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ANOTACE 

Práce se zabývá sběrem a aktualizací dat pomocí technologie GNSS a 

RTK měření pro účely GIS. Obsah práce je rozdělen do tematických kapitol. V 

první části práce jsem se věnoval historii a vzniku GIS v Západoslovenské 

energetice a také technologii systému GNSS její základní struktuře a principům 

metod určení polohy pro sběr dat. Ve druhé části jsem se zaměřil na metody a 

přístroje použijte pro sběr dat. V praktické části jsem provedl zaměření a určení 

objektů NN napěťové úrovně s popisem vybrané lokality. V další části jsem 

zpracoval výsledky měření a porovnal přesnosti dosažené použitými přístroji. V 

závěru práce jsem zapracoval shromážděné údaje do prostředí GIS a vytvořil 

výstupní mapu. 

 Klíčové slova: GNSS; GIS; RTK; NN; mapa; 

SUMARRY 

The thesis is dealing with the collection and data update using GNSS 

technology and RTK measurement for GIS purposes. The content of the thesis is 

divided into thematic chapters. In the first part of thesis i dealt with history and the 

creation of GIS at ZSE and GNSS technology also with its basic structure and with 

the principle of positioning methods for data collection. In the second part 

i focused on methods and tools for using data collection. In the practical part 

I have conducted focus and determination of objects Low Voltage (LV) level with 

the description of the selected location. In the next part i had processed the 

measurement results and after that i compared the accuracy achieved with the 

used devices.  In the thesis conclusion i had integrated the collected data into GIS 

environment and after that i created the output map. 

Keywords: GNSS; GIS; RTK; NN, map; 
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SEZNAM POUŽITÝCH SKRATEK 

ZSE - Západoslovenská energetika 

GZ - geodetické zaměření 

GIS - geoinformační systém 

LZ - list změny modulu "Procesy aktualizace dat v GIS" 

VKM - vektorová katastrální mapa  

GNSS - globální družicový navigační systém 

S-JTSK - Slovenská jednotná trigonometrická síť katastrální 

VVN - velmi vysoké napětí 

VN - vysoké napětí 

NN - nízké napětí 

TS - transformační stanice 

SW - software 

HW – hardware 

RSS BA - regionální správa síti Bratislava 

HIM - hmotný investiční majetek 

SR – Slovenská republika 

ZMV - Základní mapa vektorová 

ZM – Základní mapa 

GPS - globální polohový systém 

DGPS - Diferenciální globální polohový systém 

NIS – Network information system 

FSMS - Field service management system 

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - Řídící systém pro řízení, 

sběr dat a monitorování procesů v reálném čase 

OMS – Outage Management System (systém vyrozumívání odstávek) 

TDM - technik mapových děl 

DTMM - digitální technická mapa města 

ZEUS - společný projekt E.ON na harmonizaci Informačních systémů 

G/NIUS - balík produktů firmy Intergraph 
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ÚVOD 

V oblasti geodézie a stavebnictví existuje množství metod měření pro sběr 

naměřených dat. Geodézie a kartografie obecně představuje vědní obor, který se 

zabývá především měřením a zobrazováním zemského povrchu, zpracováním 

výsledků měření, které mají význam a využití v různých odvětvích činností 

člověka. Tak jako ve většině pracovních odvětví tak i geodézie se stále vyvíjí a 

vznikají nové způsoby a metody měření. Jedním z nich je určování polohy a času 

pomocí globálního navigačního satelitního systému pro určování polohy - GNSS, 

který umožňuje uživatelům pomocí speciálních přijímačů získávat informaci o své 

okamžité poloze, směru a rychlosti pohybu a přesném čase. Technologie GNSS 

způsobila revoluci v geodézii při řešení celého spektra úkolů. Výjimkou nezůstalo 

ani odvětví geografických informačních systémů - GIS, do kterých jsem aplikoval 

použití technologie GNSS pro sběr a aktualizaci dat. 

Celá diplomová práce se skládá z jednotlivých ucelených celků, které 

obsahují kapitoly a podkapitoly, v nichž je podrobněji popsána daná problematika. 

V úvodních kapitolách jsem se věnoval teoretické části práce a následně praktické 

části kde jsem realizoval své měření v terénu. V teoretické části jsem popsal 

historii a vývoj GIS v Západoslovenské energetice a principy technologie GNSS. V 

praktické části jsem provedl sběr a aktualizaci dat pro prostředí GIS, které jsem 

následně zpracoval. V závěru práce jsem provedl zapracování měřených dat do 

prostředí GIS. 
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1. SBĚR A AKTUALIZACI DAT PRO GIS V ZÁPADOSLOVENSKÉ 
ENERGETICE 

1.1 GIS a jeho obsah 

Geografický informační systém slouží k evidenci dokumentace 

energetických zařízení na celém svém území s příslušnými atributy s 

topologickými vazbami a topologickým přiřazením zákazníka na distribuční síť. 

Energetická zařízení a místo připojení zákazníka se zakreslují v topologických 

souřadnicích S-JTSK. Výsledky zpracování údajů jsou v geografické podobě, v 

databázových informacích a v podobě elektrických výpočtů elektrických parametrů 

vedení k dispozici ostatním složkám ZSE. 

Hlavní úkol GIS v ZSE: 

Úkolem geoinformačních systému (GIS) je sběr a správa údajů o objektech 

souvisejících s distribucí elektrické energie, vyhodnocování těchto údajů a 

poskytování výstupů v podobě plnohodnotných informací. Nedílnou složkou GIS v 

ZSE jsou polohopisné podklady. Tým správy systémů GIS disponuje souborem 

polohopisných podkladů, které jsou různě diferencované podle svého účelu, 

původu, aktuálnosti, vypovídací schopnosti. Rozhodujícími faktory, které snižují 

aktuálnost polohopisných podkladů, jsou čas jejich provedení a rozsah 

urbanistických změn, proto je nutné je pravidelně doplňovat a aktualizovat 

[upraveno podle 2]. 

Evidované elektrická zařízení v systému GIS jsou: 

 na úrovni 110 kV:  

Vedení VVN vzdušné a kabelové, VVN rozvodna, VVN sloup znázorněno na Obr. 

1.1. 
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Obr. 1.1 Vedení VVN vzdušné, VVN rozvodna a VVN sloup 

 na úrovni 22 kV:  

Vedení VN vzdušné a kabelové, VN vypínač / odpojovač, VN sloup, VN spojka a 

VN koncovka znázorněno na Obr. 1.2. 

 

Obr. 1.2 VN vzdušné a kabelové, VN vypínač / odpojovač, VN sloup, VN spojka 
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 v TS 22/0.4 kV:  

Trafostanice 22/0.4 kV, VN kobka / VN vývod, VN pojistka, vypínač, odpínač, 

odpojovač,VN sběrna, Transformátor VN / NN, NN Hlavní svod z TS, NN hlavní 

Deon, NN sběrna, NN jištění a vývod, Měření, znázorněno na Obr. 1.3. 

 

Obr. 1.3 Trafostanice 22/0.4 kV, VN kobka / VN vývod, VN pojistka, vypínač, odpínač, odpojovač, 

VN sběrna, Transformátor VN / NN, NN Hlavní svod z TS, NN hlavní Deon, NN sběrna, NN jištění 

a vývod, Měření 

 na úrovni 1kV:  

Vedení NN vzdušné a kabelové, NN sloup, NN skříň, NN spojka, Domovní 

přípojka vzdušná, Domovní přípojka kabelová, přípojkové sloup, Kompenzace 

znázorněno na Obr. 1.4. 
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Obr. 1.4 Vedení NN vzdušné a kabelové, NN sloup, NN skříň, NN spojka, Domovní přípojka 

vzdušná, Domovní přípojka kabelová, přípojkové sloup 

 Obecné zařízení:  

Zemní lano, Zemnění, VVN / VN / NN svodič přepětí, Kabelová šachta / chránička 
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1.2 Historie a vznik GIS v ZSE 

První evidence o průběhu elektrických sítí, o jejich poloze a parametrech 

elektrických objektů sahá do roku 1995, kde byla udržována výlučně pouze v 

papírové formě, jeden z příkladů se nachází v příloze č. 1. Nakolik analogové 

formy měla příliš mnoho negativ, jako byly: např. nepřehledná evidence o 

technických zařízeních, omezená životnost papírových podkladů, náročná 

orientace a vyhledávání konkrétního zařízení, problémy při poskytování informací 

realizátorům staveb. Proto bylo nutné a žádané vytvořit aplikaci, která by 

postupem času vytvořila souvislý digitální celek pro celé území ZSE. Ukázka 

mapových podkladů evidujících elektrická zařízení je znázorněna na Obr. 1.5. 

