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Anotace 

 
Miloš Krulikovský: Zaměření podélného profilu turistické trasy Pustevny – Radhošť 

technologií GNSS (Bakalářská práce), Ostrava, 2011. 

 

Bakalářská práce se zabývá technologií GNSS. Cílem práce je zaměření  turistické 

trasy technologií GNSS, zpracovat měřená data a vyhotovit podélný profil trasy. V první 

části práce je popsána historie, struktura a metody GNSS. V další části jsou popsány 

přípravné práce a náleţitosti podélného profilu. V závěrečné části je zpracování dat a 

vytvoření podélného profilu s vyhodnocením práce. 
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Annotation 

 
Miloš Krulikovský: Longitudinal Profile Survey of the Tourist Footpath  Pustevny – 

Radhošť by GNSS Technology (Bachelor thesis), Ostrava, 2011. 

 

The Bachelor thesis deals with the GNSS Technology. The object of the thesis is 

survey of the Tourist Footpath by GNSS Technology, process the measured data and 

prepare longitudinal profile of the Tourist footpath. In the first part of thesis are described 

history, structure and methods of GNSS Technology. In the next part are described 

preparatory works and elements of the longitudinal profile. Final part is focused on data 

processing  and creating of longitudinal profile with the evaluation of the thesis. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 

 

GPS – Global Positioning system 

GNSS – Global navigation satellite system  

USA – United States of America  

ČSN – Česká státní norma  

GIS – Geografický informační systém  

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální  

ČSTS – Česká státní trigonometrická síť 

AGS – Astronomicko -  geodetická síť 

ČSNS – Česká státní nivelační síť 

JTSK – Jednotná trigonometrická síť 

WGS 84 – World Geodetic System 1984 

IGEB – Interagency GPS Executive Board 

ETRS – Evropský terestrický referenční systém  

IRNSS – Indian Regional Navigational Satellite system  

QZSS – Quasi Zenit Satellite system  

RTK – Real time kinematic  

DOP – Dilution of Precision 

CAD – Computer aided design  
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1   ÚVOD 

 

Toto téma bakalářské práce, zaměření podélného profilu turistické trasy Pustevny 

– Radhošť, jsem si vybral z několika důvodů. Jedním z nich byla lokalita, ve které jsem 

měřil, jelikoţ bych se během studia do těchto míst asi nedostal. Dalším faktorem bylo 

přístrojové vybavení se kterým se tak často nesetkávám a mohl jsem se tak podrobněji 

seznámit s problémy, které souvisí s touto metodou. 

V praktické části mé práce jsem měl za úkol vyhodnotit výsledky měření a 

zpracovat podélný profil zaměřený pomocí metody GNSS. V teoretické části jsem se 

zabýval obecně strukturou GNSS, přístrojovým vybavením a náleţitostmi pro vyhotovení 

podélného profilu. Pro pochopení této bakalářské práce je nejdůleţitější se seznámit 

s principem měření GNSS.  

Člověk vyuţívá navigace a určení polohy téměř kaţdý den, proto se člověk stále 

snaţí zdokonalovat prostředky, které nám pomohou přesněji určit svoji polohu nebo co 

nejrychleji a nejefektivněji nalézt námi poţadované místo. Nejpouţívanější metoda 

k určení polohy, navigace, ale i času je pomocí druţic na oběţné dráze Země. 

Nejpouţívanější je americký systém GPS s rozpočtem téměř 1 miliardy amerických dolarů 

ročně, ale po celém světě je však několik systémů k určování polohy na zemském povrchu 

pomocí druţic. Je jisté ţe tyto metody se budou dále rozvíjet, jelikoţ jejich přínos do 

našeho ţivota je velice významný.  
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2   METODA GNSS 

 

Globální druţicový polohový systém (anglicky Global Navigation Satellite 

Systém, zkratkou GNSS) je sluţba, umoţňující za pomoci druţic autonomní prostorové 

určování polohy s celosvětovým pokrytím. Uţivatelé této sluţby pouţívají malé 

elektronické radiové přijímače, které na základě odeslaných signálů z druţic umoţňují 

vypočítat jejich polohu s přesností na desítky aţ jednotky metrů. Přesnost ve speciálních 

nebo vědeckých aplikacích můţe být několik centimetrů aţ milimetrů. 

