,392 7 8 1 1,921 1,056 1,605 * 

14L 0,304 0,292 30 7 0 2,881 1,316 2,562 * 

Tabulka 9. Výstup z aplikace Topcon Tools - hodnoty přesnosti měření 

 

Srovnání neopravených dat z měření GPS přístrojem, a dat s opravenou polohou, 

výstupní data z aplikace Topcon Tools, jsou součástí DVD přílohy. 

 

                                                 

2
 x…neúspěšné měření, málo druţic 

3
 *…neodpovídající poţadovaná přesnost 
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6 Zpracování dat 

V ArcMapu jsem zhotovila mapové výstupy naučných stezek, které jsou součástí 

přílohy. Pro mapové výstupy jednotlivých stezek jsem jako podklad pouţila datové vrstvy z 

DMÚ 25, tedy z Digitálního modelu území 1:25 000, který je vytvářen VTOPÚ Dobruška. 

Vrstva naučné stezky je v mapě zobrazena liniovým prvkem, informační tabule bodovým. 

Mapový výstup, kde jsou zakresleny všechny stezky jen bodovým znakem, jsem jako poklad 

pouţila DMÚ 200, Digitální model území 1:200 000, taktéţ vytvořen VTOPÚ. 

Při tvorbě tematické mapy je třeba dodrţovat určitá kartografická pravidla. Vybraná 

pravidla jsou popsána v následujících kapitolách. 

6.1 Tematická mapa 

Aplikovaná kartografie zahrnuje vytváření výrobních postupů a konkrétní činnosti pro 

redigování, kartografické zpracování a reprodukci map, přičemţ se opírá o poznatky a metody 

teoretické kartografie. 

Tematická kartografie je podle Britské kartografické společnosti věda, technika a 

umění tvorby tematických map včetně jejich studia jako vědeckých dokumentů a uměleckých 

výtvorů. Podle Mezinárodní kartografické asociace ICA je tematická mapa definována jako 

mapa, jejíţ hlavním obsahem je znázornění libovolných přírodních a socioekonomických 

jevů, objektů a procesů, ale také jejich vzájemných vztahů. 

Při tvorbě tematické mapy je nutné, aby metodické pokyny pro tvorbu tematických 

map a návrhy obsahů znakových soustav dodrţovaly všeobecné zásady tvorby tematických 

map. 

Jazyk mapy je jedním z mnoha vyjadřovacích způsobů, který má svá pravidla a ta by 

se měla dodrţovat. 

 Zásada jednoty – obsah celé plochy tematické mapy musí být zpracován se 

stejnou pozorností, nesmí mít „hluché prostory“ nebo slaběji zpracovaná místa. 

Ţádný reálný objekt ani jev se neznázorňuje ani nezkoumá izolovaně, ale pouze 

ve vztazích k jiným objektům a jevům, se kterými je ve vazbě. 



49 

 

 Zásada koordinace – koordinace sestavitelských, kartografických a reprodukčních 

prací. Důleţitým předpokladem tematické mapy je vyváţenost všech jejich částí. 

 Zásada jednoduchosti – jednoduchost je třeba zachovat u všech součástí mapy, u 

kompozice, topografického podkladu, strukturovanosti legendy, provedení 

kartografických znaků, popisu apod. Jednoduché mapy mají mnohem širší okruh 

uţivatelů a mnohdy sdělí více informací rychleji neţ mapy sloţité. 

 Zásada prostorové názornosti – vyjádření prostorového rozmístění a prostorových 

vazeb znázorněného tématu musí odpovídat skutečnosti a účelu mapy 

 Zásada srozumitelnosti – tematická mapa je tím lepší, čím snadněji se čtou její 

znaky a čím srozumitelnější je její jazyk, navíc nejlepší legenda je ţádná legenda. 

Vyjadřovací jazyk musí být srozumitelný nejen autorovi, ale i široké veřejnosti.  

 Zásada zvýraznění dominant – téma mapy musí být jednoznačně určeno v názvu 

mapy, vyjádřeno hlavním a zároveň nejvýraznějším vyjadřovacím prostředkem, 

který je umístěn na začátku legendy. 

 Zásada výběru – nejvýznamnějším pro zásadu výběru je účel mapy, coţ se odráţí 

v názvu mapy. Kaţdé téma vyţaduje individuální výběr objektů a jevů pro obsah 

mapy. 