 

Obr. 1.5 VN vedení na mapovém podkladu v měřítku 1:500 

Nástupem prvních SW a HW technologii dostala tedy "zelenou" myšlenka 

vybudování kvalitního informačního systému ve společnosti a tedy prvním 

systémem se stal systém FRAMME, společnosti Intergraph. Platformou byl 

Microstation (tehdy V5), databáze Oracle, vektorový editor I / RAS B. Jako první 

vzniklo "Oddělení GIS" (Grafické informační systémy) v Bratislavě, s působností 

na Hraniční ulici (tehdy sídlo rozvodného závodu v Bratislavě) na Čulenové ulici. 

Oddělení tvořili čtyři pracovníci, kteří úzce spolupracovali s Oddělením projektů na 

Čulenové ulici (sídlo ředitelství společnosti). Pracovníci Scanování mapových 

podkladů vytvářeli Rastrové mapy v různých měřítkách v závislosti na měřítku 

podkladu, například Obr. 1.6. Následně překreslovaly podle těchto podkladů v 

aplikací průběh zaznamenaných elektrických zařízení, ukázka na Obr. 1.7.  
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Obsahem tehdejšího systému GRAP byla databáze elektrických objektů v 

několika obcích s jejich grafickou reprezentací a databází parametrů. 

Obr. 1.6 Rastrová mapa s ručně zakresleným VN vedením 

Obr. 1.7 Prokreslené VN vedení v produkčním systému 

Nakolik území ZSE je členité a rozsáhlé tvoří ho Bratislavský kraj, Trnavský 

kraj, Nitriansky kraj a Trenčiansky kraj, vznikly nové pracoviště "Oddělení GIS". 

Oddělení disponovali pracovními stanicemi, kompletním HW vybavením. Jejich 

působnost byla v rámci územního členění: tzn. v Bratislavě, Nitře, Trnavě a v 

Dunajské Středě. Na Čulenové ulici nadále působilo "Oddělení Správy GIS", které 

definovalo a koordinovalo rozsah činností jednotlivých "Oddělení GIS", provádělo 

technickou podporu pracovníků GIS, organizovalo školení, vytvářeli postupy a 

řídící akty pro zpracování údajů a formy zákres do systému. Nastala první fáze 

zadávání údajů do systému FRAMME. Jako první byly zakreslované vzdušné 
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vedení na úrovni VN z podkladových rastrových vojenských map v měřítku 

1:25000. Tyto mapy obsahovaly všechny existující vzdušné vedení VN, negativem 

byla jejich nepřesnost. 

 Další fází bylo zakreslování kabelových sítí na úrovni NN z podkladů 

skutečného provedení. Uvedené podklady byly (a také v současnosti povinně 

jsou) předávány v rámci finální realizace stavby. Důvodem bylo, aby toho času i 

když jen částečně existující data, shromážděné v Grape, mohly být systematicky 

konvertovány do dgn. Bylo to kabelové a vzdušné vedení, na úrovni NN s 

příslušnými domovními přípojkami. Jelikož podklady z Grape nebyly kompletní, 

nastala fáze sběru dat, týkajících se distribuční sítě v rozsahu území ZSE přímo v 

terénu. Technici sítí na jednotlivých Rozvodných závodech společnosti, sbírali v 

terénu skutečný stav sítí úrovně NN s domovními přípojkami, odběrateli, jejich 

průběh, i příslušné parametry. Jako podklady byly použity rastrové mapy získané z 

Katastru nemovitostí, v měřítku 1:500 a 1:1000, a také existující digitální mapy ze 

Sdružení v obci, nebo ve městě. Podklady byly pracovníkům poskytovány na 

tiskovém výstupu z plotrových zařízení, které byly součástí vybavení každého 

Oddělení GIS. Procesně byla zajištěna aktualizace údajů v systému GIS, čímž 

byla dodržena kontinuita kvalitních a spolehlivých údajů. 

 Před sběrem dat o NN sítích přímo do GIS byly vedením ZSE, stanovené 

cíle, z nichž množina sbíraných údajů vyplynula. Byly stanoveny následující cíle: 

- přiřazení zákazníka k vývodu NN, 

- výpočet chodu NN sítě. 

 Kromě geografického situování v GIS, je zaznamenáno i elektrické 

propojení mezi jednotlivými objekty a také negrafických údajů. Touto technologií 

bylo do GIS k roku 1999 zaznamenaných cca 500 obcí a elektricky izolovaných 

lokalit.  Od roku 2005 nastala povinnost pro investora stavby předávat podklady o 

stavbě současně i s geodetickým zaměřením. Příslušné geodetické zaměření 

muselo být vytvořené podle přesně definované šablony technologického postupu 

tzv. "MENU2000". Jedná se o mdl-aplikaci pro zpracování mapových děl podle 

přesně určených parametrů. Díky geodetickým pokladům byly do systému 

zakresleny údaje o objektech na úrovni VVN, jejich průběh, jejich topologie, 

parametry. 

Proces sběru, zpracování, aktualizace a správy dat do systému GIS byl 

zajištěn a stabilní. Důležitou součástí bylo využít cenné informace a výsledky 

zpracování údajů, ať už jejich geografickou polohu, databázové informace, a 

poskytnout je ostatním složkám společnosti ZSE. Tímto SW nástrojem konzultaci 

údajů pro uživatele ZSE, připojených na informační síť společnosti ZSE, se stala 

SW aplikace "EdoView" (Effective Data Object). Aplikace byla určena k prohlížení 

a konzultaci dat z databáze GIS-u, s možností využití analytických funkčností dle 
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vlastních potřeb, a jejich prezentování ve formě analogových nebo digitálních 

výstupů. 

Dnes má firma ZSE k dispozici moderní, živý Geografický informační systém na 

vysoké úrovni. Působnost systému GIS v ZSE spočívá ve fungování v oblasti 

sběru, zpracování, aktualizace a správy dat na úrovni VVN, VN, NN vedeních, 

rozvodných a transformačních stanicích a jiných energetických zařízeních. 

1.3 Metody a zpracování sběru 

Sběr VVN a VN sítí je momentálně ukončen. Sběr NN sítí je v současnosti 

téměř dokončen, kromě RSS BA a RSS Západ. Proto jsem dozber a aktualizaci 

dat NN síti provedl právě v RSS BA. Shromažďování údajů o elektrických 

zařízeních zabezpečuje úsek správy sítí a odpovídá za kompletnost 

shromážděných údajů a také za jejich kvalitu a čitelnost. Aktualizací se zajišťuje 

kontinuita kvalitních a spolehlivých údajů. Všechny podněty na aktualizaci se 

evidují v modulu PROCESY AKTUALIZACE, ve kterém technik správy sítí zadává 

požadavek na změnu - aktualizaci. 

Důvod změny může být vyvolán: 

• realizací investiční akce 

• realizací opravy zařízení 

• odstraňováním poruchy 

• nesouladem modelu se skutečností 

• přebíráním vedení od cizích investorů 

• upřesněním prvotního sběru 

• změnou základního zapojení sítě 

• připojením nového zákazníka 

• změna majetkového vztahu / přidělení HIM / 

Po shromáždění a zakreslení elektrických zařízení v terénu a překreslení do 

jasné a čitelné podoby technik správy sítí předá dokumentaci technikovi Zprávy 

distribučních systémů. V případě aktualizace se zpracování Listů Změn eviduje v 

modulu PROCESY AKTUALIZACE. Technik správy distribučních systémů 

zkontroluje kompletnost dodané dokumentace, případně požádá o její doplnění. 

Tým zprávy distribučních systémů odpovídá za zapracování údajů podle podkladů 

do Geografického Informačního Systému. Systém pro svou dokonalou funkčnost 

obsahuje různé mapová díla rozděleny ve vrstvách, které si uživatel může sám 

zobrazovat v případě potřeby [1]. 

Obsahuje mapová díla, kterými disponují i státní organizace, i soukromý sektor 

(např. ortofotomapa SR). Jsou to polohopisné díla většího rozsahu, pokrývající 
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celé územní celky (katastrální území, okres, kraj,…), vyhotovené v jednotném 

kladu mapových listů. 