V roce 2008 je jediný plně funkční systém provozovaný armádou USA 

NAVSTAR GPS. Ruská vláda schválila znovuobnovení GNSS GLONASS do plného 

operačního stavu. Vývoj probíhá na evropském GNSS Galileo, čínském Compass a s jejich 

uvedení do provozu se počítá po roce 2012. Mimo GNSS existují i regionální autonomní 

druţicové polohové systémy jako je existující čínský Beidou-1 a vyvíjený indický IRNSS a 

japonský QZSS. 

GNSS se vyuţívá v mnoha oborech. Pro armádní účely jako navigace vojenského 

letectva, řízení střely na daný cíl, navádění námořnictva, přesun techniky a osob v terénu. 

Dalším oborem je geodézie – vytyčování , zaměřování, korekce času, určování parametrů 

rotace Země, sledování deformací inţenýrských staveb, sledování pohybů zemských desek, 

poloha pólů. GNSS se pouţívá i pro sběr dat pro mapování a další vyuţití pro GIS. Další 

sluţby jsou pro určení přesného času, počítání ujetých nebo ušlých vzdáleností, měření 

rychlostí.  

2.1   Historie GNSS 

 

Systém GPS  

Systém GPS byl určen pro vojenské účely v druhé polovině 20. století. V 60. 

letech 20. století se o navigační systémy zajímaly vzdušné a námořní síly Spojených států 

amerických. Jejich projekty se sloučily v roce 1973, aby tak mohl vzniknout projekt 

Navstar.  Do této doby slouţil pro námořní síly systém Transit, který se pouţíval pro 

určování polohy plavidel.  

Od roku 1973 byly prováděny testy na pozemních stanicích. V roce 1974 byly 

vyslány na oběţnou dráhu dvě druţice, z nichţ první obsahovala atomové hodiny a druhá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEice
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/GLONASS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Naviga%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m_Galileo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Compass
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
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kosmický počítač, generátor dálkoměrného kódu  a césiové hodiny. Do roku 1979 byly 

vypuštěny druţice s názvem Blok I  v počtu 11 druţic, které umoţňovaly třírozměrnou 

navigaci. 

Po roce 1979 se začala budovat hlavní řídící střediska.V roce 1980 byl zahájen 

vývoj druţic bloku II. Počet druţic byl zvýšen na 24. 

 

1. Obrázek: Družice bloku IIa [8] 

                

V roce 1993 bylo moţné kdekoliv a v jakoukoliv denní dobu na Zemi uţívat 

třírozměrnou navigaci .V roce 1995 bylo dosaţeno plného operačního stavu. Konečné 

zrušení selektivní dostupnosti nastalo v roce 2000. Od roku 1996 je systém kontrolován 

vládním výborem  IGEB (Interagency GPS Executive Board) v zájmu národní bezpečnosti. 

 

Systém Galileo 

 se začal vyvíjet v roce 1999. Jedná se o evropský projekt , který není závislý na 

vojenské situaci.  první druţice byla vyslána v roce 2005. Předpokládané spuštění systému 

se plánuje na rok 2012. Celý projekt se hradí z rozpočtu evropské unie ve výši 3,4 miliardy 

EUR. 
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2.2 Struktura GNSS 

 

Systém GPS se dá rozdělit do několika segmentů. Patří mezi ně: 

 kosmický segment 

 řídící segment 

 uţivatelský segment 

 

Kosmický segment je tvořen druţicemi. V současné době jich je na oběţné dráze 

32. Druţice obíhají v 6 oběţných drahách ve výšce 20 200 km nad mořem. Doba oběhu 

druţic je 11 hodin a 58 minut. Ţivotnost druţic je asi 10 let , jejich údrţba je prováděna 

několikrát do roka a odstávka trvá zpravidla 12 – 24 hodin.  

Řídící segment  se skládá z hlavní řídící stanice v Colorado Springs, z 18 

pozemních stanic a ze stanic pro komunikaci s druţicemi. Řídící segment umoţňuje 

nastavit čas druţicím a celkově je ovládat. Druţice bloku II sou chráněny proti jadernému 

výbuchu. 