 Zásada měřítka – kaţdé měřítko podléhá vlastním zásadám sestavování mapy, 

vyţaduje jiný výběr prvků obsahu mapy, jinou generalizaci a v jejich důsledku i 

jiné formy znázorňování, úpravu znakového klíče a řešení proporcionality. 

 Zásada generalizace – bez generalizace nelze v mapě přehledně vyjádřit sloţité 

prostorové vazby. Na rozdíl od mapy velkého měřítka, mapa malého měřítka stále 

více upouští od znázorňování individuálními znaky a typických prvků obsahu 

mapy. 
[29]

 

6.1.1 Obsah tematické mapy  

Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich vztahy, které jsou v mapě 

kartograficky znázorněny. Tematické mapy jsou specifické svým obsahem, převládají v něm 

prvky jednoho nebo více příbuzných témat nad prvky jinými, z hlediska zaměření tematické 

mapy druhořadými. Obsah tematických map se dělí na topografický podklad a tematický 

obsah. 
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Topografický podklad je důleţitým prvkem kartografické informatiky. Slouţí k určení 

topologie jednotlivých prvků mapované tematiky a prostorově lokalizuje prvky tematického 

obsahu mapy. Topografický podklad obsahuje pouze prvky topologicky důleţité, zejména 

vodstvo, komunikace, sídla, politicko-administrativní hranice a prvky s vazbou na tematiku 

mapy, která se na různých typech tematických map liší. 

Tematický obsah je souhrn prvků obsahu mapy tvořící mapovanou tematiku nebo s ní 

úzce souvisí.  

Obsah mapy musí být v souladu s jejím účelem a celkovým tematickým zaměření 

mapy. Návrh obsahu mapy, sestavení znakového klíče a vypracování legendy patří 

k nejnáročnějším úkolům při zaloţení a zpracování tematického mapového díla. Obsahová 

bohatost a rozsah obsahu jsou ovlivněny druhem mapového díla, charakterem území a 

zvláštnostmi tematického zaměření.
 [29]

 

6.1.2 Kompozice tematické mapy 

Kompozicí mapy se rozumí rozmístění základních náleţitostí mapového díla na 

mapovém listu. Závisí především na účelu a měřítku mapy, kartografickém zobrazení, tvaru a 

velikosti znázorněného území a na formátu mapového listu. Kompozice tematické mapy úzce 

souvisí s účelem mapy. 

Základními kompozičními prvky mapy jsou název, legenda, měřítko, tiráţ a mapové 

pole. 

 Název mapy musí obsahovat věcné, prostorové a časové vymezení tematického 

jevu nebo skupiny, které jsou hlavním tématem mapy. Umisťuje se nejčastěji 

k hornímu okraji mapy a píše se dostatečně velkými písmeny. Název je 

nejdůleţitější písemný prvek na mapě a jako jediný je čitelný i z větší vzdálenosti. 

U jevů, které nejsou časově významně proměnlivé, se v názvu nemusí uvádět 

časové vymezení. Je-li název příliš dlouhý, je moţné jej rozdělit na titul a podtitul. 

Titul nejčastěji obsahuje věcné vymezení hlavního tématu mapy, výjimečně 

prostorové. Podtitul nejčastěji obsahuje prostorové a časové vymezení jevu. 

 Legenda podává výklad pouţitých mapových znaků a ostatních kartografických 

vyjadřovacích prostředků. 

 Měřítko mapy je podřízeno účelu a tematickému zaměření kartografického díla. 

Ovlivňuje podrobnost a přesnost znázornění prvků obsahu a moţnosti řešení úloh 
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na mapách. Měřítko mapy se uvádí v grafické i číselné podobě, někdy i slovně. 

Hlavní i vedlejší dělení grafického měřítka se vţdy provádí dekadickým 

způsobem. 

 Tiráž mapy je soubor informací o různých aspektech tvorby a vlastnictví mapy. 

Nadstavbovými prvky kompozice se zvyšuje informační hodnota tematické mapy i její 

atraktivnost. Mohou jimi být jak grafické marginálie (vedlejší mapy, grafy, profily aj.), tak i 

textové marginálie (texty, tabulky, přehledy aj.). Jejich příliš vysoký počet můţe zatíţit mapu 

natolik, ţe se stává nepřehlednou a nečitelnou. Nadstavbovými prvky jsou nejčastěji: 

směrovka, logo, tabulky, grafy, vedlejší mapy, obrázky, textová pole, blokdiagramy, citace, 

rejstříky a seznamy, reklamy. 