Topografie tvoří:            

1. DTMM - Digitální technická mapa města (dostupné pro město Bratislava)

 

Obr. 1.8 Ukázka DTMN, Bratislava Lamač 

2. Geodetické zaměření (GZ) 

 

Obr. 1.9 Ukázka GZ, Bratislava Lamač 
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3. ZMV 50 - Základní mapa vektorová 1: 50 000 

 

Obr. 1.10 Ukázka ZMV 50, Bratislava Lamač 

4. Vektor z ortofotomapy - obsahuje polygony budov a polygony silnic a železnic 

 

Obr. 1.11 Ukázka vektor z ortofotomapy, Bratislava  
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5. VKM - Vektorová katastrální mapa - aktualizovaná 1x ročně 

 

Obr. 1.12 Ukázka VKM, Bratislava Lamač 

6. Ortofotomapa - s různou přesností pro město Bratislava to je 10cm/pxl, pro 

venkov 25 cm / pxl 

 

Obr. 1.13 Ukážka ortofotomapa, Bratislava Lamač 
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7. Rastrová mapa ZM 1:50 000 

 

Obr. 1.14 Ukázka ZM 1:50 000, Bratislava Lamač 

Pokyny a postupy zpracování sběru dat: 

Ide o GZ vyhotoveny buď v rámci objednávky ZSE, nebo geodetické 

zaměření, které jsou předávány ZSE, přímo uživateli (odběrateli). Jedná se o 

polohopisná díla lokálního charakteru. Z důvodu velké rozmanitosti kvality a 

způsobu zpracování geodetických zaměření byl pro potřeby ZSE vypracován 

technologický postup pro zpracování GZ, podle kterého musí být zpracovány 

všechny geodetické zaměření pořizovány pro ZSE. Jedná se o šablonu 

technologického postupu - MENU 2000, určenou ke zjednodušení práce na PC 

[upraveno podle 2]. 

Na základě výše uvedených skutečností jsou určeny postupy zajišťování 

polohopisných podkladů zvláště pro mapová díla, a zvláště pro geodetické 

zaměření: 

Postup pro zajištění polohopisných podkladů z mapových děl do GIS: 

Posouzení požadavků na nákup nových mapových děl provádí technik 

mapových děl (TMD). Nákup mapových podkladů se provádí podle pravidel 

nákupu v ZSE ve spolupráci s týmem pro veřejné zakázky. Originál nového 

mapového díla je zadavatel povinen předat týmu zprávy systému GIS za účelem 

zavedení popisných informací o novém mapovém podkladu do určené databáze o 

mapových dílech. Zavedení provádí technik mapových děl, grafického zpracování 

mapového podkladu do vektorového nebo rastrového tvaru, vhodného pro 

software GIS. Popisné informace z evidence mapových děl a graficky zpracován 

mapový podklad jsou společně zavedeny do systému GIS tak, aby nový mapový 
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podklad mohl být k dispozici pro ostatní složky ZSE. Mapové podklady jsou 

přístupné přes prohlížeč GIS [2]. 

Postup pro zajištění polohopisných podkladů z geodetických 

zaměření do GIS: 

Z důvodu jednotnosti postupů zpracování a kompatibility GZ pořizovaných 

pro ZSE je důležité, aby byly zhotovovány standardním způsobem. Vzhledem k 

jejich dalšímu zapracovávání do systému GIS je důležité, aby byly pořizovány 

způsobem přijatelným pro tento systém. Pro tyto účely slouží "Šablóna 

technologického postupu "MENU 2000", jde o návod na zpracování geodetických 

zaměření podle technologického postupu vyhotoveného pro ZSE. Současně slouží 

i jako nástroj pro verifikaci takto zpracovaných GZ. 

Pokud se geodetické zaměření vyhotovuje v rámci investic ZSE, provede 

technik správy dokumentace GIS jeho verifikaci. Pokud geodetické zaměření 

neprojde verifikací, je o tom vyrozuměn zaměstnanec, který přebíral GZ, a GZ jsou 

mu odeslány zpět na korekci. Pokud je GZ korektní, technik správy dokumentace 

GIS prostřednictvím aplikace "Procesy aktualizace GIS" posune zaevidován LZ 

technikovi mapových děl, který zavede popisné informace o novém geodetickém 

zaměření do určené databáze o geodetických zaměřeních. Graficky se zpracuje 

originál nového geodetického zaměření do vektorového tvaru, vhodného pro 

potřeby GIS. GZ jsou přístupné přes prohlížeč GIS [upraveno podle 2]. 

1.4 Aplikace pro GIS 

1.4.1 Popis systému FRAMME 

- software v oblasti dokumentace technických zařízeni a informačních 

systémů, ukázka se nachází na Obr. 1.15. 

FRAMME znamená: 

F acility   -  technická zařízení  

  R ulebase   -  báze pravidel  

     A plication  -  využití  

         M odel   -  model  

              M anagement -  správa 

                   E nviroment -  prostředí 
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 Obr. 1.15 Ukázka aplikace Framme 

Systém FRAMME byl vyvinut pro telekomunikační síť v roce 1982 ve 

spolupráci s americkou telekomunikační společností. Následně nato byl rozšířen o 

požadavky pro všechny inženýrské sítě. Od roku 1990 se FRAMME provozuje na 

Unix-Workstation v konfiguraci klient-server. V roce 1995 FRAMME byl 

přebudován pod operační systém Windows NT [3].  

Systém FRAMME je aplikace vybudována na následujících základních 

modulech: 

- MicroStation V5 vektorový editor, poskytující základní CAD informace, 

- I / RAS B rastrový editor, grafické zobrazení, modifikace, 

- Relační databáze alfanumerické data Oracle, Informix, MS SQL server, 

- RIS Relational Interface System, rozhraní k relační databázi 

FRAMME v sobě spojuje výše uvedené základní moduly za účelem 

následné možnosti definovat, sbírat, manipulovat a analyzovat objekty (facilities) 

pro technickou dokumentaci. V tomto systému představuje báze pravidel 

(rulebase) "srdce" systému. Přes bázi pravidel procházejí definice všech objektů 

se všemi komponentami, vztahy, závislostmi a pravidly spojitosti (např. elektrické 

vodivosti). Jakékoliv změny údajů se provádí prostřednictvím modifikace 

grafických dat a všechny operace se kontrolují přes bázi pravidel, tím je zajištěna 

konzistentnost dat [upraveno podle 3]. 
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V bázi pravidel jsou definovány objekty, maximálně podobné reálným 

zařízením v terénu. Přes definici jednotlivých zařízení (grafické a negrafické data), 

provozní stavy (v provozu, mimo provoz) a jejich interní a externí vztahy (relace) 

vzniká datový model technických zařízení. Při zadávání a nahrávání dat jsou data 

uložená v měřítku 1:1 a vzniká bezešvá mapa. Na práci se využívá výlučně jedna 

konzistentní databáze. Všechny operace se provádějí nejprve jen lokálně na "front 

end" pracovišti jako lokální kopie. Po kontrole přes bází pravidel, se tyto operace 

převedou do databáze (posting). Při manipulaci s daty probíhá jejich uzamčení na 

objektové úrovni. Na uzamčené objekty mají ostatní uživatelé oprávnění jen ke 

čtení. Ze systému je možné přistupovat i na informace uložené v jiných odděleních 

(komerční systémy…) jakož i výměna dat s jinými aplikacemi (výpočet chodu sítě, 

plánování….). FRAMME využívá nezávislé server pro grafické a negrafické data. 

Grafická data jsou uložena ve formátu *.dgn v grafické databázi. Negrafické 

informace uložené v relační databázi a jsou přístupné z každé integrované 

pracovní stanice v počítačové síti. Území se na obrazovce zobrazuje jako 

"bezešvá mapa". Operátor může libovolně měnit faktor zvětšení - zmenšení, jakož 

i výřezy z tohoto území podle okamžité potřeby [3]. 

Symbolika – objektů - FRAMME využívá plně Microstation - symboliku pro 

přehledné zobrazování. K dispozici je 63 vrstev a 254 barev. Grafická interpretace 

se může měnit při zadávání alfanumerických atributů nebo při změně životního 

cyklu.   

Trasování sítě - Trasování sítě je standardní funkce, která trasuje podle 

atributových položek, např. vypínač otevřený, vypínač zavřený. 

Hybridní mapa - FRAMME podporuje společnou práci s rastrovými a vektorovými 

daty. Obsluha může nahrávat a pracovat na obrazovce s oběma typy dat. 

Zobrazování detailů - Potřeba dodatečného grafického zobrazení může 

realizovat detailům. Detail reprezentuje definovanou část území. Tyto "detail rámy" 

mohou obsahovat vedle dodatkových grafických informací i negrafických dat, 

potřebných např. při trasování sítě [3]. 