Uţivatelský segment  tvoří přijímač který přijímá signály z druţic. Na principu 

času odeslání signálu z druţice a přijetí času na přijímači jsme schopni určit polohu, 

rychlost a čas. Pro určení všech čtyř souřadnic (y, x, z, t) je nutné přijmout signál alespoň 

ze čtyř druţic. 

  Druţice vysílají signály na dvou frekvencích L1 a L2. L1 je dána dvěma 

dálkoměrnými kódy, P – kód který můţe být pro vojenské úkoly zašifrován a C/A kód  

který šifrován není. Druhá frekvence L2  je modulována P – kódem ( šifrovaný Y – kód). 

Referenční systém pouţívaný pro GPS je WGS-84. Souřadnice do JTSK musíme 

přepočítat, jelikoţ nynější GPS nemají zařízení pro transformaci.  

 

Výhody měření GNSS 

 nemusí být přímá viditelnost mezi body  

 měření za jakéhokoli počasí v jakoukoli  dobu  

 vysoká geodetická přesnost  

 vysoká geodetická přesnost  

 

Přesnost polohy nebo času můţe být ovlivněna mnoha faktory: 
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 stav druţic  

 poměr signálu a šumu  

 počet viditelných druţic  

 řízení přístupu k signálům z druţic  

 typ přijímače  

 platnost efemerid  

 chyba hodin přijímače  

 vliv ionosféry a troposféry  

 přesnost hodin na druţicích  

 přesnost určení efemerid  

 způsob měření a vyhodnocování  

 

Galileo 

 je vybaven 30 druţicemi ve výšce 23 tisíc kilometrů. Galileo by mělo pouţívat 

tyto sluţby. 

Open Service (OS) bude volně dostupná. Jeho signály budou vyuţívat 2 pásma: 

1164–1214 MHz a 1563–1591 MHz. Přijímače budou mít horizontální přesnost lepší neţ 

4 m a vertikální lepší neţ 8 m (nebo horizontálně pod 15 m a vertikálně pod 35 m při 

pouţití jednoho pásma). Protoţe bylo dosaţeno dohody o kompatibilitě s americkým 

systémem, budoucí přijímače budou zároveň vyuţívat i GPS.  

Commercial Service (CS), která bude šifrovaná, zpoplatněna a má poskytnout 

přesnost lepší neţ Open Servise.  

Safety of Life Service (SOL), která bude šifrovaná s důrazem na integritu a 

bezpečnost, pro nasazení např. v řízení letového provozu.  

Search and Rescue (SAR), sluţba nouzové lokalizace v rámci celosvětové 

druţicové záchranné sluţby COSPAS/SARSAT s moţností oboustranné komunikace.  

Public Regulated Service (PRS), která bude šifrovaná, s kontrolovaným 

přístupem a dlouhodobou podporou, určená pro armády a bezpečnostní sloţky států.  
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2.3   Metody měření GNSS 

 

 Podle účelu a poţadované přesnosti lze metody rozdělit  

 statická metoda ( mp = 3-5 mm ) 

 rychlá statická metoda  (mp =  5-10 mm + 1ppm ) 

 stop and go metoda  ( mp =  10 -20 mm + 1ppm) 

 kinematická metoda  (mp = 20 – 30 mm + 3 ppm) 

 RTK metoda  (mp = 30 – 50 mm) 

 

Statická metoda pracuje na principu nepřetrţitém měření několika aparatur po 

dobu několik hodin aţ dnů. Maximální vzdálenost od referenční stanice je 40 km . Metoda 

je velmi přesná a pouţívá se například pro měření tektonických pohybů bodů. 

Rychlá statická metoda – její doba observace trvá několik minut. Maximální 

vzdálenost od referenční stanice je 20 km. Doba observace je závislá na počtu viditelných 

druţic. 

Kinematická metoda je pouţívána pro měření v okruhu do 10 km. Oba přijímače 

musí být napojené na stejnou čtveřici druţic. Pohyblivý přijímač musí začít na bodě se 

známou polohou. 

Metoda stop and go –metoda  podobná rychlé statické metodě , ale přijímač 

nepřestává měřit při přesunu mezi body. 

RTk metoda – metoda pracuje s radiovým přenosem korekcí fázových měření od 

referenčního k pohybujícímu se přijímači.  