 Směrovka je grafické vyjádření orientace mapy ke světovým stranám. Nejčastěji 

má podobu magnetické střely ukazující na sever. 

 Logo je grafický symbol nebo obrázek vztahující se k tématu mapy, autorovi, 

vydavateli či jiným subjektům. 

 Vedlejší mapy znázorňují výřez nebo lokalizační prvky mapy. Doplňují hlavní 

mapu ve stejném nebo odlišném měřítku. 

6.1.3 Legenda 

Sestavení legendy tematické mapy je v podstatě zpracováním přehledu znakového 

klíče, pro který je základem příslušný obsah konkrétní mapy. Pro tvorbu legendy platí 

všeobecné zásady. Legenda tematické mapy musí být: 

 úplná – legenda musí obsahovat všechny vyjadřovací prostředky pouţité 

v mapové kresbě a naopak, tedy v legendě nesmějí být znaky, které se nevyskytují 

v její kresbě. Na tematické mapě obsahuje legenda především prvky tematického 

obsahu s jejich objasněním. Nemusí obsahovat prvky topografického obsahu. 

 nezávislá – legenda musí obsahovat znaky, které jednoznačně vyjadřují prvky 

obsahu mapy. Nezávislost se poruší v případě, ţe jednomu objektu v mapě se 

přiřadí dva různé kartografické znaky. 

 uspořádaná – legenda musí být sestavena v logicky uspořádaný systém skupin 

znaků. Navzájem nadřazené prvky se spojují do skupin. 
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 v souladu s označením na mapě – provedení znaků v legendě musí být shodné 

s provedením znaků na mapě podle základních vlastností kartografického znaku. 

Velikost, tvar, barva znaků musí být provedeny shodně v legendě i v mapě. 

 srozumitelná – legenda musí být vypracována podle kartografických zásad jazyka 

mapy s ohledem na okruh uţivatelů, musí být dobře čitelná a zapamatovatelná. 
[29]
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7 Google Mashup 

Mashup je webová stránka nebo aplikace, která pouţívá a kombinuje data, prezentaci a 

funkce ze dvou nebo více zdrojů a umoţňuje vytvářet nové sluţby.  

Společnost jako Google nabízejí svá aplikační rozhraní pro programové aplikace, tzv. 

API, vyuţitelná programátory při tvorbě webových aplikací. Mashupy vyuţívají existující 

databáze a programy, které se dají libovolně spojovat.
[26]

  

Mnou vytvořená aplikace je postavena na Google Maps JavaScript API. 

7.1 Google Maps JavaScript API 

Google Maps API je rozhraní, které umoţňuje zdarma jednoduché vloţení mapy na 

osobní webové stránky. Jedná se o doplněk webové aplikace Google Maps, dostupné na 

http://maps.google.com/, a jako doplněk neumoţňuje vyuţívat všech moţností mapového 

serveru, tedy nemá k dispozici všechny ovládací prvky, které jsou známé z map Google. 

Google Maps API je sluţba určená pro integraci do webových stránek, umoţňuje 

kombinovat data získaná na webu s vlastními daty, data ze strany Google jsou aktualizována. 

Umoţňuje jednoduše a rychle zobrazit mapovou komponentu bez nutnosti instalace dalších 

technologií na cílový server. 

Aktuálně je dostupná Google Maps API verze 3, která je navrţena tak, aby byla 

rychlejší a pouţitelná i pro mobilní zařízení, stejně tak jako tradiční aplikace desktopových 

prohlíţečů. Verze 3 je bezplatná sluţba, která jiţ nepotřebuje API klíč, jak tomu bylo u 

Google Maps API verze 2. 

Dokumentace k Google Maps API JavaScript obsahuje tutoriál a reference dostupné 

na webových stránkách http://code.google.com/intl/cs/apis/maps/documentation/javascript/.  