1.4.2 Popis systému EDO View 

Prohlížeč EDO View, ukázka se nachází na Obr. 1.16 slouží k prohlížení 

existujících mapových podkladů a všech ostatních grafických i negrafických 

informací GIS-u na počítači, připojeném do sítě GIS-u, jakož i grafické mapové 

podklady z jiných zdrojů. Zároveň umožňuje jednoduché kreslení a vytváření 

poznámek do vlastních pracovních souborů podle potřeby pracovníka tak, že není 

možné zasahovat z prohlížecího pracoviště do obsahu a kvality dat. EDO View 

umožňuje jednoduché a rychlé zakreslování změn v terénu. Vzhledem k 

primárnímu určení programu jako prohlížecího a ne jako grafického editoru, 

možnosti tohoto kreslení jsou omezené. Slouží především k dělání si poznámek k 
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datům GIS-u, které je možné předávat jako podklady pro aktualizaci dat GIS-u 

[upraveno podle 4]. 

 

Obr. 1.16 Ukázka aplikace EdoView 

Každý objekt, který je zadáván do GIS-u má nadefinovanou tabulku, do níž 

se vedle grafické umístění objektu povinně zapisují jeho vlastnosti např. typ, 

materiál, výrobce, typové charakteristiky. Mezi všemi objekty, které tvoří 

rozvodnou síť zavedenou v GIS-e se při jejich zadávání automaticky buduje 

vzájemné propojení tzv. konektivita. Takže každý objekt si nese v sobě informaci, 

s nimiž sousedními objekty je propojen. Např. jednotlivé rozpětí jsou spolu vodivě 

pospojovány, čímž je možné vysledovat, co všechno je vlastně spolu pospojovány, 

kde jsou rozpojovací body (rozlévání barev). Vazby mezi sebou (vztahy otec-syn) 

např. rozvaděč je synem TS, pojistka je synem rozvaděče. 

Detaily - schémata zapojení složitých objektů např. TS nebo rozvodných 

skříní. Všechny prvky ve schématu jsou plnohodnotné objekty GIS-u, se všemi 

nadefinovanými výše uvedenými vlastnostmi. Proto je možné i v detailu 

vyhodnocovat trasováním konektivitu i vztahy otec - syn [upraveno podle 4]. 

1.4.3 Nové současné aplikace GView a software GDesigner 

Předchozí geografický informační systém v prostředí ZSE je postaven na 

řešení, které má oddělenou grafickou a negrafickou databázi energetických 

objektů. Z tohoto vyplývá složité zabezpečení manipulace a konzistentnosti datové 

základny. Znamená to například: 
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Modifikování změny stavu (vypnutý / zapnutý) energetických objektů 

probíha přes dva procesy v prvním se zaktualizuje databáze v ORACLE a 

následně SW ActiFramme zaktualizuje grafickou interpretaci objektu. V takovém 

řešení kdy základní funkce GIS probíhá přes dvě aplikace je riziko výskytu 

nekonzistence grafiky s negrafickými údajmi. 

Součástí GIS jsou prostorové objekty a jejich geodetické, grafické atributy a 

negrafické technické atributy energetických objektů, vazby a změny v časové 

návaznosti, spravované souborem programů pro manipulaci s bází dat. GIS dále 

obsahuje nástroje zajišťující správu dat, včetně technických informací, vlastnictví. 

Strategickým cílem je mít data o energetických zařízení v jedné databázi zda jde o 

grafická data, nebo negrafické data, jejich aktualizace v reálném čase. Využtí 

těchto dat na efektivní správu a řízení distribuční sítě. 

Systémová řešení GIS se vlivem technologických inovací zásadně změnily 

v posledních 10- ti letech. V 90- tých letech nastal obrovský rozmach využívání a 

akceptování technologií GIS. V souvislosti s prudkým rozvojem technologií pro 

určování polohy zařízení distribuční sítě a technologií datových skladů se 

umožnilo rozvíjení obrovských prostorových databází. Po roce 1995 nastal 

bouřlivý rozmach poskytování informací prostřednictvím internetu, bezdrátové a 

mobilní aplikace. Kromě toho narůstá potřeba na zvýšenou rychlost přenosu a 

výměnu dat mezi systémy.  

Hlavním důvodem přechodu na "nové řešení" je geografický informační 

systém, který plně nahradí stávající řešení a přinese inovace vedoucí k usnadnění 

současných pracovních procesů. Jde o náhradu stávajícího nepodporovaného 

GIS řešení novým na nové platformě. Potřeba inovace systému vznikla z důvodu 

strategických cílů koncernu E.on a očekávaných technických změn operačního 

systému a verzi databáze. 

Předmětem NIS @ ZSE je implementovat geografický informační systém s 

nadstavbovými funkcionalitami = NIS (Network information system), který nahradí 

stávající "GIS-ové" řešení. 

Vývoj systémů trval od 05/2008 šlo o přípravu dat na migraci, testování, 

customizace, finální migrace až po produkční roll-out systému 11/2011. 

Vytvoření mobilního GISu-Offline GView: 

Vytvoření mobilního GView obr. č. 1.17 vniklo myšlenku udělat tzv. offline 

verzi pro urychlení jednotlivých funkcionalit prohlížeče přičemž jde ale o zachování 

90 procent funkčností stávajícího prohlížeče. Důvodem bylo zefektivnit práci 

zejména z časového hlediska, nakolik montérské skupiny se v terénu potřebují co 

nejrychleji zorientovat - dopravit se na požadované místo vzniku poruchy nebo 

opravy na síti. Nevýhodou je ne 100% aktuálnost dat - aktualizace dat pouze 

batch procesem - potřebné připojení do vnitropodnikové sítě 1x týdně. 
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Obr. 1.17 Příklad mobilního propojení 

Systém NIS má následující skupinu služeb: 

 Poskytování technických dat pro dotazování, analýzu technických dat 

síťových objektů a poskytování údajů o síti účastníkům procesu. 

 Služby výměny dat pro přistupování k datům uloženým v informačních 

systémech souvisejících s NIS (např. odečtová data v systému SCADA) a 

poskytování údajů tímto systémem. 

 Služby pro práci v terénu umožňují zaměstnancům, kteří pracují v terénu, 

přistupovat k datům uloženým v NIS prostřednictvím mobilních zařízení. 

 Expertní služby pro dotazování, vizualizaci a základní analýzu sítě. 

 Geografické služby na poskytování funkcionalit GIS pro přípravu a tlačení 

map. 

 Grafické služby podporující pohyb v mapě, lokalizování síťových objektů a 

jejich zobrazení v různých grafických pohledech. 

 Správa dat pro uchovávání aktuálních údajů o síti, aby odrážely 

nejaktuálnější stav síťového majetku. Zpráva pro správu a monitorování 

přístupů k datům a službám NIS. 

Popis GView 

Popis systému GView a jeho hlavní úkol a funkce je neměnná vůči 

předchozímu systému EdoView. S hlavní změnou v propojenosti a konzistence 

dat. Uvedený software je určen pro všechny pracovní stanice PC s operačním 

systémem Windows 2000/XP/Vista/7. Prostředí GView bylo navrženo tak aby 

uživatelsky působila stejně jako předešlý prohlížeč EdoView aby byla uživateli 
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práce v novém prohlížeči známa. Nová aplikace proto prostředím na první pohled 

nebyla jiná - obsahovala pouze množství funkcí nových pro uživatele, proto se 

dělaly jen rozdílové školení potřebné pro seznámení se novinek v tomto prohlížeči. 

Ukázka aplikačního okna systému na Obr. 1.18. 

 
Obr. 1.18 Ukázka aplikace GView 

Obsah aplikačního okna: 

- Panel nástrojů 

- Mapové okno - grafika 

- Základní panel nástrojů 

- Panel nástrojů - funkcionality 

- Nástroje poznámky 

- Elektrické třídy 

- Geografické třídy 

- Účelové třídy 

- Panel stavů 

Popis G/Designer 

Implementace je postavená na platformě Intergraph G / NIUS a skupině 

nástrojů G / Technology v souladu se standardy ZEUS s integrací na okolní 

systémy distribuce. Nové standardní řešení integrovaného Geografického a 

technického informačního systému s možností budoucího rozvoje zvláště v oblasti 

SMART řešení. Jednou z priorit nového řešení je maximální otevřenost, 

standardizace programového vybavení a postupů a integrace s ostatními 

podnikovými systémy a aplikacemi. Základní charakteristikou systému je správa 

veškerých informací v prostředí relační databáze Oracle. Databáze Oracle 

představuje zcela otevřené prostředí práce s informacemi.  G/Designer zajišťuje 

strukturované prostředí operátora se všemi nezbytnými nástroji pro každodenní 
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údržbu a rozšiřování modelu sítě. Produkt nabízí všechny obvyklé techniky 

vyhledávání, prohlížení a přístupu ke geoprostorové databázi zařízení, umísťovací 

a editační funkce modelu distribuční sítě a polohopisu, job management funkce a 

plnou výbavu funkcí pro plotting. G/Designer poskytuje možnost provádět 

jednorázové a rutinní analýzy modelu sítě. G/Designer zahrnuje základní možnosti 

prohlížení a přístupu ke geoprostorové databázi zařízení, jednorázové dotazy, 

vyhledávání, prostorové dotazování, funkce pro práci s ochrannými pásmy, 

tematické analýzy a trasování. Ukázka aplikačního okna systému na Obr. 1.19. 