RTK metoda  

 

Ve svém měření jsem pouţil metodu RTK (Real time kinematic).  Aby metoda 

správně fungovala musí metoda pracovat s přijímačem, který je na bodě o známých 

souřadnicích . 

Pomocí radiomodemu nebo bezdrátového datového přenosu se přenášejí diference 

z referenční stanice na stanici měřící. Data se vyhodnotí pomocí nejmenších čtverců, pro 

určení relativních souřadnic antény přijímače. 
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Pro určení vysoké přesnosti je určení ambiquit nosné fáze přijímače za pohybu 

(on the fly). Po konečném vyřešení korekcí je řešení  ambiquit označeno jako fixed. 

Rychlost se kterou budou ambiquity fixovány závisí na několika faktorech: 

 

 na počtu sledovaných satelitech  

 geometrii satelitů  

 pouţití dat pseudovzdáleností spolu s nosnou fází  

 šum měření  

 pouţití dvoufrekvenčního měření  

 

Za dobrých podmínek můţe být doba fixace kratší neţ 1 minuta v lepších 

podmínkách i pod 10 vteřin.  
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3   OBSAH PODÉLNÉHO PROFILU 

 

Jedním z významných podkladů pro projektování a dokumentaci jsou podélné a 

příčné řezy terénem. Profil je svislý řez terénem ,který je rozvinut do roviny. Zobrazuje 

průběh terénu v určité křivce. Příčný řez se volí zpravidla ve směru normály k ose stavby. 

Měřítka  podélného profilu u výšek a délek jsou zpravidla různá. Profily se nejčastěji 

vyhotovují v počítačové podobě. Ke kresbě profilů a řezů nám můţe pomoci ČSN 01 

3466: 1988. Pro výškové měření se obvykle pouţívá technická nivelace. Je moţné pouţít i 

tachymetrické metody, pokud to jeho přesnostní parametry umoţňují. V našem případě 

jsme pouţili měření bodů pomocí GNSS.  

 vzdálenosti příčných řezů -  zpravidla se značí mezi dvě plné tenké čáry  

v metrech na dvě desetinná čísla  

 staničení - pod srovnávací rovinou je dáno staničení. Udává se 

v kilometrech  ve svislé poloze, pouze celé stovky metrů jsou vodorovně. 

staničení se píše na dvě desetinná čísla. 

 výška srovnávací roviny - je to námi vhodně zvolená nadmořská výška. 

Udává se výškový systém ( u nás Balt po vyrovnání). Kreslí se tlustou 

plnou čarou. Při větším spádu  kde nám nevystačí jedna srovnávací rovina 

se zvolí jiná srovnávací rovina a potom podélný profil nebude zobrazen 

souvisle. 

 kóty terénu - nadmořské výšky v Baltu po vyrovnání. Kreslí se svisle na 

dvě desetinná čísla. Měřítko výšek je zpravidla 10krát větší  neţ měřítko 

délek aby výškové poměry terénu lépe vynikly. 

 niveleta – je to pomyslná čára udávající výškové poměry a podélný sklon 

liniové stavby. Kreslí se velmi tlustou plnou čarou s případným  popisem. 

 terén – tlustou plnou čarou s druhem kultury  

 legenda –vlevo od kresby je uveden popis (vzdálenosti příčných řezů, 

staničení v km, výška srovnávací roviny, kóty terénu, niveleta, terén, 

měřítko , katastrální území, druh povrchu území).  
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2. Obrázek: Podélný profil [3] 
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4   LOKALITA MĚŘENÍ  

 

Turistická trasa Pustevny – Radhošť se nachází v Moravskoslezských Beskydech.  

Beskydy se nalézají ve východní části našeho území a táhnou  se podél slovenských hranic. 

Nejvyšším vrcholem Beskyd je Lysá hora s výškou 1323 m.n.m. 

Radhošť se nachází 6 km severovýchodně od Roţnova pod Radhoštěm 

s nadmořskou výškou 1129 m.n.m. Na vrcholu Radhoště se nachází Kaple svatého Cyrila a 

Metoděje, sousoší věrozvěstů a televizní vysílač. Na Radhošť se nejlépe dostaneme po 

turistické trase z Pusteven na které se můţeme dostat lanovkou z Trojanovic. Výška 

Pusteven je 1018 m.n.m. 

