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ANOTACE 

 

  V této práci se zabývám pouţitím globálních druţicových navigačních systémů při 

zaměřování podélného profilu. Práce by se dala rozdělit na dvě části. První část je čistě 

teoretická a popisuje, jaké jsou druhy GNNS a jak fungují. Druhá část je zaměřena na 

samotné měření a vyhodnocování. Měření bylo provedeno v kopcovitém terénu 

Jesenických hor. Výsledkem této práce je výkres zaměřovaného profilu. 

Klíčová slova: podélný profil, navigační systémy, GPS, RTK, turistická trasa 

 

 

SUMMARY 

 

This paper deals with the use of global satellite navigation systems to target the 

longitudinal profile. The work could be divided into two parts. The first part is purely 

theoretical, and describes different types of GNSS and how they work. The second part is 

focused on measurement and evaluation. The measurements were conducted in the hilly 

terrain Jeseníky mountains. The result of this work is a drawing of the targeted profile. 
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1   ÚVOD 

 

 Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybral zaměření podélného profilu 

turistické trasy Ovčárna – Jelení studánka technologií GNSS. Uţ na první pohled mě 

zaujala lokalita, kde se bude měření odehrávat. Krásná příroda u jednoho z nejvyšších 

vrcholů České republiky. Řekl jsem si tedy, ţe spojím příjemné s uţitečným a podívám se 

na krásná místa, kam bych se asi nikdy nedostal. 

 Měření bylo provedeno metodou RTK. Je tedy potřeba dvou dostatečně moderních 

GNSS přijímačů, které měření touto metodou umoţňují. Měření tímto způsob spočívá 

v ustavení referenční stanice nad bod o známých souřadnicích, která poté vysílá korekce do 

druhého pohyblivého přijímače GNSS. K měření je tedy zapotřebí dvou lidí. Jeden pouze 

hlídá referenční stanici a druhý provádí samotné měření. 

 Výsledek této práce bude vykreslení zaměřovaného podélného profilu. Jde tedy o 

znázornění průřezu terénu, kde jsou pomocí vhodně zvolených měřítek délek a výšek, 

zdůrazněny výškové rozdíly zaměřované trasy.   

 Co mě na této práci lákalo nejvíc, byla samotná metoda měření. Bohuţel jsem 

nikdy před tím neměl tu moţnost si něco podobného vyzkoušet a protoţe se domnívám ţe 

je v tomto způsobu měření veliká budoucnost, ať uţ pro obory v geodézie nebo 

v komerčním vyuţití některých sluţeb. Také si myslím, ţe zkušenosti získané při 

zpracování Bakalářské práce na toto téma se mi budou do budoucna určitě hodit. 
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2   HISTORIE GNSS 

 

 Uţ od roku 1957 kdy byla SSSR do vesmíru vypuštěna první umělá druţice 

Sputnik 1, se začalo uvaţovat o vyuţití druţic pro vybudování globálního elektronického 

navigačního systému. Jako první tento systém uvedlo do provozu námořnictvo Spojených 

států amerických v roce 1964. Tento první systém nesl název Transit, který (byl tvořen 

šesti druţicemi, obíhajícími po nízkých polárních, téměř kruhových oběţných drahách ve 

výšce cca 1075 km. Dále k němu patřili, tři pozemní pozorovací stanice umístěny na území 

USA, které tvořili řídící segment) [4].  

 

Jelikoţ kosmický segment byl tvořen pouze šesti druţicemi, byla viditelnost jedné z 

nich kaţdých 35 aţ 120 minut a to pouhých 18 minut. Tento původní systém umoţňoval 

určit polohu s přesností asi 800 metrů, ovšem s postupným zdokonalováním jsme se dostali 

Obr. č. 1 První prototyp družice Transit 1A [10] 
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s přesností aţ někde kolem pěti metrů. Protoţe tento systém byl vyvinut pro vojenské 

loďstvo, byla přesnost i s občasnou nedostupností dostačující. 

 Od roku 1967 se stal Transit dostupný i pro civilní potřeby, kde se stal velice 

populárním a pouţívalo ho aţ 80 000 uţivatelů. V roce 1996 se přestal definitivně 

pouţívat. 

 Podobně na tom byl i bývalý Sovětský svaz, který koncem šedesátých let, také pro 

potřeby ponorkového loďstva, vytvořil satelitní navigační systém s názvem Cyklon, ze 

kterého následně vycházely další dva, dodnes pouţívané systémy Parus (šesti druţicový, 

vojenský systém) a Cikada (civilní, čtyř druţicový systém). Oba ale mají stejné nevýhody 

jako americký Transit – pouze dvourozměrné souřadnice, s přesností kolem 500 metrů a 

špatný časový signál. 

 17. prosince 1973 bylo ve spojených státech amerických rozhodnuto o vybudování 

takové sítě, která by umoţňovala určování polohy v trojrozměrném prostoru společně 

s přesným časem a umoţňovala by tak vyuţití navigace jak v pozemní dopravě tak hlavně i 

v dopravě letecké. Tento projekt navazuje na předchozí Transit a dostal jiţ od začátku dva 

názvy – GPS (GlobalPositionning Systém) a NAVSTAR (NavigationSignalTiming and 

Ranging). 

 Plánovalo se vypuštění 24 druţic, které budou obíhat kolem země po třech 

oběţných drahách se sklonem 63 stupňů a výškou 20 200 km. Doba oběhu jedné druţice 

měla být přibliţně 12 hodin. To by znamenalo, ţe by kdykoliv a kdekoliv na zemi bylo nad 

obzorem vidět minimálně šest a maximálně jedenáct druţic. 

 Nakonec byl sklon oběţných drah sníţen na 55 stupňů a jejich počet zdvojnásoben 

na šest. 

 Stejně tak Sovětský svaz v sedmdesátých letech vyvinul vlastní pasivní dálkoměrný 

druţicový navigační systém pod názvem GLONASS (GlobalnajaNavigacionnajaSputnikov

ajaSystema). Funguje na stejném principu jako americký NAVSTAR GPS s drobnými 

odchylkami – oběţné dráhy jsou ve výšce 19 100 km a sklon oběţné dráhy je téměř 65 

stupňů. 
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 Koncem roku 2000 se i Evropská unie rozhodla ţe, chce mít vlastní satelitní 

navigační systém, který by měl mít ale jenom čistě civilní účely. Jedná se o projekt 

Galileo. 

 Co se týče největších zemí světa jako je Čína a Indie tak i tam mají svoje navigační 

systémy. Tyto systémy jsou funkční pouze nad jejich území (nejedná se tedy o světové 

systémy). Z hlediska historie jsou to mladé systémy, s jejichţ vývojem se začalo kolem 

roku 2000. 

3   NAVIGAČNÍ SYSTÉMY 

3.1 NAVSTAR GPS 

Jedná se o americký globální druţicový polohový systém, který je provozován 

ministerstvem obrany, z čehoţ plyne, ţe se jedná o vojenský a ne civilní systém. 

3.1.1 Struktura systému 

Celý systém GPS je tvořen třemi základními segmenty: 

 kosmický segment 

 řídící segment  

 uţivatelský segment 

Aby systém GPS správně fungoval, je potřeba všech tří segmentů. 