Obsah aplikačního okna: 

- Panel nástrojů 

- Mapové okno - grafika 

- Základní panel nástrojů 

- Panel nástrojů - funkcionality 

- Průzkumník plochy 

- Průzkumník prvků 

- Ovladač zobrazení 

- Panel stavů 

 

 
Obr. 1.19 Ukázka aplikace GDesigner 
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2. GNSS - PRINCIP A METODY 

GNSS (globální navigační satelitní systém) je navigační systém, který 

funguje na bázi umělých družic Země. Poskytuje určování polohy, navigaci a 

informace o přesném čase uživatelům vybaveným speciálními přijímacími 

zařízeními. Systém je vybudován na základě umělých družic Země a umožňuje 

určit polohu bodů na zemském povrchu a přilehlém prostoru založeném na 

principu měření času a vzdáleností. Systém pracuje nepřetržitě, nezávisle na 

počasí a lze jej využít na libovolném místě na zemském povrchu [6]. 

 2.1 Založení GNSS a základní charakteristika 

Program družicové navigace byl rozvíjen od počátku šedesátých let, 

označovaný jako GPS NAVSTAR. První výzkumně-vývojová družice GPS byla 

vyslána na oběžnou dráhu v únoru 1978. Spolu s následujícími 10 družicemi se 

využila na testování a přípravu činnosti systému. V další fázi se vyvinuly a 

vypustily postupně na oběžné dráhy další družice tak, že vybudování první 

operační fáze kompletního systému sestávající z 24 družic bylo ukončeno v 

červenci 1995. Od tohoto času se udržuje v činnosti nejméně 24, obvykle však 

více, aktivních družic, které jsou rozmístěny ve výšce asi 20200 km nad Zemí. 

Jejich rozložení na drahách zajišťuje takový stav, aby na kterémkoliv místě na 

Zemi byly nad horizontem pozorovatelné minimálně čtyři družice. Počet družic 

může průběžně měnit. 

Systém GLONASS se vyvíjel od konce 70 - tých let v bývalém Sovětském 

svazu jako reakce na vývoj amerického GPS. Přičemž dnes ve vývoji pokračuje 

Ruská federace. Obdobně jako americký GPS se také GLONASS člení na 

vesmírný, řídící a uživatelský segment. Budoucnost systému GLONASS je 

nejasná, počet typů přijímačů je velmi omezený. Přijímače vyráběné v Rusku jsou 

robustního typu, určené hlavně pro vojenské použití. Novější generace přijímačů 

je postavena na technologií integrovaných obvodů a má možnost zpracovávat i 

GPS signál. Umožňují kódové i fázové měření. 

Systém satelitní navigace Galileo je civilní alternativou k americkému 

Globálnímu lokalizačnímu systému (GPS) a ruskému systému GLONASS, z nichž 

oba jsou financovány a spravovány armádními složkami daných zemí. Galileo 

bude systémem sestávajícím z 30 satelitů a na rozdíl od svých protějšků z USA a 

Ruska bude navržen speciálně pro civilní a komerční účely. Stejně bude řízen a 

kontrolován civilním managementem [upraveno podle 6,7,20]. 

2.2 Konstrukční prvky systému GNSS 

Systémy GNSS skládají ze tří základních konstrukčních prvků - segmentů: 

 kosmický (vesmírný) segment, 
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  řídící segment, 

 uživatelský segment. 

Kosmický segment 

Kosmický segment mělo podle původního plánu pro GPS tvořit 24 družic z 

toho 21 aktivních družic a 3 záložní. Oběžné dráhy, které jsou znázorněny na obr. 

2.1, jsou definovány tak, aby bylo možné přijímat signály minimálně čtyř družic, 

kdykoliv a kdekoliv na Zemi. 

 

Obr. 2.1 Oběžné dráhy družic GNSS 

Řídící segment 

Základním úkolem řídícího segmentu je sledování družic, určování jejich 

drah, synchronizace družicových oscilátorů, řízení manévrů družic a předávání 

informací o systému družicím, které je pak zpětně vysílají všem uživatelům. Síť 

pěti monitorovacích stanic slouží pro určování vysílaných efemerid.  

 
Obr. 2.2 Řídicí stanice GNSS 

Ten, kdo chce používat GNSS, musí znát efemeridy družic. Mohou se 

použít vysílané efemeridy, ale ty jsou nepřesné. Pro účely GPS byl definován 

souřadnicový referenční systém WGS-1984, z něhož lze data přetransformovat i 

do souřadnicového systému S-JTSK. 
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Uživatelský segment 

Uživatelský segment se skládá z GNSS přijímačů, uživatelů a 

vyhodnocovacích nástrojů a postupů. Uživatelský segment tvoří síť uživatelů 

GNSS přijímačů (Receiver GPS) a výpočetních programů [upraveno podle 7]. 

2.3 Metody určení polohy bodu využitím GNSS 

Určení polohy bodu rozdělujeme na tři základní způsoby určení: 

 absolutní určení polohy, 

 relativní určení polohy, 

 diferenciální určení polohy. 

Absolutní určení polohy bodu 

K určení absolutní polohy se využívá určování pseudovzdáleností mezi 

družicí a přijímačem pomocí pseudonáhodných kódů PRN kódů. Absolutní polohu 

bodu určíme prostorovým protínání, jak je vidět na obr. 2.3. 

 
Obr. 2.3 Princip prostorového protínání 

Za předpokladu, že hodiny družic a přijímačů jsou skutečně synchronizované a 

zanedbáme vliv prostředí (ionosféry a troposféry), stačí určit pouze vzdáleností ke 

třem družicím.  

Relativní určení polohy bodu 

Jde o metodu, při které se určují souřadnice nových bodů vzhledem k 

poloze vztažného bodu, jehož geocentrické souřadnice jsou známy. Potřebné jsou 

simultální měření dvěma aparaturami - na referenčním bodě a na určovaním bodě. 

Výsledkem měření a zpracování je určení směru a velikosti vektoru spojnice obou 

bodů v geocentrickém souřadnicovém systému - tzv. zakladnice. Relativní metody 

mají primární význam pro geodetické aplikace GPS, nakolik umožňují měření, 

jejichž výsledky vedou k souřadnicím s přesností v jednotkách mm.  

Diferenciální určení polohy bodu 

Je modifikovaná metoda určování polohy pomocí kódových měření, 

využitím tzv. diferenciálních korekcí. Metoda diferenciálního určování polohy, 
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DGPS (Differential GPS) využívá referenční stacionární přijímač umístěn na bodě, 

jehož poloha je s dostatečnou přesností známa. Přijímače pracují v diferenciálním 

režimu tak, že k přijímači na referenčním bodě jsou počítány okamžité korekce, tj. 

diference mezi souřadnicemi referenčního bodu a souřadnicemi určenými pomocí 

pseudonáhodných kódů PRN kódů [upraveno podle 7]. 

2.4 Metody sběru dat 

Metody sběru dat, nebo metody určení (observační techniky) se dělí do 

dvou základních skupin [7]: 

 Statické metody sběru dat: 

- Statická metoda, 

- Rychlá statická metoda. 

 Kinematické metody sběru dat: 

o kinematické metodě: 

- Se statickou inicializací, 

- Bez statické inicializace. 

o kinematické metodě v reálném čase (RTK), 

o postprocessingové kinematické metodě: 

- Spojitá kinematická metoda (Continuous), 

        - Metoda Stop and Go, 

- Přeskaková kinematická metoda. 

2.5 Přijímače GNSS 

Na příjem, měření a zpracování signálů družic GNSS jsou vyvinuty 

speciální zařízení, které nazýváme přijímače GNSS. Přijímače konstruovány pro 

kódové i fázové měření, které se využívají v geodézii a GIS, tvoří jen malou část v 

současnosti vyráběných zařízení pro práci s GNSS. Rozhodující část produkce se 

orientuje na přijímače a na okamžité určování polohy a navigaci pomocí měření 

pseudovzdáleností. 

GNSS přijímače můžeme rozdělit podle různých kritérií: 

 způsob používání - navigační, přesné geodetické, letecké, lodní, 

automobilové atd.., 

 způsob měření - kódové, fázové, jednofrekvenční, dvoufrekvenční, 

 počet registrovaných družic - čtyřkanálové a vícekanálové, 

 způsob vyhodnocení - postprocessingové, pracující v reálném čase (RTK), 
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 výrobce - Trimble, Carl Zeiss, Leica, Magellan atd. 