 

3. Obrázek: Turistická mapa[6] 

 

Turistická trasa Pustevny – Radhošť vede po modré turistické značce.Její délka je 

4 km a je nenáročná. Trasa vede po radhošťském masivu a vede kolem sochy boha 

Radegasta, která je vytesána ze ţuly kamenosochařem Janem Sobkem. Práce na soše trvala 

bezmála dva roky . 

Na Radhošti se nachází několik pseudokrasových pískovcových jeskyní, které 

jsou dlouhé aţ několik stovek metrů. 
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4. Obrázek: Pustevny 

 

V Pustevnách se nachází lyţařské středisko s 11 lyţařskými vleky a 9 

sjezdovkami. Pustevnám dominují dřevěné stavby, které byly postaveny v lidovém slohu 

slovenským architektem Dušanem Jurkovičem.  Dalším dílem Jurkoviče na Pustevnách je 

sto let stará dřevěná zvonička. Na zvoničce se nacházely barevné ornamenty, které se 

bohuţel nedochovaly. 
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5   PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

 

Přípravné práce před měřením je velmi důleţitá věc. Jedna z nevyhnutelných prací 

je rekognoskace terénu. Další důleţitá část před měřením je  prostudování  geodetických 

údajů o bodech. Tyto údaje najdeme na internetové adrese Čúzk. Důleţité je najít mapové 

podklady.  Součástí  přípravných prací je zvolit si vhodnou metodu pro měření, která je 

například dána poţadovanou přesností  a s tím souvisí  i vhodně zvolené přístroje. Pro 

moje měření jsem zvolil metodu RTK, se kterou jsem dosáhl přesnosti řádově na 

centimetry , coţ na změření turistické trasy vyhovuje.  

5.1   Rekognoskace terénu  

 

Rekognoskace terénu je zjišťování stavu na místě, kde mají probíhat geodetické 

práce v terénu. 

 Při měření metodou GNSS je důleţité, aby body nebyly v zákrytu. Při našem 

měření turistické trasy na Pustevnách  byla cesta často v zákrytu stromů, coţ vyţadovalo 

delší setrvání na bodě pro poţadovaný příjem  počtu  druţic. 

 

 

5. Obrázek: Trasa z Pusteven 
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Dalším úkolem bylo vhodně zvolit trigonometrický bod na kterém ustavíme GPS 

BASE. Tento bod jsme si zvolili na Pustevnách, číslo bodu 202.1. Bod jsme našli 

z geodetických údajů, kde jsou uvedené oměrné míry, které jsme změřili pomocí pásma. 

Bohuţel geodetické údaje byly zastaralé  a oměrné míry nepouţitelné. Hledání bodu nám 

ztíţily klimatické podmínky, jelikoţ bod byl pod vrstvou ledu. Nedaleko bodu se nachází 

příjezdová cesta a informační tabule. Dále se nachází sjezdová dráha, u které stojí dřevěná 

kaplička. V blízkosti je také restaurace. 

 Celá turistická trasa vede po kamenito – hliněné cestě kterou lemují stromy. Půda 

byla pod vrstvou ledu a čerstvě napadlého sněhu. Celou dobu měření nás provázela hustá 

mlha se sněţením. 

5.2   Mapové podklady  

 

Jako mapové podklady jsem pouţil mapy z www.cuzk.cz, z www.mapy.cz a 

z jiných turistických map.  

 Na ČUZK jsem vycházel z databáze bodových polí. Pod lištou grafické 

vyhledávání jsem si zvolil vyhledávání v GEO prohlíţeči WMS (včetně bodových polí). 

Při načtení mapy České republiky jsem si nechal vykreslit body bodových polí 

s ortofotomapou.  . 

V geodetických údajích je označen klad základní mapy v měřítku 1:50000. Klad 

je pro naši lokalitu označen ZM50 25-23. Toto rozdělení mapového listu je vidět na 

obrázku č.6.  

Já jsem vycházel ze státní mapy v měřítku 1:5000, které má označení Nový Jíčín 

0 – 9. Mapový list má rozměry 2500 x 2000m. 
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6. Obrázek: Označení mapového listu [15] 

 

5.3   Bodové pole 

Základem pro veškeré zeměměřické práce, jsou bodová pole. 