API je aplikační rozhraní k volnému vyuţití. Kombinací rozhraní vznikají často velmi 

silné aplikace, které jsou postavené pomocí minima programování a maximálního vyuţití 

hotových API. API poskytuje řadu nástrojů pro manipulaci s mapou, také je moţno přidávat 

obsah na mapě pomocí různých sluţeb, coţ umoţňuje vytvářet robustní mapové aplikace na 

vlastních webových stránkách. Konfiguraci a funkčnost aplikace pak zajišťuje JavaScript, 

který je součástí prohlíţeče uţivatele. 
[27]

 

http://maps.google.com/
http://code.google.com/intl/cs/apis/maps/documentation/javascript/
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7.1.1 Mapy Google 

Mapy Google pouţívají jak vektorová tak i rastrová data. Rastrová data v podobě 

druţicových či leteckých snímků, vektorová data v podobě bodů, linií a polygonů, tedy např. 

při malém měřítku bodem znázorněná města, linií silnice nebo ţelezniční tratě a polygonem 

např. vodní plochy. Při pouţití rastru je zobrazena větší úroveň detailu, zatímco vektorová 

data jsou abstraktní reprezentací reality. Vektorové vrstvy jsou méně detailní, to ale 

neznamená, ţe obsahují méně informací, právě naopak. Eliminací nepotřebných informací 

(stromy, auta na silnici viditelné na druţicových snímcích) se stávají mapy více přehledné a 

např. při hledání trasy z místa A do místa B se lze lépe zorientovat. Nevýhodou aplikací 

Google Maps je, ţe nedovolují stáhnout datové vrstvy pro pouţití v desktopových GIS 

aplikacích. 
[33] 

V případě mé aplikace, po zjištění základní informace, kde se stezka nachází 

(zobrazení v menším měřítku), je lépe při přiblíţení pouţít druţicový snímek (zobrazení ve 

větším měřítku). Tam je vidět, jaký je typ povrchu v určitém úseku stezky, jestli stezka vede 

po louce či přes les. 

7.2 API 

API je aplikační programové rozhraní pro programování aplikací, zaloţených na 

známých standardních webových protokolech, které mohou být rychle a snadno 

implementovány v nejrůznějších jazycích. API se načte jako externí soubor se skriptem. 

Jedná se o soubor pravidel, specifikací, o sbírku procedur, funkcí či tříd knihovny, 

které umoţňují přístup a vyuţití sluţeb a zdrojů poskytovaných jinými softwarovými 

aplikacemi, které je moţno vyuţívat. API určuje, jakým způsobem se funkce knihovny volají 

ze zdrojového kódu programu. 
[28]

  

7.3 JavaScript 

JavaScript je skriptovací jazyk navrţený firmou Netscape k vytváření dynamičtějších 

webových HTML stránek. JavaScript byl vytvořen k práci s různými elementy na stránce, 

k reakci uţivatele na uţivatelský vstup, porovnání a zpracování formulářových dat. JavaScript 

není součástí HTML standardů, přestoţe je pouţíván uvnitř HTML formulářů. HTML 
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obsahují speciální element <script> pro spolupráci JavaScriptu. JavaScript je srdcem 

dynamického HTML, které je kombinací JavaScriptu, kaskádových stylů a dalších 

technologií. 
[13] 

JavaScript je interpretovaný jazyk, tedy zdrojový text programu se píše přímo do 

HTML dokumentu.  

Programy napsané v JavaScriptu jsou nezávislé na platformě počítače, na kterém jsou 

provozovány, jsou závislé na podpoře příslušného prohlíţeče a lze je spustit na všech 

dostupných operačních systémech. Po načtení stránky začne prohlíţeč vykonávat řádek po 

řádku příkazy programu. Pro dosaţení alespoň minimální kompatibility, Evropská asociace 

výrobců počítačů stanovila normu, které by měly jednotlivé podoby JavaScriptu odpovídat. 

Pouţití některého staršího prohlíţeče můţe zapříčinit, ţe nějaký skript nebude správně 

fungovat. 

JavaScript můţe fungovat jak na straně serveru, tak na straně klienta. 
[14]

 

JavaScript je klientský skript. Program se odesílá se stránkou na klienta (do 

prohlíţeče) a teprve tam je vykonáván. 