 

GNSS přijímače převedou na základě přijatých signálů z družic předběžné 

výpočty polohy, rychlosti a času. Pro výpočet všech čtyř souřadnic (X, Y, Z, t) je 

třeba přijímat signály alespoň ze čtyř družic. 

Přístrojovou část tvoří geodetická anténa s předzesilovačem, přijímáč s ovládacím 

panelem, displejem a registračním zařízením, zdroj a propojovací kabely. 

Softwarovou část tvoří balíčky umožňující plánování observačních kampaní, 

zpracování naměřených dat a vyrovnání geodetických souřadnic. Programové 

vybavení dodávané jednotlivými výrobci je zpravidla kompatibilní pouze s 

přístrojovým vybavením daného výrobce. 

V současnosti je na trhu velké množství přijímačů pro různé účely, od kapesních, 

až po profesionální geodetické. GPS přijímače rozdělujeme [12]: 

 podle způsobu použití, 

 podle způsobu měření, 

 podle počtu současně sledovaných družic. 

GNSS přijímače dle způsobu použití (letecké, lodní, ruční, mapování, měřičské, 

časovací) rozdělujeme do tří skupin přijímačů: 

 přesné geodetické přijímače, 

 přijímače určené pro navigaci, 

 přijímače pro sběr dat pro geografické informační systémy (GIS). 

GNSS přijímače podle způsobu měření rozdělujeme do dvou skupin: 

 přístroje založené na sledování PRN kódů, které jsou určeny především pro 

navigační účely. Je možné je použít i pro sběr dat pro potřeby mapování, 

ale je nutné mít na zřeteli přesnost získaných výsledků a tomu podřídit i 

měřítko vyhotovování mapy, mírku dalšího zpracování v GIS. 

 přístroje založené na fázových měřeních, které jsou určeny především k 

měřickým účelům. Při práci v terénu stejně používají PRN kódy pro určení 

polohy a času, ale při následném zpracování (post - processingu) jsou k 

získání velmi přesných poloh zpracovávány výsledky fázových měření. Tyto 

přístroje mohou být jednofrekvenční nebo dvoufrekvenční. 

GNSS přijímače podle počtu současně sledovaných družic dělíme na: 

 jednokanálové, které jsou vybaveny jedním vstupním kanálem, takže při 

sledování více družic musí postupně přepínat tento vstupní kanál na 

jednotlivé družice. 

 vícekanálové, disponující dostatečným počtem vstupních kanálů na to, aby 

mohli současně sledovat všechny dostupné družice. Jde o 8 kanálové, 12 i 

více kanálové přijímače. 

Přijímače sestávají z hlediska uživatele ze tří hlavních částí: 
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 anténa přijímače, 

 vlastní přijímač, 

 zobrazovací a vyhodnocovací zařízení. 

Anténa přijímače GNSS má funkci přeměnit energii elektromagnetických vln 

přicházejících z družice na elektrický proud, který se může dále zpracovávat v 

přijímači GNSS. Velikost a tvar antény jsou velmi důležitými charakteristikami, 

protože na nich závisí schopnost přijmout slabý signál GNSS a poskytnout jej k 

dalšímu zpracování přijímači. Antény mohou být konstruovány jen pro příjem 

frekvence L1 nebo obou frekvencí L1 a L2. Existuje několik typů konstrukcí antén 

GNSS, tzv. spirálové kuželové, spirálové válcové nebo ploché mikroprúžkové 

(microstrip). Pro velmi slabé signály GNSS družic musí být anténa doplněna 

nízkošumovým předzesilovačem. Anténa může tvořit s přijímačem kompaktní 

celek, což platí zejména pro turistické navigační přijímače [upraveno podle 7]. 

Přijímače GNSS převedou signál z antény na analogový signál, který je schopen 

dále digitálně zpracovat interní mikroprocesor. Základní částí přijímače je 

radiofrekvenční jednotka, která zpracovává přijaté signály. V tomto zařízení se 

přijatý družicový signál porovnává s referenčním signálem, který se vytváří z 

frekvence přijímače, udržované pomocí křemenného oscilátoru. Radiofrekvenční 

jednotka eliminuje poruchové signály, a takto odfiltrovány signály směšuje formou 

násobení s referenčním signálem. Takto se získá výsledný signál, který sestává z 

nízkofrekvenční a vysokofrekvenční složky. Vysokofrekvenční složka se odfiltruje 

a dále se zpracovává jen nízkofrekvenční, která obsahuje všechny modulace, 

kterými byl modulovaný družicový signál. Fázové měření se uskutečňují v 

detektorech signálu, přičemž se používají kódové i bezkódové metody, což závisí 

na typu přijímače. Výsledkem je rekonstruovaná, nemodulované nosná vlna, která 

se dále zpracovává. 

2.6 Faktory ovlivňující přesnost určení bodu GNSS  

Přesnost klasických geodetických metod měření ovlivňují i subjektivní 

vlastnosti měřiče jako zrak, hmat atd. Přesnost určování prostorové polohy pomocí 

GNSS je funkcí mnoha činitelů. Při hodnocení přesnosti je třeba nejprve uvést, 

zda se vztahuje na absolutní nebo relativní určování polohy. Absolutně určování 

polohy se využívá zejména v navigaci a při získávání polohových dat pro GIS. Pro 

geodetické aplikace je rozhodující přesnost relativního určování polohy. 

Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují skutečnou přesnost určení souřadnic 

pomocí relativních fázových měření jsou [upraveno podle 9]: 

 délka intervalu měření, 

 počet družic a jejich rozložení vzhledem k měřeným bodům (geometrie 

zakladnice - družice), 

 délka měřené zakladnice, 
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 metoda zpracování, použité modely, stupeň eliminace systematických chyb, 

 metody řešení ambigua, 

 měření na jedné nebo dvou frekvencích, 

 typ přijímače a antény, 

 typ efemerid družic (vysílané efemeridy nebo přesné polohy určené IGS - 

International GNSS Service), 

 selektivní dostupnost, 

 konfigurace družic, 

 odraz a šum signálu. 

2.7 Transformace souřadnic 

 Cílem transformace je transformovat souřadnice z jednoho systému do 

jiného. Existuje několik různých transformačních metod. To, pro kterou se 

rozhodneme, závisí na výsledku, který požadujeme. Základní postup v terénu pro 

určení transformačních parametrů je vždy stejný, bez ohledu na použitou 

transformační metodu. Nejprve musí být známy souřadnice minimálně tří 

identických bodů v obou souřadnicových systémech (tj. WGS-84 a lokálním 

systému) [13]. 

Souřadnicový systém GNSS 

I když se při pohledu z vesmíru může zdát, že Země je pravidelná koule, její 

povrch má daleko od pravidelnosti. V důsledku toho, že GNSS určuje souřadnice 

jakéhokoli bodu na zemském povrchu, používá se geodetický souřadnicový 

systém, který je spojen s elipsoidem. Elipsoid (také známý jako sféroidy) je v 

podstatě zploštělá koule. Elipsoid byl vybrán jako nejpřesnější přiblížení zemského 

povrchu. Takový elipsoid nemá fyzicky, ale jen matematicky definovaný povrch. 

Souřadnicový systém WGS-84 

Světový geodetický systém 1984 (World Geodetic System - WGS-84) je 

referenčním souřadnicovým systémem Globálního polohového systému. Pokud 

pracujeme s GNSS, všechny určené souřadnice a souřadnicové rozdíly jsou 

vyjádřeny v pravoúhlém souřadnicovem systému. Systém WGS-84 je definován 

souborem stanic a polohami družic GNSS. Vzhledem k pohybu pozemních bloků 

je označen rokem vzniku. 

Souřadnicový systém S-JTSK 

S-JTSK (Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) je 

souřadnicový systém používaný v civilním sektoru našeho státu a jeho parametry 

byly stanoveny s ohledem na přesné pozemní geodetické práce, zejména v oblasti 

evidence nemovitostí. Polohová přesnost přiřazení tohoto souřadnicového 

systému je dána tzv. Jednotnou trigonometrické sítě katastrální (JTSK) která má 

268 trigonometrických bodů. Síť původně nebyla spojena se sítěmi okolních států 

a její rozměr, poloha a orientace nebyly určeny z měření zakladnice az 
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astronomických měření. Pro projekci bylo použito dvojité konformní kuželové 

zobrazení s nezkreslenými kartografickými rovnoběžkami, které vycházelo z 

Besselova elipsoidu, který se nejprve konformně zobrazil na zmenšenou 

Gaussova kouli. Z Gaussovy koule pak následovala druhá konformní projekce na 

čepel (dotykový) kužel v obecné poloze. Povaha generování tohoto systému 

nedovoluje exaktní transformaci celého mapového díla do standardně 

používaných systémů při zachování jeho polohově-lokalizační přesnosti. Existují 

však určité aproximační postupy, pomocí kterých se souřadnice Křovákova 

zobrazení přepočítávají do geografického souřadnicového systému, ze kterého 

jsou pak transformovatelné do jiných projekcí [upraveno podle 14]. 