Geodetické body jsou trvale stabilizovány a signalizovány. Jejich vlastnosti se 

uvádějí v dokumentaci geodetických údajů.  Body se dají rozdělit do tří základních skupin. 

 

 polohové geodetické body  

 výškové geodetické body  

 tíhové geodetické body  

 

Tyto body tvoří bodová pole a geodetické sítě. Bodová pole se vţdy dělí na základní a 

podrobné.  

Základní polohové bodové pole - body ČSTS  

                                                         body AGS 

                                                         body geodynamické sítě  
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                                                         body referenční sítě nultého řádu 

Podrobné polohové bodové pole 

Zhušťovací body   

Základní výškové bodové pole - základní nivelační body  

                                                       body ČSNS I aţ III.řádu  

Podrobné výškové bodové pole  - nivelační sítě IV. řádu 

                                                        stabilizované body technických nivelací  

                                                         plošné nivelační sítě   

Základní tíhové bodové pole - absolutní tíhové body  

                                                    body hlavní gravimetrické základny   

                                                    body České gravimetrické sítě nultého a I. II. řádu 

Podrobné tíhové bodové pole - body  účelových sítí   

                                                     body gravimetrického mapování  

 

Pro naše měření jsme pouţili 5 bodů. Bod 202.1 bylo pouţit jako stanoviště, zbylé 

4 body byli pouţity pro transformační klíč.Všechny souřadnice jsme musely mít v systému 

JTSK a ETRS-89. 

 Souřadnice  všech  identických  bodů jsou určeny s přesností vyšší nebo stejnou , 

neţ je přesnost poţadovaná pro určované body.  

Průměrná vzdálenost mezi body by neměla být větší neţ 5 kilometrů. Pokud  byly  

souřadnice  na bodě  získány  měřením  a transformací zjištěná odchylka překročí na tomto 

bodě maximální povolenou odchylku, je nutno  takový bod vyloučit z transformace a zvolit 

jiný. 

 

 

 

 

 

 



Miloš Krulikovský: Podélný profil pomocí GNSS 

 

 

2011                                                                       16 

Pouţité body pro transformaci  

Body v S – JTSK 

Tabulka č. 1 Body  S - JTSK 

Číslo bodu název Y X Z 

34 Radhošť 478168,11 1139307,97 1128,96 

21 Včelinec  474682,76 1135648,72 522,69 

202.1 Pustevny  475186,68 1139868,73 1013,44 

15 Na gruni  475932,47 1143468,99 670,00 

202 Pustevny  475420,33 1140196,59 1035,95 

 

Body v ETRS – 89 

Tabulka č. 2 Body ETRS - 89 

Číslo bodu název B L H 

34 Radhošť 49 29 29,7447 18 13 23,0876 1172,17 

21 Včelinec  49 31 37,4560 18 16 00,0618 565,85 

202.1 Pustevny  49 29 19,9579 18 15 53,0882 1056,70 

15 Na gruni  49 27 21,7740 18 15 31,5177 713,20 

202 Pustevny  49 29 08,7353 18 15 42,9182 1079,22 

 

Shrnutí lokalizace 
 

Rotation(rotace): 184°55'21,5217  

Scale(měřítko): 0,9999388386  

Deflection North(severní výchylka): 0°00'01,2806  

Deflection East(východní výchylka): 0°00'00,1192  

Origin Lat: 49°27'21,77400N  

Origin Lon: 18°15'31,51770E  

Origin Ell.Ht: 713,200  

Origin Northing: 1143468,990  
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Origin Easting: 475932,470  

Origin Elevation: 670,000  

 

 
Tabulka č. 3 Shrnutí lokalizace 

Localization Point Pairs 

WGS 

Point  

Local 

Point  
Use  

N Residual 

(m)  

E Residual 

(m)  

Ht Residual 

(m)  

15wgs  15  
Horizontal and 

Vertical  
-0,024  0,012  0,033  

202.1wgs  202.1  No     

202wgs  202  
Horizontal and 

Vertical  
-0,020  0,013  -0,057  

34wgs  34  
Horizontal and 

Vertical  
0,063  0,007  0,000  

21wgs  21  
Horizontal and 

Vertical  
-0,019  -0,032  0,024  

 

 

 

 

 

7. Obrázek: Transformační body 
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6   PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

 

Přístrojové vybavení mi bylo zapůjčeno od institutu Geodézie a Důlního Měřictví. 