Kosmický segment  

Kosmický segment tvoří 24 druţic (21 navigačních a tří aktivních záloţních), které 

jsou umístěny na oběţných drahách tak aby kdykoliv a kdekoliv na Zemi bylo nad 

obzorem vidět minimálně šest druţic. U nás v České republice je viditelných 7 – 8 těchto 

druţic. Oběţných drah je navrţeno celkem šest a to tak ţe po kaţdé z těchto drah krouţí 

čtyři druţice. Tyto dráhy mají vůči zemi neustále stejnou polohu. Sklon těchto drah je 

okolo 55 stupňů vůči rovníku a výška druţice po této dráze krouţící je přibliţně 20 000 

kilometrů nad zemí. Doba, kterou potřebuje druţice na obletění Země je 11 hodin 58 minut 

(jeden siderický den), z čehoţ plyne, ţe druţice je na stejném místě oběţné dráhy vţdy 
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dvakrát denně a druhý den je tam vţdy o 4 minuty dříve. V současné době se ve vesmíru 

vyskytuje asi 31 těchto druţic, ovšem k plné operační schopnosti systému postačuje pouze 

24 druţic. 

 Po zahájení provozu druţice pracují neustále, pouze dvakrát do roka je nutná, 

přibliţně osmnácti hodinová odstávka kvůli údrţbě cesiových atomových hodin a jednou 

za rok je nutná korekce oběţných drah, která trvá asi dvanáct hodin.  

 

Obr. č. 2 Družice navigačního systému GPS [11] 

Všechny druţice mají: přijímač, vysílač, atomové hodiny, malé raketové motory 

pro korekci drah a baterie, které jsou dobíjeny dvěma solárními panely.   

Řídící segment  

Řídící segment se skládá: 

 Z pěti monitorovacích stanic , které jsou umístěny blízko rovníku a 

rozloţeny rovnoměrně po obvodu Země na velkých amerických základnách 

(Havaj, Kwajalein, Diego García, Ascension, Colorado Springs). Tyto 

stanice jsou bezobsluţné a jsou dálkově ovládány z hlavní řídící stanice. 
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Jejich úkolem je určovat prosté zdánlivé vzdálenosti k druţicím, které 

společně s navigačními zprávami přenášejí do hlavní řídící stanice. 

 Z jedné hlavní řídící stanice nacházející se v podzemí na letecké 

základně v Coloradu. Zajišťuje řízení kosmického segmentu a dále tato 

stanice zpracovává výsledky a hodnoty z monitorovacích stanic a na jejich 

podkladě potom počítá přesné údaje oběţných drah (tzv. efemeridy) a 

určuje korekce atomových hodin. Tyto údaje potom posílá dále do stanic 

pro komunikaci s druţicemi. 

  Ze tří stanic pro komunikaci s družicemi umístěných na vojenských 

základnách Kwajalein, Diego García a  Ascension. Pomocí těchto stanic 

pozemní segment komunikuje a řídí satelity ve vesmíru. Tyto stanice 

nejméně jednou denně vysílají efemeridy a korekce atomových hodin 

kaţdé druţici a tyto druţice pak vysílají prostřednictvím radiových signálů 

efemeridy svých oběţných drah a přesný čas do GPS přijímačů. 

 

Obr. č. 3 Mapa rozmístění stanic řídícího segmentu GPS [12] 
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Uživatelský segment  

 Uţivatelský segment je tvořen uţivateli, konkrétně pak jejich GPS přijímači 

(navigace v autech, turistické GPS, stroje pro přesná geodetická měření, …). Přijímače na 

základě přijatých signálů z druţic vyhodnotí svojí pozici, rychlost a čas. Abychom 

dokázali určit naší polohu v čase t (x, y, z, t) potřebujeme chytat signál alespoň ze čtyř 

druţic, signál pouze ze tří druţic nám umoţní určit tak zvanou polohu 2D, coţ znamená, ţe 

známe jenom rovinné souřadnice x a y a nedokáţeme určit nadmořskou výšku. Čím větší 

počet druţic dokáţeme zachytit, tím se přesnost s kterou určujeme polohu zvětšuje. 

GNSS přijímače můţeme rozdělit: 

a) podle přijímaných pásem 

- jednofrekvenční 

- dvoufrekvenční 

- více frekvenční  

b) podle kanálů 

- jednokanálové (pouţívali se spíše dříve) 

- vícekanálové 

c) podle principu výpočtů 

- kódová  

- fázová a kódová 

- dopplerovská 

- úhloměrná 

3.2 Galileo 

 Uţ počátkem 90. let zvaţovala Evropa jak vyřešit problematiku druţicových 

polohových systémů a zbavit se tak závislosti na USA. První nápad bylo vytvořit si vlastní 

systém, ovšem odhady na ekonomické ohodnocení projektu a také odlišné názory 

jednotlivých států Evropské unie donutili EU hledat jiné řešení. Moţnosti byli prakticky 

jenom dvě a to začít se orientovat buď na Americký systém GPS, nebo na Ruský 

GLONASS.  
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Ovšem EU poţadovala aby: 

 byl systém nezávislý na vojenské moci (kvůli omezování civilních uţivatelů při 

krizových situacích)  

 záruky ţe poskytování sluţeb nebude v budoucnu nijak přerušeno  

 plnou účast na vývoji a provozu navigačního systému 

Po jednáních, kdy USA jednoznačně tyto poţadavky odmítla a Ruská federace 

naopak nabídla svou pomoc, se Evropa rozhodla, ţe nejlepší bude vybudovat vlastní 

systém, který bude čistě pod civilní správou. V roce 2001 bylo tedy rozhodnuto, ţe se 

nakonec projekt Galileo uskuteční. 

Systém by mělo tvořit 30 operačních druţic (27 hlavních + 3 záloţní), obíhajících 

asi 23 000 kilometrů nad Zemí se sklonem k zemskému rovníku ve třech rovinách, 

vzájemně vůči sobě posunutých o 120 stupňů. Po kaţdé dráze bude obíhat devět druţic a 

jedna záloţní, která v případě poruchy hlavní druţice zaujme její místo a funkci. [5]  

 

Obr. č. 4 Oběžné dráhy družic systému Galileo [13] 
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4.2.1 Plánované služby systému Galileo 

 Galileo bude poskytovat 5 základních druhů sluţeb, které budou fungovat nezávisle 

na ostatních systémech (GPS, GLONASS,…) po celém světě. Jedna sluţba bude zaměřena 

na podporu záchranných a vyhledávacích operací a zbylé čtyři čistě navigační. 

 Základní služba  (Open Service, OS) by měla být dostupná pro všechny a to bez 

poplatků. Poskytuje informace o poloze a času. Signály budou vyuţívat dvě pásma: 

1164-1214 MHZ a 1536-1591 MHz. S dvoufrekvenčním přijímačem jsme schopni 

určit polohu s přesností v horizontálním směru lepší neţ 4 m a vertikálním lepší neţ 

8 m. S jednofrekvenčním přijímačem potom v horizontálním směru pod 15 m a 

vertikálně pod 35 m. Tato sluţba bude kompatilbilní i s GPS signály. 