 

Obrázek 16. Fungování JavaScriptu 
[15]

 

 

Omezení jazyka: 

 JavaScript funguje pouze v prohlíţeči 

 uţivatel můţe JavaScript zakázat 

 existují různé odlišné verze jazyka i prohlíţečů, coţ vede k častým chybám 
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 neumí přistupovat k souborům (kromě cookies
4
) ani k ţádným systémovým 

objektům 

 neumí ţádná data uloţit (kromě cookies) 
[15]

 

  

 

                                                 

4
 Cookies balíčky dat, které se ukládají na pevný disk uţivatele, aby se mohly při dalším načtení stránky 

znovu pouţít. Jsou předurčeny k ukládání informací o uţivatelích, o heslech, počtu návštěv apod. Pomocí 

JavaScriptu je moţné cookies vytvářet. 
[14]
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8 Webová aplikace 

Naučné stezky jsou zakresleny z velké části jen do analogových map, které jsou 

naskenovány a poté zobrazeny na webových stránkách. Některé stezky je moţné nalézt na 

turistické mapě, např. na mapovém serveru http://mapy.cz, kde ale chybí popis stezek. Popis 

naučných stezek se nachází na různých webových stránkách věnovaných tomuto tématu. 

Informace o stezkách jsem čerpala z 
[30]

, 
[31]

 a 
[32]

. 

Mnou vytvořená webová aplikace by měla poskytnout jak zobrazení tras naučných 

stezek v mapě, tak i základní informace o stezkách.  

Pro vytvoření webové aplikace, která zobrazuje trasy naučných stezek, jsem vyuţila 

Google Maps JavaScript API poskytující řadu nástrojů, které je moţné pouţít pro vytvoření 

vlastní aplikace. Skript se zapisuje do HTML mezi tagy <script> </script> a vše, co je mezi 

těmito tagy, je program psaný v jazyce JavaScript. Ten zajišťuje konfiguraci a funkčnost 

Google Maps API. Výsledná kód s komentáři je uloţen na dvd příloze. 

V levé části okna aplikace se nachází seznam naučných stezek. Po kliknutí na 

vybranou z nich se zobrazí v mapě trasa naučné stezky s počátečním ukazatelem. Po kliknutí 

na něj se zobrazí informační okno se základními informacemi o stezce a miniaturami 

fotografií. Ty se zvětší taktéţ po kliknutí na ně. 

Uţivatel má moţnost také zobrazit polohu jednotlivých informačních tabulí na stezce 

či získat informace o nadmořské výšce trasy. Výškový profil je zobrazitelný u kaţdé naučné 

stezky. Graf ukazuje nadmořskou výšku trasy stezky od jejího začátku, označeného počáteční 

značkou, aţ po její konec.  

Mapové pole obsahuje ovládací prvky pro změnu měřítka, typu mapy a pro posun. 

Změnu měřítka lze provést pomocí tlačítka umístěného v levé části mapového pole či 

dvojklikem myši. Posun lze provést současným přidrţením tlačítka myši a přetaţením. 

Dalším kompozičním mapovým prvkem je samotné měřítko, v kilometrech a mílích, umístěné 

v levém dolním rohu. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat naučné stezky CHKO Poodří pomocí GPS 

přístroje a s pouţitím naměřených dat vytvořit webovou aplikaci a mapové výstupy, pouţité 

také v broţuře. Uţivatel webových stránek či této broţury pak má moţnost získat základní 

informace jak o poloze stezky, tak se seznámit se základními informacemi o naučných 

stezkách. Diplomová práce byla zadaná Správou CHKO Poodří, kde na jejich webových 

stránkách chybí ucelené informace s touto tematikou. Diplomová práce by měla být 

nápomocná při realizaci a doplnění těchto chybějících údajů. Internet je v dnešní době 

rozšířen mezi širokou veřejnost a tak poskytnout uţivatelům informace, které se týkají přírody 

je myslím si v této přetechnizované době příhodné. 

Aby bylo moţné zadané úkoly splnit, bylo nutné si nastudovat problematiku GNPS a 

seznámit se s technologiemi Google Maps API, které jsou popsány v předchozích kapitolách. 

Poskytované API umoţňují spojovat informace z cizích zdrojů v nových souvislostech a 

dávají vzniknout aplikacím typu „míchanice“, mashup. 

Vytvořená webová aplikace můţe být dále rozšiřována o další naučné stezky, 

jakékoliv jiné informace či nové fotografie ze stezek. 
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