K měření jsem si vzal stativ značky Topcon, pásmo délky 30 metrů, polní kontrolér FC – 

100 značky Topcon a GPS HiPer Pro také výrobce Topcon. 

 

Kontrolér FC – 100 

 Kontroler  Fc – 100 pracuje s operačním systémem  Windows CE  s programovým 

systéme TopSURV.  

 Vyjímatelná Li- Ion baterie (20 hodin nepřetrţitého provozu) 

 Komunikační systém Bluetooth 

 Externí napájení  

 Datová karta SD Media Card, Compact Flash  

 Barevný dotykový displej  

 Rychlost mikroprocesoru 400 MHz 

 Paměť 64 MB 

 

 

 

8. Obrázek: FC – 100 [7] 
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GPS HiPer Pro  

 Sledovací kanály- 40 kanálový integrovaný GNSS přijímač/anténa s vestavěným 

MINTER interface 

 Sledovací kanály 40 L1 kanálů, 20 GPS L1+L2, 20 GPS+GLONASS, L1/L2 C/A a 

P kód 

 Statická, rychlá statická metoda H: 3 mm + 0,5 ppm 

                                                                V: 5 mm + 0,5 ppm 

            RTK                                            H: 10 mm + 1 ppm  

                                                                V: 15 mm + 1 ppm 

 Interní lithionové baterie na 14 hodin provozu  

 Komunikace přes Bluetooth  

 Vnitřní paměť 1GB 

 Typy dat – kód a nosná L1 a L2, GPS a GlONASS 

 Integrovaná GPS/GLONASS anténa  

 Volitelný frekvenční rozsah rádiomodemu  

 

9. Obrázek: HiperPro [7] 
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7   ZAMĚŘENÍ PODÉLNÉHO PROFILU 

 

Vlastní měření podélného profilu začalo na bodě 202.1 kde jsme ustavili GPS 

přijímač typu BASE.  Pomocí pásma jsme si změřili výšku antény od bodu , kterou 

pouţijeme pro další nastavení.  

Pro zapnutí aparatur BASE a ROVER musíme stisknout tlačítko POWER po dobu 

1 - 4 sekundy. Při tomto stisknutí nám svítí diody STAT a REC zeleně, které následovně 

zhasnou. U diody STAT je pak moţno přečíst, kolik přijímáme druţic. 

 

10. Obrázek: Schéma HiperPro[9] 

 

Dalším úkolem je zapnutí funkce bluetooth na kontroléru. Nejprve se spojíme 

s přijímačem BASE a poté s aparaturou Rover. Další nastavení se dělá v konroléru kde je 

na to speciální program TopSurv. V nastavení si vyberu bod našeho stanoviště, který byl 

předem importován. V liště stav nalezneme procentuální radiové spojení. Lze i shlédnout 

rozmístění druţic na nebi.  

Pro samotné měření v liště měření zvolím funkci auto topo. Zde si mohu nastavit 

parametry měření - fix nebo vše. Moje volba bylo měřit fixem. Ve stejné nabídce je na 

výběr měření po časových intervalech, nebo v mém případě po vodorovné délce, kterou 

jsem si nastavil po pěti metrech. Nyní by mělo být nastaveno vše pro úspěšné měření. 

Stisknutím ikony start se spustí měření. 
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11. Obrázek: Schéma pro měření [9] 

 

Při malém počtu druţic nám ikona fixed zčervená a naměřená data se neukládají. 

Proto musíme na bodě setrvat delší dobu,dokud ikona fixed nebude opět zelená. Všechna 

naměřená data se dají zkontrolovat v polním kontroléru graficky i číselně. 
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8   ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT  

 

 Pro další práci s naměřenými daty je potřeba exportovat data z polního kontroleru 

do programu Topcon Tools. Program nám vykreslí změřenou trasu, poskytne nám 

souřadnice s naměřenými vertikálními a horizontálními odchylkami. 

Ve vlastnostech bodu se dají zjistit naměřené hodnoty bodu: 

 

a) Záloţka General  

Point from – bod našeho stanoviště (202.1) 

Point to – bod který jsme změřili  

Start time – datum a čas měření  

Duration – doba trvání na bodě  

Metod – metoda měření (RTK AutoTopo) 

 

12. Obrázek: Záložka General 

 

b) V záloţce Duality najdeme potřebné údaje o přesnosti. 