 Komerční služba (CommercialService, CS), která bude umoţňovat za poplatek 

přístup k dalším šifrovaným signálům a tím zvýší přesnost určování polohy, která 

bude jak ve vertikálním tak i v horizontálním směru lepší neţ 1 m, ovšem při 

lokálním zlepšení signálu by přesnost mohla být aţ pod 10 cm. Součástí tohoto 

balíčku by měli být i nějaké přidané sluţby. 

 Služba kritická z  hlediska bezpečnosti (SafetyofLifeService, SOL) bude 

šifrovaná a pro její vyuţití bude zapotřebí dvoufrekvenčních přijímačů. Bude se 

pouţívat tam kde je z hlediska bezpečnosti zapotřebí vysoké přesnosti a 

spolehlivosti například při řízení letového provozu. Kdyby přesnost v určování 

polohy nebyla z nějakého důvodu dostatečná, sluţba bude o tomto problému včasně 

varovat. Přesnost této sluţby by měla být 4 – 6 m. 

 Veřejně regulovaná služba (Public RegulatedService, PRS), která bude 

šifrována a hlídána. Zpřístupněna bude jenom armádě a bezpečnostním sloţkám 

státu jako je policie, záchranná sluţba, pobřeţní hlídka a další. Největší výhodou 

této sluţby je, ţe bude fungovat za jakékoliv situace, včetně krizových období a její 

signál je odolný proti veškerému rušení a dalším falešným signálům. Přesnost této 

sluţby je v horizontálním směru 6,5 m a ve vertikálním směru 12 m. Po lokálním 

zlepšení signálu dosahuje přesnost jak v horizontálním tak ve vertikálním směru aţ 

1 m. 

 Vyhledávací a záchranná služba (Search And Rescueservice, SAR) znamená, 

ţe Galileo bude součástí celosvětové druţicové záchranné sluţby 

COSPAS/SARSAT a díky tomu budou druţice schopny přijímat nouzové signály 
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od lodí, letadel, nebo lidí a ihned je posílat do národních záchranných center, kde 

zjistí přesnou polohu místa nehody. 

3.3 GLONASS 

 Jde o globální druţicový polohový systém vyvinutý v SSSR, provozovaný ruskou 

vládou prostřednictvím Úřadu ruských vojenských vesmírných sil. Nejdříve byl vyvinut 

stejně jako americká GPS pro vojenské účely a později zpřístupněn i civilnímu 

obyvatelstvu.  

3.3.1 Vývoj systému GLONASS 

 Vývoj systému, který by byl vhodný pro lodní, leteckou i pozemní navigaci byl 

schválen roku 1976. Tento systém navazuje a vylepšuje starší navigační systém Cikáda. 

Roku 1982 byla do vesmíru vypuštěna první druţice a v roce 1991 bylo ve vesmíru uţ 

dvanáct těchto druţic, coţ umoţňovalo sice omezený, ale fungující provoz. V prosinci 

roku 1995 dosaţena plná konstelace 24 druţic a vydání dekretu s garancí bezplatného 

pouţívání civilních signálů.  

 25. ledna roku 2005 uzavřelo Rusko s Indií smlouvu o spolupráci na vývoji a 

provozování globálního navigačního systému GLONASS s tím ţe Indická infrastruktura a 

nosiče budou vyuţity při vynášení druţic do vesmíru. 

3.3.2 Struktura systému 

Systém GLONASS je stejně jako GPS tvořen třemi základními segmenty: 

 pozemní řídící segment  

 uţivatelský segment 

 kosmický segment 

Pozemní řídící segment  

Řídící segment slouţí ke komunikaci s kosmickým segmentem. Díky němu 

můţeme s druţicemi pohybovat jak je třeba, kontrolovat je a udrţovat jejich atomové 

hodiny. O výsledku jejich monitoringu nás informuje navigační zpráva, která je vysílána 

kaţdou druţicí. 
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Pozemní řídící segment je tvořen z: 

 jednoho řídícího střediska (v Moskvě) 

 ze tří rozšířených stanic 

 z pěti povelových stanic 

 z deseti monitorovacích stanic 

 

Obr. č. 5 Rozmístění pozemního řídícího segmentu systému GLONASS  

 

Všechny tyto stanice jsou umístěny na území Ruska, coţ znamená, ţe druţice 

nemohou být pod kontrolou celých 24 hodin a je tak sníţena přesnost určování efemerid.  

Uživatelský segment  

 Systém Glonass je mezi civilními sloţkami velice málo vyuţívaný a proto i 

výrobců těchto přijímačů je velice málo. Komunikace mezi přijímačem a druţicí je stejně 

jako u GPS pouze ve směru od druţice k uţivateli, říkáme tedy, ţe přijímač je pasivní. 

V Evropě je tento systém vyuţíván jenom zřídka a je pouţíván spíše vědeckými 

pracovníky, popřípadě geodety pro zpřesnění měření.  

Kosmický segment  

 Kosmický segment je sloţen z 24 druţic (21 aktivních druţic + 3 druţice v aktivní 

záloze), které obíhají rychlostí 3,9 km/s ve vzdálenosti 19 100 km nad povrchem Země po 
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třech kruhových drahách o sklonu 65 stupňů. Dráhy jsou vzájemně posunuty o 120 stupňů 

a po kaţdé z nich obíhá 8 druţic, které jsou rozmístěny pravidelně po 45 stupních. Oběţná 

doba kaţdé druţice je 11 hodin a 15 minut. 

 Díky tomuto uspořádání je kdekoliv a kdykoliv ze zemského povrchu viditelných 

minimálně pět a maximálně jedenáct druţic. 

 

Obr. č. 6 Družice typu Uragan-M [14] 

 

V současné době se pouţívají dva typy druţic: 

 GLONASS (Uragan) 

 GLONASS-M (Uragan-M) 

 GLONASS-K (Uragan-K) – ta je zatím pouze ve vývoji 

Ze všech druţic je v současnosti devatenáct typu Uragan-M, které by měli být 

postupně doplněny typem Uragan-K. Písmenko M znamená modifikovaná. Největším 

problémem u prvních druţic byla jejich krátká ţivotnost (1 – 2 roky), kdeţto tyto druţice 

by měli být funkční po dobu sedmi let. 
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3.3.3 Služby systému GLONASS 

Navigační systém GLONASS aktuálně poskytuje pouze dvě sluţby a to: 

 Služba standartní přesnosti , která je určena pro civilní uţivatele. Tato sluţba 

dokáţe určit polohu s přesností ve vertikálním směru do 45 metrů a ve 

směru horizontálním do 26 metrů. Čas potom umí určit s přesností do jedné 

mikrosekundy. Pouţitím vhodných metod měření a vyhodnocení lze uvedenou 

přesnost mnohonásobně zlepšit. 

 Služba vysoké přesnosti  je určena pouze pro vojenské účely. Tato sluţba je 

kódována a veřejnosti tak nepřístupna. Přesnost této sluţby provozovatel 

nezveřejňuje, ale podle odhadů by se měla pohybovat ve vertikálním směru okolo 

34 metrů a ve směru horizontálním do 20 metrů. 