Transformace souřadnic z WGS-84 do S-JTSK 

Družicová metoda GPS pracuje v globálním geocentrické trojrozměrném 

kartézském souřadnicovém systému WGS-84, přičemž výsledky se vztahují k 

okamžiku pozorování. Pro další využití třeba získané souřadnice transformovat do 

jiného souřadnicového systému, kterým bývá nejčastěji národní referenční 

souřadnicový systém závazný v určité zemi. Transformační koeficienty mohou být 

předem zadány, nebo je třeba určit na základě souboru identických bodů, jejichž 

souřadnice jsou známé v obou souřadnicových systémech. Pro tento typ úloh se 

používají modely transformací mezi trojrozměrnými prostorovými systémy, 

přičemž můžeme použít shodnosti, podobnosti, afinitě, případně polynomické 

modely. Volba konkrétního typu záleží na charakteru a přesnosti souřadnic, které 

je třeba transformovat [upraveno podle 15]. 
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3. METODY A PŘÍSTROJE POUŽÍTÉ PRO SBĚR DAT 

3.1 Kinematické metody v reálném čase (RTK) 

Rozlišuje dvě technologie měření: 

 kinematická metoda se statickou inicializací - je podobná metodě "Stop-

and-Go", s tím rozdílem, že po počáteční inicializace (vyřešení ambigua) 

vykonává pohybující se přijímač měření v krátkém časovém kroku (např. po 

1 sekundě). Tato metoda je určena hlavně pro měření drah pohybujících se 

objektů a na měření podrobných bodů pomocí tzv. časových značek. Pro 

měření je nutný nepřetržitý příjem signálu, 

 kinematická metoda bez inicializace - tato metoda, vychází z předpokladu, 

že ambiguity je možné určit na základě přesných kódových měření i při 

pohybu přijímače. 

Kinematická metoda v reálném čase (RTK): 

Specifickou formou relativních kinematických měření je kinematická metoda 

v reálném čase - RTK (Real Time Kinematics). Přístrojové vybavení sestává z 

jednoho referenčního, stojícího přijímače a druhého pohybujícího se přijímače. 

Oba přijímače provádějí simultánně fázové měření. Podstatné je, že mezi přijímači 

je trvalé rádiové spojení, které probíhá prostřednictvím modemů. Vzhledem k 

množství údajů, určených pro přenos, musí mít modem vysokou přenosovou 

rychlost, až 19 200 baudů. Princip RTK metody spočívá v okamžitém přenosu 

měřených údajů referenčního přijímače prostřednictvím rádiového spojení do 

pohybujícího se přijímače (Rovera). Kontrolní jednotka Rovera má v sobě 

zabudovaný software pro zpracování fázových měření, takže hned po inicializaci 

se z měření přijatých z referenčního přijímače až vlastních měření mohou tvořit 

diference a provést celkové zpracování relativního určování polohy s využitím 

vysílaných efemerid. Zpoždění zpracování je jen několik sekund po měření, takže 

jde prakticky o práci v reálném čase. Inicializace se provádí výhradně metodou 

OTF (On-The-Fly), přičemž stačí měření během 30 sekund. Po inicializaci měření 

může pokračovat buď spojitě na stále se pohybujícím přijímači, nebo se přijímač 

na krátký okamžik zastaví na měřeném bodě. Pokud se příjem signálu přeruší, je 

třeba znovu určit ambiguity metodou OTF. Spolehlivost RTK závisí zejména na 

výkonu rádiového modemu, který zajišťuje spojení referenčního a pohybujícího se 

přijímače. Alternativní možností je spojení přijímačů prostřednictvím sítě GSM. 

Měření metodou RTK lze provést dvěma způsoby: 

Statické měření v reálném čase:  

Nejlepších výsledků se dosáhne tehdy, pokud měření na bodě trvá několik 

minut. Výsledné souřadnice jsou průměrem měření z intervalu, během kterého byl 

přijímač pro určování bodu. Polohová přesnost se udává podle vztahu: 
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σ = 5 mm + 2 ppm. b,  

kde b je vzdálenost mezi referenčním a pohybujícím se přijímačem. 

Kinematické měření v reálném čase:  

Pohybující se přijímač plynule mění svou polohu, registrují se okamžité 

souřadnice. Záznam souřadnic může být v intervalu od 0,1 s do několika desítek 

sekund. Polohová přesnost se udává podle vztahu: σ = 10 mm + 2 ppm. b [15]. 

Softwary, vytvořené pro metodu RTK, poskytují kromě možnosti práce v 

geocentrickém systému (souřadnice X, Y, Z nebo , , h na elipsoidu WGS-84) i 

práci v rovinném systému s tím, že mají možnost volby kartografického zobrazení. 

Kromě toho mají zabudovanou i možnost určení transformačních parametrů na 

základě měření na identických bodech. Součástí výsledku měření, který se 

indikuje na displeji pohybujícího se přijímače, jsou kromě rovinných souřadnic ve 

zvoleném souřadnicovém systému i výšky (elipsoidickou, nebo v případě znalostí 

průběhu kvázigeoidu i nadmořské), jakož i charakteristiky přesnosti určení 

okamžité polohy. Při použití RTK režimu nabízí GNSS nezanedbatelné výhody ve 

srovnání s klasickými zařízeními, zejména co se týče produktivity a provozních 

omezení. Pro splnění požadavků této metody byly zavedeny nové typy korekcí - 

formát RTCM, které jsou vysílány na uživatelské přijímače obvykle prostřednictvím 

rádiového kanálu. Úspěšnost RTK tedy značně závisí i na zajištění radiového 

spojení [upraveno podle 16,17]. 

RTK technika představuje zdokonalení metody DGPS přenášením 

detailnějších údajů na uživatelské přijímače, díky čemuž je možné dosáhnout při 

měření nebo vytyčování centimetrovou přesnost s dosahem do 15 km až 40 km. 

Proto ji lze považovat za metodu přesného měření, která se dá využít ve 

stavebnictví, topografické a v jiných profesích vyžadujících takový postup. 

Většina RTK systémů GNSS využívá malé radiomodemy UHF. Při měření RTK 

způsobuje právě rádiová komunikace největší potíže. Při optimalizaci rádiového 

propojení je proto vhodné zvážit následující faktory: 

 výkon vysílaného radiomodemu (0.5 - 2 W), 

 výška vysílacího radiomodemu, která může být ovlivněna přímou 

viditelností, 

 další faktory, které ovl 

 ivňují rádiové spojení jsou: délka kabelu k anténě rádia a typ antény 

použité na rádiu [13]. 

3.2 Absolutní určování polohy pomocí kódových měření 

Jde o základní metodu, která dovoluje práci v reálném čase. K určení 

polohy stačí samostatné měření jedním přijímačem. Přičemž výsledná přesnost je 

závislá na tom, zda se jedná o standardní polohovou službu (Standard Positioning 
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Service) využívající C / A-kód. Tato služba je zajištěna s 95% pravděpodobností 

polohové přesnosti 10 m. Přesná polohová služba (Precise Positioning Service) s 

P-kódem zajišťuje s 95% pravděpodobností polohovou přesnost 1 m. Rozlišujeme 

následující možnosti: 

 Diferenciální určování polohy - DGPS 

Metoda nazvaná jako diferenciální určování polohy - DGPS (Differential 

GPS) využívá referenční stacionární přijímač umístěn na bodě, jehož poloha je s 

dostatečnou přesností známá a využívá zejména skutečnost, že zdroje chyb jsou 

pro oba přijímače podobné, a tedy eliminují se až do vzdálenosti 50 km. Metoda je 

vhodná pro ty uživatele, kteří požadují rychlé určování polohy a je pro ně 

postačující metrová přesnost. Přesnost diferenciálního určování polohy pomocí C / 

A-kódu je 1 až 5 m. a je funkcí počtu družic a vzdálenosti pohybujícího se 

přijímače od referenční stanice [15]. 