Horizontal Precision (m) – horizontální odchylka v metrech , v mém měření byla nejvyšší  

                                odchylka 0,119 m. 

Vertical Precision (m) – vertikální odchylka v metrech , v mém měření byla nejvyšší   

                           odchylka 0,114 m.  

Solution Type – typ řešení (Fixed) 
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Epochs –  počet epoch  

GPS Satellites – počet přijímaných GPS satelitů  

GLONASS Satellite – počet přijímaných GLONASS satelitů  

Naše měření ovlivňuje rozmístění druţic v hemisféře, tato chyba se jmenuje DOP 

(rozptyl přesnosti). V našich zeměpisných šířkách se pohybuje v rozmezí 1 – 4. 

PDOP – prostorová chyba  

HDOP – horizontální chyba   

VDOP – vertikální chyba  

Orbit – oběţná dráha 

 

 

13. Obrázek: Záložka Quality 

 

 

Po těchto úkonech byl získán seznam souřadnic bodů trasy. Tento seznam je přílohou č.1.  

Chyby souřadnic jsou v příloze č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Miloš Krulikovský: Podélný profil pomocí GNSS 

 

 

2011                                                                       24 

9   GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT  

 

Všechny souřadnice, které mám v textovém souboru jsou v souřadném systému 

JTSK. Pro zpracování podélného profilu do digitální podoby jsem si zvolil program 

AutoCad 2008. Abych mohl importovat naměřené hodnoty ,musel jsem souřadnice 

formátu txt převést na formát DXF. K tomu mi poslouţil speciální program, který mi 

poskytl pan inţenýr Novosad. Při ukládání výkresu  v programu AutoCAD dostane výkres 

příponu DWG. 

 

 

14. Obrázek: převod do DXF 

 

Body načtené do programu CAD jsem spojil. Zjistil jsem vzdálenosti mezi nimi 

pomocí funkce šikmé kóty. Tuto křivku jsem narovnal a vynesl příslušné výšky k bodům, 

které jsou v měřítku 10:1. Výšku srovnávací roviny jsem si zvolil 1000 m.n.m a od 

staničení 0,6 km jsem zvolil srovnávací rovinu 1060 m.n.m. Srovnávací rovinu jsem 

posunul z důvodu velkého převýšení a špatného formátu pro tisk. 
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Podélný profil, který je dlouhý téměř 4 km jsem vyhotovil na papír formátu A1. 

Délkové měřítko jsem zvolil 1:2000. Všechny výšky bodů jsem vynesl v měřítku 10:1 a ve 

výsledné podobě mají měřítko 1:200. 

 Výkresy byly vytištěny na školním plotru a nacházejí se v přílohách. Výkresy 

v digitální podobě, geodetické údaje, souřadnice naměřených bodů, body transformace a 

chyby souřadnic jsou na přiloţeném CD. V přílohách jsou jen ukázky protokolů. 
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ZÁVĚR 
 

V bakalářské práci jsem se zabýval tématy: Globální polohové druţicové systémy 

a podélné profily.  

Abych mohl naplnit všechny poţadavky pro měření a vykreslení  podélného 

profilu, musel jsem nastudovat několik kniţních publikací. Pro vlastní měření mi nejvíce 

pomohl zákon č. 31/1995 Sb. a pro vykreslení podélného profilu ČSNS 01 3466. Další 

publikace byly spíše pro teoretickou část. 

Pro mé zpracování bylo velmi důleţité seznámit se s pouţívanou technikou, která 

mi byla zapůjčena, s lokalitou ve které jsem měřil a s programy, které mi pomohly 

vyhotovit bakalářskou práci. Metodu pro měření jsem pouţil RTK. Vše jsem vyhotovil 

v programu AutoCAD 2008. 

Výsledkem je soubor měřených dat a podélný profil v měřítku 1:2000/200. Výšku 

srovnávací roviny jsem si zvolil 1000 m.n.m a od staničení 0,6 km jsem zvolil srovnávací 

rovinu 1060 m.n.m. Body jsou určeny s přesností na centimetry. Podélný profil můţe být 

vyuţit pro turistické informační systémy. 
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