3.4 Compass 

 Compass známý také pod jménem Beidou 2 je plánovaný globální polohový 

druţicový navigační systém Čínské lidové republiky. Navazuje na projekt Beidou 1, který 

je v Číně pouţíván v současné době. 

Beidou 1 na rozdíl od systémů GPS, GLONASS a GALILEO vyuţívá 

geostacionárních druţic, coţ znamená, ţe druţice neobíhají kolem země po ţádných 

drahách, ale jsou vůči zemi pořád na stejném místě. Výhodou tohoto způsobu je, ţe není 

potřeba tolik druţic, ovšem nevýhoda je pokrytí. Tyto druţice jsou umístěny pouze nad 

územím Číny a tak je systém pouţitelný jenom v rozmezí vymezeném těmito 

souřadnicemi: 70 aţ 140 stupňů východní délky a 5 aţ 55 stupňů severní šířky. 

Systém Compass (Beidou 2) bude tvořit 35 druţic, které budou rozmístěny tak aby 

pokryly území celého světa. 

4.4.1 Plánované služby systému Compass 

Pro zatím jsou v plánu dvě sluţby: 

 Otevřená služba  bude volně přístupná pro veřejnost. Měla by být zdarma a 

určovat polohu s přesností do deseti metrů. 
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 Omezená služba , která by měla být k dispozici k vojenským účelům a měla by 

dosahovat větší přesnosti.  

3.5 IRNSS 

 IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite Systém), je stejně jako Čínský 

Compass pouze lokálním navigačním systémem a to pro území Indie. Jedná se o čistě 

Indický systém vybudovaný celý od druţic aţ po přijímače v Indii. Projekt byl schválen 

Indockou vládou v květnu 2006 a v roce 2012 by uţ mělo být všech sedm druţic 

potřebných k pokrytí území Indie na oběţné dráze. Jde zde stejně jako u Galilea o čistě 

civilní systém, který bude určovat polohu s přesností do deseti metrů. 

4   METODY MĚŘENÍ GNSS 

 

 Statická metoda- dlouhé observace (v řádech hodin někdy aţ dnů) pro dostatečně 

kvalitní řešení ambuguit. Počítá se v postprocessingu s vyuţitím dat z báze a 

roveru. V praxi málo pouţívaná. Pouţívá se pro přesné aplikace (geodynamika, 

bodové základy,… ),  při výpočtu se bere v úvahu celá řada faktorů, je moţné 

pouţít i jednofrekvenčnístnice. Přesnost cca 3-5 milimetrů. [1] 

 Rychlá statická metoda – kratší observace (minuty aţ desítky minut). Opět 

vyhodnocení v postprocessingu a vyuţití dat z báze i roveru. Polohu určí s přesností 

cca 5-10 milimetrů. Nevýhodou je ještě pořád dlouhá doba měření. Je zapotřebí 

dvoufrekvenční stanice. [1] 

 Stop and Go – je způsob měření podobný rychlé statické metodě, ale s tím 

rozdílem, ţe přijímač nepřestává měřit ani při přesunu mezi jednotlivými 

podrobnými body. Tato metoda má tu výhodu, ţe jen na prvním bodě je nutno 

setrvat tak dlouho, dokud není moţné spolehlivě vyřešit ambiguity (desítky minut). 

Na zbývajících bodech je moţno měření zkrátit na několik sekund za předpokladu, 

ţe během přesunu nedošlo ke ztrátě signálu a ambiguity se nezměnili. V případě 

ztráty signálu přechází metoda stop and go v rychlou statickou metodu. Tato 
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metoda je vhodná k zaměřování podrobných bodů v terénu bez překáţek 

omezujících viditelnost satelitů. [2] 

 Kinematická- jako Stop and Go, ale při výpadku není potřeba znova inicializovat 

– ambiguity se určují i za pohybu na základě přesných kódových měření 

(technologie on-the-fly – přijímač se umí inicializovat i za pohybu). K měření stačí 

jeden terénní přijímač. Vyhodnocení zase v postproessingu. Vyuţití – zpravidla na 

mobilních zařízení – monitoring trajektorií, atd. [1] 

 RTK – jde o kinematickou metodu ovšem měřenou v reálném čase (Real 

TimeKinematics – RKT). Takový způsob klade zvýšené nároky na technické 

vybavení, protoţe mezi referenčním a pohyblivým přijímačem musí být vybudován 

stálý komunikační kanál. Tento kanál nepřenáší pouze prosté diferenční korekce, 

ale musí na mobilní stanici přenášet kompletní data získaná při kódových a 

fázových měřeních. Mobilní stanice je pak spolu s vlastními naměřenými daty 

zpracovává a vyhodnocuje svoji polohu v reálném čase s centimetrovou přesností. 

[3] 

5   URČOVÁNÍ POLOHY 

5.1 Princip určování polohy 

 Kaţdá druţice vysílá informace o své poloze tak zvanou navigační zprávu, která 

obsahuje:  

 čas odvysílání zprávy 

 klíčové slovo pro přístup ke kódu 

 korekce hodin 

 efemeridy (parametry oběţné dráhy druţice)  

 informace o technickém stavu druţic.  

Přijímač, který musí mít přímou viditelnost na druţici, pak pro výpočet polohy 

vyuţívá časového rozdílu mezi okamţikem vysílání a okamţikem přijmutí těchto dat. 

Kdyţ tento tranzitní čas vynásobíme rychlostí světla, dostaneme vzdálenost mezi druţicí a 

přijímačem tak zvanou pseudovzdálenost.  Pokud takto získá a zpracuje data ze tří druţic, 
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dokáţe určit zeměpisnou šířku a délku (tvz. 2D poloha). Pro výpočet nadmořské výšky je 

pak potřeba signál ze satelitů čtyř (tvz. 3D poloha). Zpracováním signálů z více satelitů se 

výpočet více zpřesňuje.  

 Pro přenos signálů druţic jsou vyhrazeny dva kmitočty: první s hodnotou 1575,42 

MHz a s označením L1 a druhý pak na 1227,60 MHz s označením L2. Signál je 

modulován kódovou posloupností, podle ní přijímač dokáţe jednotlivé satelity rozlišit. Na 

kanálu L1 se pouţívá kód C/A a současně i kód P. Kódová posloupnost P-code se pouţívá 

pro vojenské účely a pomocí ní je také zakódován kanál L2. Kaţdá z druţic vysílá 

současně na obou kanálech, ale běţné přijímače pracují pouze s kanálem L1. Druhý kanál 

L2 se pouţívá současně s L1 pro velmi přesná měření. 

5.2 Faktory ovlivňující přesnost měření 

 Stav družic – druţice je v navigační zprávě označena jako zdravá nebo nezdravá 

(správná poloha na oběţné dráze, funkčnost) 

 Poměr signál/šum -  poměr uţitečných informací v signálu a jeho šumu, 

 Vícecestné šíření (multipath) – přijímač přijímá signál odraţený od blízkých ploch, 

čímţ dochází k interferenci těchto signálů a chybám ve zpracování měření 

 Platnost a přesnost efemerid 

 Počet a geometrické uspořádání viditelných družic – ideální je mít jednu druţici 

v zenitu a zbylé s elevací kolem 20 stupňů. Kvalitu geometrického uspořádání nám 

určuje základní parametr sníţení přesnosti DOP 

 Přesnost hodin na družicích 

 Chyba hodin přijímače 

 Ionosférická refrakce – odstraňuje se měřením na obou frekvencích, zaváděním 

ionosférických korekcí z navigační zprávy, nebo pouţitím regionálních/globálních 

modelů ionosféry  

 Troposférická refrakce – její stav ovlivňují především lokální meteorologické 

vlivy jako je teplota, tlak, vlhkost. Eliminuje se diferenčními systémy nebo 

lokálními modely [1,4]  
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6   POPIS LOKALITY MĚŘENÍ   

6.1 Jeseníky 

Turistická trasa Ovčárna – Jelení studánka se nachází v pohoří Jeseníků, které se 

rozkládá v oblasti severní Moravy a zasahuje aţ do Slezska. Jeseníky se dále rozdělují na 

dvě části.  

 Hrubý (Vysoký) Jeseník  jedná se o hlavní část, která dosahuje 

v průměru nadmořské výšky 887.6 m n. m. a rozkládá se na 530 km
2
. Kvůli 

velkému přírodnímu bohatství zřízena chráněná krajinná oblast Jeseníky o 

rozloze 740 km
2
. Nejvyšší bod se nachází na Pradědu (1491 m n. m.). 

V zimě je zde asi největší a nejdéle trvající sněhová pokrývka, kterou 

můţeme u nás v republice najít, proto je zde obrovské mnoţství lyţařských 

středisek. [8] 

 Nízký Jeseník o poznání rozlehlejší a méně hornatá část, která dosahuje 

v průměru nadmořské výšky 482,5 m n. m. o rozloze 2 894 km
2
. Vznikl uţ 

v prvohorách sopečnou činností, čímţ se řadí mezi nejstarší geologické 

celky ve střední Evropě. [9] 

6.2 Turistická trasa Ovčárna – Jelení studánka 

Počátek zaměřované trasy je vztaţen k místu zvaném Ovčárna. Jedná se o komplex 

několika hotelů a restaurací z nichţ největší je právě hotel Ovčárna.  

 Na obrázku číslo 7 je červenou barvou znázorněn počátek a směr zaměřované 

turistické trasy. Modrou barvou je potom naznačena cesta směrem na Praděd. Zde končí 

jediná přístupová cesta směrem k Pradědu a je to poslední místo kam se dá nějakým 

způsobem dopravit ať uţ autobusem nebo autem. Odtud se pak uţ musí jít pešky. Nachází 

se zde několik sjezdovek a na léto je tu spoustu turistických tras.  
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Obr. č. 7 Turistická oblast Ovčárna [15] 

 

 Zaměřovaná trasa, jak uţ bylo uvedeno, začíná tedy na rohu horské chaty Ovčárna 

a vede naznačeným směrem po červené aţ k místu zvaném Jelení studánka. Hned na 

začátku trasy je prudké stoupání, které vede kolem dvou sjezdovek. Jde se po asi metr a půl 

široké kamenité cestě.  Po zhruba kilometr a půl dlouhém stoupání se dostáváme na vrchol 

a pokračujeme po příjemné hřebenové cestě.  

 

 

Obr. č. 8 Hřebenová cesta Ovčárna - Jelení studánka [16] 
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Z důvodu vysoké nadmořské výšky a častého větru zde není mnoho vegetace, občas 

se okolo cesty objeví zakrslé borovice připomínající spíše keře. Po této cestě se dostaneme, 

aţ k místu zvaném Jelení studánce kde končí zaměřovaný úsek. Jelení studánka je místo 

kde pramení Stříbrný potok a kříţí se zde několik turistických cest. 

7   PODÉLNÝ PROFIL (Z NAMĚŘENÝCH HODNOT) 

 

 Profil je svislý řez terénem, který je při zobrazení rozvinut do roviny. Zobrazuje  

průběh terénu v určité křivce. Měřítka délek a výšek podélných profilů jsou pro zdůraznění 

výškových poměrů různá (obvykle měřítko výšek desetkrát větší neţ měřítko délek). Je-li u 

svislého řezu měřítko délek i výšek stejné, pouţíváme názvu podélný či příčný řez.[6] 

Do podélného profilu se zakresluje:  

 řez terénem 

 kóta terénu  

 srovnávací rovina 

 staničení 
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Obr. č. 9 Vzorový podélný profil  
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7.1 Způsob zaměření 

V zásadě můţeme definovat čtyři základní metody měření výškopisu: 

 geodetické 

 fotogrammetrické 

 GNSS 

Za úkol jsem měl zaměřit jak výškově tak i polohově osu turistické trasy která 

vedla v kopcovitém terénu a měřila bez mála šest kilometrů. 

Měřit takovýto úkol pomocí geodetických metod by bylo, vzhledem k mnoţství 

zaměřovaných bodů a obtíţné dostupnosti kvůli dojíţdění a následné dopravě na místo 

měření značně časově náročné a téměř nemoţné. 

Další moţnost, která se nabízela, bylo vyuţití letecké fotogrammetrie. Ovšem tato 

metoda se zdála být finančně daleko více náročná a pro mě tudíţ nezajímavá. 

Jako nejvíce pro mou úlohu vhodné řešení tedy vyplynulo zaměření pomoci 

přístrojů GNNS. Konkrétně jsem pak zvolil metodu RTK . 

7.2 Měřické vybavení 

K zaměření profilu jsem pouţil přístrojové vybavení, které mi bylo zapůjčeno ze 

skladu geodetických pomůcek VŠB-TU v Ostravě. Jednalo se konkrétně o: 

a) saduTopconHiper+ 

 dvoufrekvenční přijímač - přijímat a zpracovávat můţe tedy L1 a L2 signály 

(zlepšení přesnosti) 

 dokáţe přijímat jak signály ze satelitů GPS tak signály GLONASS, coţ 

zvýší počet dostupných satelitů (zvyšuje přesnost)  

 tato sada obsahuje jednu referenční stanici model Legacy-E (BASE) a jeden 

přijímač Hiper+ (ROVER), pro kinematické měření v reálném čase (RTK) 

b) stativ – klasický stativ 
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c) GNSS GPS výtyčka – kovová dutá tyč na kterou se z vrchu přišroubuje ROVER a 

na boku se k ní přidělá kontroler 

d) Kontroler Topcon FC-100 – kapesní počítač s dotykovým displayem, který pomocí 

bluetooth komunikuje a nastavuje přijímače sady Hiper+ [17] 

 

 

Obr. č. 10 sad TopconHiper+ a kontroler Topcon FC-100 
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7.3 Podklady pro měření 

Protoţe je místo měření hodně vzdálené a dojíţdění autobusem či vlakem je velice 

zdlouhavé a pro mě nákladné bylo důleţité se před samotným měřením a odjezdem dobře 

připravit.  

Jelikoţ jsem si zvolil metodu měření RTK, potřeboval jsem v blízkosti měření najít 

nějaký bod základního polohového bodového pole, na který bych ustavil referenční stanici 

s označením BASE a dále alespoň tři body v okolí které jsou určeny jak v souřadnicích S-

JTSK tak v evropských terestrických souřadnicích ze kterých vytvořím transformační klíč. 

Tyto body jsem hledal na internetových stránkách ČÚZK v sekci geodetické základy-

databáze bodových polí – grafické vyhledávání – v Geoprohlíţeči WMS.  

 

 

Obr. č. 11 Prostředí Geoprohlížeče na internetových stránkách ČÚZK [18] 

 

Body určené jak v JTSK tak v evropských terestrických souřadnicích jsou na 

výřezu z mapy označené modrým kolečkem uvnitř s červeným trojúhelníkem. Po kliknutí 

na nějaký takový bod vyskočí tabulka s informacemi o bodu + odkazem na místopisy 
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bodu, které jsou přiloţeny v příloze. Na obrázku je vidět v horní části souřadnice v JTSK a 

dole souřadnice stejného bodu v ETRS. 

 

Obr. č. 12 Výřez z místopisu o bodu číslo 31 

 

7.4 Transformační klíč 

 Měření metodou RTK vyţaduje před samotným měřením vytvoření 

transformačního klíče. Tento klíč nám uţ v průběhu měření transformuje evropské 

terestrické souřadnice, v kterých GPS přístroje měří, na souřadnice geodetické v našem 

případě na souřadnice jednotné trigonometrické sítě katastrální. 

 Samotný klíč se vytváří pomocí kontroleru, v kterém je na to nahraný program, a to 

tak, ţe do něho uloţíme minimálně tři body jak v souřadnicích ETRS tak v souřadnicích 

JTSK (dostaneme tedy tři dvojice bodů). Tyto body jsou rozmístěné okolo zaměřovaného 

území, tedy okolo turistické trasy Ovčárna – Jelení studánka. Poté pomocí funkce na 

vytvoření klíče tento klíč vytvoříme.  
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Tab. č.  1 Body použité k vytvoření transformačního klíče 

Číslo 

bodu 

Souřadnice v S-JTSK 
Nadmořská 

výška 
Souřadnice v ETRS-82 

Nadmořská 

výška 

y X Bpv B L Helips 

35 543041.22 1069535.21 1463.740 50.03436900 17.14111262 1507.890 

31 548124.08 1068444.48 1342.103 50.04024198 17.09513745 1386.320 

16 546109.69 1064223.92 1190.186 50.06248502 17.11109650 1234.260 

221.1 538183.16 1068701.62 793.631 50.04260619 17.18100666 837.670 

 

Výsledné hodnoty transformace jsou: 

 Měřítko transformace: 1,0000259467 

 Pootočení: 85°43'49,7941 

 Odklon od severu: 0°00'05,5001 

 Odklon od jihu: 0°00'03,2892 

Celý protokol transformačního klíči je uveden v příloze číslo 

7.5 Zaměření profilu 

 Z důvodu velké vzdálenosti a špatné dostupnosti místa měření nebyla provedena 

rekognoskace. Byl proveden pouze důkladný rozbor mapové dokumentace. Na základě 

tohoto rozboru bylo vybráno několik nejvhodnějších variant bodů, ze kterých se bude 

provádět měření. Vybráno bylo více bodů a to z důvodu, ţe nebyla provedena 

rekognoskace, takţe tu byla moţnost, ţe by se v případě spoléhání pouze na jeden bod 

tento bod nemuselo podařit najít a to by znamenalo konec měření a zbytečnou cestu.    

Blízko místa začátku turistické trasy OVČÁRNA – JELENÍ STUDÁNKA, tedy 

začátku zaměřovaného profilu, asi 200 metrů od této chaty směrem na Pradět po levé 

straně silnice, jsem měl na ČÚZK vyhledaný zajišťovací bod číslo 29.3 na kterém jsem 
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chtěl ustavit referenční stanici a začít tak měření. Ovšem pomocí oměrných měr, které byli 

vztaţeny od blízké záchranářské chaty, se nám ani po hodině a půl dlouhém hledání tento 

bod nepodařilo najít.  

 Nezbývalo nám tedy nic jiného neţ vzít všechno naše vybavení a vydat se i s ním 

do nejprudší časti zaměřovaného profilu a doufat ţe další bod, který by měl být nahoře na 

plošině, tam opravdu bude. 

 Po zdolání tohoto kopce nás čekali velmi nepříznivé podmínky. Ještě jsem nic 

podobného neviděl. Mlha byla tak hustá, ţe nebylo vidět na pět metrů a velmi silný vítr, 

který jak jsme se druhý den ve zprávách dozvěděli, dosahoval v Jeseníkách síly vichřice.   

V těchto podmínkách bylo skoro nemoţné najít, na místě kde jsme nikdy nebyli, hledanou 

plošinu, natoţ na ní pak nějaký bod. Kdyţ uţ jsme hledání skoro vzdali, bod se přeci 

jenom podařilo najít. 

 Ustavili jsme tedy nad bodem číslo 35 stativ s referenční stanicí (BASE). Zapnuli 

jsme oba přijímače, jak BASE tak ROVER.  

 

Obr. č. 13 Ustavená referenční stanice nad bodem číslo 35 
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Zapnul jsem kontroler a nastavil na něm mojí předem předdefinovanou zakázku 

s připraveným transformačním klíčem. Potom jsem se pomocí kontroleru přes Bluetooth 

spojil s BASE a uvedl ji do chodu, nastavil jsem na ní ţe stojí na bodě 35 a jeho souřadnice 

a zkontroloval jestli chytá dostatečný počet druţic. Poté jsem uvedl stejným způsobem do 

chodu ROVER a propojil ho s BASE. Ujistil jsem ţe, mezi sebou oba přijímače 

komunikují pomocí radiového signálu a jestli ROVER měří, kdyţ bylo všechno v pořádku, 

vyrazil jsem na cestu. 

 Vyrazil jsem směrem k vyznačené turistické trase, ovšem v té mlze jsem se nějak 

zamotal a asi po pěti minutách chůze, jsem se objevil znovu u kolegy, který hlídal 

referenční stanici. Na druhý pokus uţ jsem se dostal na cestu a šel jsem tedy po červené, 

směrem k Jelení studánce. Po cestě jsem kontroloval, zda ROVER opravdu měří a zapisuje 

data do paměti, coţ mi dával také najevo charakteristickým zvukem, který při kaţdém 

zápisu vydával. 

 V kontroleru jsem měl nastaveno, ţe se bude zapisovat kaţdý bod, který bude 

naměřen s poţadovanou přesností a po časovém úseku patnácti vteřin. Ovšem zde byl 

problém. Přístroj neměřil tak přesně, abych se vešel do zadaných odchylek, takţe bych 

neměl zaměřený jediný bod, nezbývalo tedy nic jiného neţ tuto podmínku pro zápis bodu 

naměřeného jenom s určitou přesností vypnout a zapisovat tak kaţdý změřený bod. 

 Takto jsem zaměřil podrobné body na zadané trase, kdyţ jsem došel zase zpět 

k chatě Ovčárna, kde jsem začínal, zavolal jsem telefonem kolegovi co nahoře hlídal 

referenční stanici ať to sklidí a spěchá dolů abychom stihli poslední autobus a dostali se tak 

domů. 
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7.6 Zpracování měřených dat 

 Veškerá naměřená data se ukládala do paměti kontroleru. Ten se potom propojil 

s počítačem a pomocí programu TopconTools byli tyto data staţeny.  

 

Obr. č. 14 Systém pro stažení dat Topcon Tools 

 Tento program mi nadále ukázal všechny potřebné informace k vyhodnocení 

měření. Jsou zde souřadnice všech naměřených bodů, přesnost s jakou byli naměřeny a 

mnoho dalších informací (viz. obr. č. 15).  

 

Obr. č. 15 Prostředí programu Topcon Tools 



Ondřej Kučírek: Zaměření podélného profilu turistické trasy technologií GNSS 

 

 

2011  29 

  

 Na obrázku je vidět tabulka právě z tohoto programu, kde jsou čísla měřených 

bodů, jejich souřadnice v S-JTSK, výšky bodů v Bvp a jednotlivé odchylky. 

 Právě tyto odchylky, s jakými byli body naměřeny, jsou směrodatné a určují 

přesnost měření. Tyto hodnoty by se měli pohybovat řádově kolem centimetrů jak je 

v tabulce také vidět. Ovšem bohuţel takto přesná měření se mi podařil asi pouze u čtvrtiny 

mnou naměřených bodů a u zbytku bodů byli zjištěny odchylky kolem jednoho metru a 

více.  

 Poté byli tyto body pomocí programu TopconTools vyexportovány do formátu txt 

s kterým jsem nadále pracoval.  

7.7 Vykreslení profilu 

 K vynesení profilu jsem pouţil program ATLAS. Nejprve jsem si pomocí funkce 

import bodů vynesl samotné body z textového souboru. Při tomto procesu bylo nutné 

nastavit cestu k textovému souboru s body, poté nastavit pořadí poloţek v textovém 

souboru (číslo bodu, souřadnice y, souřadnice x, souřadnice z) a provést samotný příkaz 

import bodů. 

 Protoţe ATLAS umí vytvořit profil pouze nad polygonem, bylo nutné tyto 

vynesené body pospojovat pomocí funkce polygon. Kdyţ byli všechny body pospojované, 

klikl jsem na vytvořený polygon pravým tlačítkem myši a zadal exportovat polygon. Pak 

uţ jsem jenom nastavil, kam se má polygonový pořad uloţit. Opět byl v textovém souboru, 

ovšem s poţadovanou příponu pln. 

 Potom jsem vybral funkci vytvořit řez terénu pomocí průvodce. Zde jsem nejprve 

vybral funkci vytvořit řez pomocí vybraného polygonu. Opět jsem nastavil jaké je pořadí 

poloţek v textovém souboru (číslo bodu, souřadnice y, souřadnice x, souřadnice z) a dal 

dokončit.  

 Po provedení všech těchto úkonů se mi v programu ATLAS vykreslil podélný 

profil. Po dvojkliku myši na tento profil jsem si nastavil měřítko výšek, měřítko délek 

velikost srovnávací roviny, po kolika metrech bude staničení a tak dále. 
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 Nakonec proběhl poslední export a to celé kresby do formátu dxf, coţ je formát 

který lze otevřít v programu AutoCAD. V tomto programu se dokreslovali detaily jako 

měřítka, název katastrálního území a vše ostatní co musí profil podle vyhlášky obsahovat. 

Také se zde dá dobře nastavit rozvrţení pro tisk a je zde pěkně vidět jak bude profil 

vypadat na papíře.  

8   PODÉLNÝ PROFIL ( ZE ZÁKLADNÍ MAPY ČR 1:10 000)  

 Po vyhodnocení mého měření a po dlouhých spekulacích proč je čtvrtina bodů 

naměřená správně a zbylé body s relativně velkou (hlavně výškovou) chybou, jsme 

s vedoucím mé práce došli ke dvěma moţným řešením: 

1. celé měření znovu opakovat  

2. porovnat naměřený profil s profilem skutečným a případné odchylky podle 

tohoto profilu upravit 

Protoţe jsme na ţádnou chybu v měření nepřišli a meteorologické podmínky 

v místě měření, kde je sněhová pokrývka zpravidla aţ do května mě přinutili zvolit sice 

časově mnohem náročnější a pro mě určitě méně zábavnou variantu číslo dvě. 

8.1 Základní mapa ČR v měřítku 1:10 000 

 Abych mohl vyhotovit další profil, potřeboval jsem nějaké státní závazné mapové 

dílo, které by obsahovalo výškopis (vrstevnice). Jako nejlepší a nejpřesnější varianta se 

nabízela volně přístupná základní mapa ČR v měřítku 1:10 000, která byla odvozena 

z vojenské topografické mapy v měřítku 1:10 000. 

 Základní mapa České republiky 1 : 10 000 (ZM 10) je základním státním mapovým 

dílem a je nejpodrobnější základní mapou středního měřítka. Zobrazuje celé území České 

republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 4533 

mapových listech. Rozměry a označení mapových listů ZM 10 jsou odvozeny z mapového 

listu Základní mapy České republiky 1 : 50 000, rozděleného na 25 dílů. [7] 
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ZM 10 obsahuje: 

 polohopis - sídla, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních 

území, hranice chráněných území, body polohového a výškového bodového pole, 

porost a povrch půdy 

 výškopis -  terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni, výškopis byl 

zaměřen fotogrammetrickou metodou, interval vrstevnic většinou 2 metry (záleţí 

na výškových rozdílech mapovaného území. 

 popis - druhové označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót 

vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů 

Míra generalizace polohopisu je na takové úrovni, ţe nedochází k rozsáhlejšímu 

spojování jednotlivých staveb do bloků a ke zjednodušování tvarů. Mapa tak poskytuje 

velmi podrobnou představu o zobrazovaném území. [7]   

Od roku 2001 se ZM 10 vyhotovuje digitální technologií ze Základní báze 

geografických dat České republiky (ZABAGED®). V roce 2006 byla tato nová podoba 

ZM 10 dokončena pro celé území České republiky a je dále aktualizována. Na stránkách 

ČÚZK je tato digitální mapa v rastrové podobě volně přístupná a nahlíţení do ní je 

bezplatné. [7]   

8.2 Vyhotovení podélného profilu 

 Vyhotovení probíhalo ve dvou fázích. První části by se dalo říkat přípravná, kde 

jsem vynášel trasu profilu a vektorizoval rastrový obraz vrstevnic ZM10. V druhé fázi jsem 

pouţil vektorizovaná data a vykreslil profil. 

8.2.1 Vektorizace 

 Tento proces jsem prováděl v programu GEUS. Z textového souboru, který jsem 

vygeneroval z programu Topcon Tools, jsem si do programu GEUS načetl naměřené body 

turistické trasy. Tyto body jsem pak pospojoval polygonem a získal jsem tak grafické 

znázornění trasy, po které jsem prováděl měření.  
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Program GEUS má tu výhodu, ţe je přes internet propojen s databází ČÚZK a je 

moţné do tohoto programu pomocí funkce (kreslit – mapové listy – typ mapy – Základní 

mapa ČR 1:10 000) vkládat mapové listy. ZM10 jsem si vybral, protoţe je to 

nejpodrobnější mapový podklad s výškopisem, který jsem potřeboval pro vytvoření profilu 

odečteného z mapy. Tímto způsobem jsem nakladl mapové listy podél celého polygonu.  

 Potom nastala časově nejnáročnější práce, samotná vektorizace. Tento proces 

spočíval v obkreslování vloţené rastrové mapy, konkrétně vrstevnic této mapy. Zajímali 

mě vrstevnice, které protínali polygon nebo se nacházeli v jeho blízkosti. Tyto vrstevnice 

jsem pak obkresloval lomenou čarou zhruba asi 150 od polygonu na obě jeho strany.  

 

 

Obr. č. 16 Výřez vektorizované mapy z programu GEUS 

 Na obrázku číslo 16 jsou vidět vloţené mapové listy okolo zaměřené turistické 

trasy znázorněné černou barvou. Barevné tenké čáry s lomovými body (kříţky) potom 

znázorňují obkreslené vrstevnice. 
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8.2.2 Transformace 

 Po dokončení vektorizace (obkreslení vrstevnic podél celého polygonu) následovala 

transformace. Pro provedení transformace bylo nutné vyhledat v okolí (pokud moţno 

kolem dokola celého zaměřovaného území) body základního polohového bodového pole, 

které byli zobrazeny na vloţených mapových listech základní mapy ČR. Podle čísel těchto 

bodů jsem na ČÚZK vyhledal jejich souřadnice. Tyto body jsem pomocí jejich souřadnic 

vynesl v programu GEUS.  

 

Obr. č. 17 Detailní výřez z programu GEUS 

 

 Jak je vidět na detailním výřezu z programu GEUS, tak body vynesené přímo ze 

souřadnic, byly o kousek posunuty a neseděli přímo s body, které byli v Základní mapě 

ČR. Proto bylo nutné rastrový obraz transformovat tak, aby body na sobě seděli a 

vektorizované vrstevnice se transformovali spolu s těmito body. Tento úkol jsem provedl 

pomocí Helmertovi transformace. 

 K transformaci bylo pouţito celkem jedenáct bodů, z nichţ největší polohová 

odchylka mezi bodem vyneseným ze souřadnic a bodem vyznačeným na vloţené 

vektorové mapě byl 25 centimetrů. 
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Transformační koeficienty:  

 posun y: 56,81  

 posun x: 23,73 

 měřítko: 0.9999609719 

Celý protokol Helmertovi transformace se nachází v příloze. 

8.2.3 Umístění bodů na vrstevnice 

 Poslední věc, která chybí, abych mohl z vynesené zaměřené trasy vykreslit profil, je 

přidělit vektorizovaným vrstevnicím příslušné výšky.  Opět jsem to provedl v programu 

GEUS a to tak ţe jsem si postupně označil vţdy jednu celou vrstevnici a pomocí funkce 

,,umístit body na vybrané line´´ se na lomových bodech linie vytvořili body o nadmořské 

výšce kterou jsem jim zadal. 

 

Obr. č. 18 Tabulka pro vkládání bodů na vybrané linie 

 

Takto vloţené body se ukládali do seznamu souřadnic, který jsem potom exportoval 

do txt formátu abych s těmito body mohl dále pracovat v jiných programech.  
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8.2.4 Vykreslení podélného profilu 

Vykreslení profilu jsem dělal zase pomocí programu ATLAS. Nejprve jsem 

importoval naměřené body turistické trasy (stejně jako v kapitole 7.7 vykreslení profilu), 

akorát s tím rozdílem ţe teď mi stačili pouze 2D souřadnice (tedy souřadnice x a 

souřadnice y). Výšky měřené trasy se dopočítají z digitálního modelu terénu. 

Po importu bodů opět následovalo spojení těchto bodů polygonem a export tohoto 

polygonu do textového souboru s příponou pln. 

Potom jsem pomocí funkce na vytvoření digitálního modelu terénu v programu 

ATLAS tento model vytvořil. To jsem provedl pomocí bodů (lomové body 

vektorizovabých vrstevnic) exportovaných do formátu txt z programu GEUS. 

Nastavil jsem stejné měřítko, jak digitálního modelu terénu, tak i polygonu měřené 

trasy. Ve stejném nastavení jsem ještě nastavil taktéţ oběma stejné souřadnice levého 

dolního rohu jejich výkresového okna a to proto, aby se tyto dva výkresy překryly a mohly 

se tak z digitálního modelu terénu dopočítat ty správné zetové souřadnice. 

Teď uţ je vše připravené pro vytvoření profilu. Stejně jako při vytváření prvního 

profilu jsem zvolil funkci vytvořit řez terénu pomocí průvodce. Pak jsem vybral vytvořit 

profil nad vybraným polygonem a zadal cestu kde je polygon uloţený. Potom jsem vybral 

moţnost dopočítání výšek z digitálního modelu terénu a zvolil moţnost dokončit.  

Po vykreslení profilu jsem v jeho nastavení upravil měřítko délek, měřítko výšek a 

nastavil vykreslování výšek po dvaceti metrech stejně jako u profilu z naměřených 

souřadnic. 

Nakonec jsem výsledný profil exportoval také do formátu dxf ze stejných důvodů 

jako profil předešlí. 
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9   ZÁVĚR 

 Cílem mojí bakalářské práce bylo zaměření a zpracování podélného profilu 

metodou GNSS v pohoří Jeseníků, konkrétně trasy Ovčárna – Jelení studánka. 

Ke zpracování samotného měření byly pouţity programy: Topcon Tools, GEUS, 

ATLAS. Pro vykreslení profilu byl potom pouţit program AutoCAD. 

Nejprve jsem provedl samotné zaměření profilu. Zaměření bylo provedeno pomocí 

GNNS technologií a to konkrétně metodou RTK. Poté jsem naměřené výsledky stáhl do 

počítače a vykreslil samotný profil. Protoţe naměřené hodnoty nedosáhli přesnosti, kterou 

jsem si představoval, byl jsem přinucen vyhotovit ještě jeden stejný profil a to tak ţe jsem 

skombinoval naměřený polohopis s výškopisem převzatým ze Základní mapy ČR. 

Kontrolní profil jsem vyhotovil vektorizací rastrové mapy ZM10 ze které jsem 

pomocí programu ATLAS vytvořil digitálního modelu terénu, z něhoţ jsem poté vytvořil 

kontrolní profil. 

Jako výsledek předkládám naměřený profil, který je v příloze vykreslen černou 

barvou a profil kontrolní, který je ve stejném výkrese zobrazen barvou červenou. 

Z grafického vyjádření lze odměřit, ţe největší odchylka mezi body naměřenými a body 

odměřenými z mapy dosahuje 5,9 metrů. Těchto bodů je asi šest a nacházejí se hned vedle 

sebe a to aţ na samém konci měřené trasy. U většiny bodů je tato odchylka do jednoho 

metru, coţ je odchylka dostačující pro předpokládané vyuţití. Tyto odchylky mohli být 

způsobeny špatnou komunikací radiového modulu, nebo nedostatečným počtem druţic 

pouţitých k výpočtu polohy roveru. 

 Výsledek této práce se dá pouţít spíše jako podklad pro turistické informační 

systémy. 
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