 DGPS pro rozsáhlé území - WADGPS 

Rozšíření DGPS pro větší území je možné využitím sítě referenčních 

stanic. Metoda nazývaná jako DGPS pro rozsáhlá území (Wide Area DGPS - 

WADGPS) pokrývá větší plochy než DGPS s jednou referenční stanicí. Kvalita 

diferenciálních korekcí neklesá se vzdáleností od referenční stanice, ale je 

rovnoměrně rozložena na celém území. Nejjednodušší alternativou metody 

WADGPS je výpočet diferenciálních korekcí pro požadované místo jako váženého 

průměru z nejbližších stanic, s tím, že váhy jsou nepřímo úměrné vzdálenosti. 

Komplexnější přístup spočívá v samostatném modelování jednotlivých 

systematických efektů - troposféry, ionosféry, drah a hodin družic a následného 

výpočtu korekcí pseudovzdáleností pro každou referenční stanici. 

Nejlepších výsledků můžeme s WADGPS dosáhnout výpočtem diferenciálních 

korekcí pro tzv. virtuální referenční stanice. Jde o místa, kde se nemusí nacházet 

žádná skutečná referenční stanice, ale o nezávisle zvolené místo, např. takové, ve 

kterém se aktuálně nachází pohybující se přijímač [15]. 

Při výběru z možnosti absolutního určení polohy bodu jsem zohlednil, 

vzdálenost referenční stanice GKU4, která se nachází na budově Geodetického a 

kartografického úřadu v Bratislavě. Protože měřená lokalita je ve vzdálenosti od 

referenční stanice cca 20km, proto bylo vhodné použít DGPS. Mé měření jsem 

provedl metodou kódového měření s postprocesným zpracováním. 

3.3 TRIMBLE GeoXH 6000 

Trimble® GeoExplorer® 6000 na obr. 3.1 je nejnovějši platforma pro sběr a 

spravu vysoce přesnych GNSS dat v terénu. GeoXH™ spojuje základní 

funkcionalitu, pro velmi přesné térenní práce v jednom zařízení – včetně real-time 

decimetrové (10 cm) přesnosti, fotografování ve vysoké kvalitě a možnosti 
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připojení k internetu. S terénním softwarem poslední generace a GNSS inovacemi 

včetně Trimble Floodlight™ technologie, redukce stínění satelitů přináší GeoXH 

zcela novou výkonnost ručniho GNSS systému a dosud nebývalou úroveň sběru 

dat. 

 
Obr. 3.1 Přístroj TRIMBLE GeoXH6000 

GeoXH 6000 je vybaven 220 kanálovým GNSS přijímačem schopným 

přijímat signály systémů GPS a GLONASS pomocí integrované dvoufrekvenční 

(L1/L2) GNSS antény. Ve spojení s polním softwarem Trimble TerraSync používá 

GeoXH technologii Trimble H-Star™ pro dosažení okamžité 10 cm přesnosti 

přímo v terénu. 

Systém tvoři dvoufrekvenční GNSS přijímač a anténa s technologíi 

Everest™ eliminující multipath a technologii Trimble Floodlight redukující stíněni 

satelitů. Technologií Floodlight na obr. 3.2 umožňuje vypočítat polohu i při velmi 

slabém signálu v obtížných podmínkách. Dochází k nárůstu pozic i jejich přesnosti 

v místech, kde běžně není možné provést sběr dat vysoké kvality. Stromy a 

budovy vytvářejí stíny a zákryty omezující schopnost spolehlivého dosažení 

vysoké přesnosti GNSS dat. Proto byla v GeoXH použita inovativní technologie 

Trimble Floodlight, která redukuje stínění satelitů, takže přistroj pracuje a 

poskytuje produktivní a použitelna polohová data i v takovych oblastech a 

podmínkách, kde jiné GNSS přijímače nemohou. S volitelnou Floodlight 

technologíi je přijimač GeoXH schopen počitat polohu dokonce i v mistech s velmi 

slabym satelitnim signalem. Floodlight technologie zvýší počet záznamů v 

obtížných podmínkách a tím i přesnost v místech, kde jsou běžně dostupná jen 

málo přesná data. S GeoXH můžete pracovat v těžkých podmínkách s menšími 

prodlevami a pořídit kvalitnější data s menšími náklady a rychleji [upraveno podle 

18]. 
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Obr. 3.2: Floodlight (žlutá), bez Floodlight (červená) 

GeoXH 6000 plně podporuje nejnovější verze polního softwaru Trimble 

(TerraSync), který umožňuje použít nastavení Smart Settings. Smart Settings 

každou vteřinu počítá a aplikuje optimální nastavení GNSS přijímače. Není tedy 

nutné ručně měnit nastavení v různých lokalitách - jednoduše aktivujte Smart 

Settings a vše ostatní udělá přijímač. 

GNSS 

Přijimač. . . . . . . . ......Trimble Maxwell™ 6 GNSS chipset 

Kanaly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 220 kanalů 

Systemy. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . GPS, GLONASS, SBAS 

GPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . L1C/A, L2C, L2E 

GLONASS . . . . . . . . . . . . . .. . .. L1C/A, L1P, L2C/A, L2P 

 

GNSS PŘESNOST (HRMS) PO DIFERENČNÍCH KOREKCÍCH 

Realny čas - H-Star2. . . . . . . . . . . . . .... 10 cm + 1 ppm 

Realny čas - kodove korekce 

VRS nebo referenčni stanice. . . . . . . . . . .75 cm + 1 ppm 

SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS). . . . . . . . . . . . . . . . < 1 m 

Postprocesing - H-Star. . . . . . . . . . . . . . . 10 cm + 1 ppm 

Postprocesing - Kodově. . . . . . . . . . . . . . .50 cm + 1 ppm 

Postprocesing - Fazově 

45 minut měřeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 cm + 2 ppm 

Kde HRMS - horizontální přesnost, 1-sigma (68%). S výjimkou podmínek, kdy jsou GNSS 

signály silně ovlivněny stromy, budovami či jinými předměty. Následující faktory zvyšují 

dostupnost H-Star přesnosti: dostupnost GPS & GLONASS korekcí z referenčních stanic, 

delší nepřerušený příjem L1/L2 fázových dat, použití volitelné antény Tornado, sledování 

více satelitů se signálem L2, kratší vzdálenost od referenční stanice a využití více (než 

jedné) referenční stanice pro postprocesing. Uvedená H-Star přesnost může být za 

normálních podmínek dosažena při délce základny do 100 km. H-Star přesnost je typicky 

dosažena do 2 minut. 45 minutová fázová postprocesní přesnost je uvedena pro 

vzdálenost do 10 km od referenční stanice. Kromě případů, kdy jsou použity korekce 

VRS, se přesnost mění s ohledem na vzdálenost od referenční stanice. Pro kódový 

postprocesing a reálný čas o +1 ppm. Pro fázový postprocesing o +2 ppm [18]. 
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3.4 TRIMBLE GeoXT 2005 

TRIMBLE GeoXM na obr. 3.3 poskytuje spolehlivou přesnost od 1 do 3 

metrů. GeoXH a GeoXT používají technologii potlačení multipath EVEREST™, 

což poskytuje submetrovou přesnost. GPS řady GeoExplorer 2005 jsou převratem 

ve sběru dat a tvorbě GIS a v oblasti mobilních GIS. Umožňují komfortní tvorbu 

GIS přímo v terénu.  Navíc GeoXH umožňuje používat technologii H-Star™, která 

poskytuje postprocesní přesnost u statických GPS poloh 30 cm.  

 
Obr. 3.3 Přístroj TRIMBLE GeoXT2005 

GPS řady GeoExplorer 2005 jsou převratem ve sběru dat a tvorbě GIS a v 

oblasti mobilních GIS. Umožňují komfortní tvorbu GIS přímo v terénu. S GPS 

GeoXT s použitím EVEREST technologie lze dosáhnout vysoké přesnosti i v 

obtížných podmínkách lesního porostu nebo v husté městské zástavbě. 

Pro dosažení DGPS přesnosti v reálném čase je možno využívat různé 

zdroje korekcí v reálném čase (satelitní služba EGNOS, GSM, GPRS…). K 

dodatečnému postprocesnímu zpřesnění dat lze využít službu Pathfinder Express, 

příp. data z vlastní, resp. veřejné referenční stanice a software Pathfinder Office 

nebo GPS Analyst. Zpracovatelský software je schopen automaticky vyhledávat 

data z referenčních stanic na internetu. 

Využijte všech možností poskytovaných přijímači GeoExplorer a opatřete je 

originálním polním řídícím GIS softwarem Trimble TerraSync a zpracovatelským 

softwarem Pathfinder Office [upraveno podle 18]. 

Přesnost DGPS v určení polohy: 

Postprocesní diferenční korekce 50cm + 1ppm 

Postprocesní fázové zpracování 

      20 minut měření .. 10cm 

      40 minut měření .. 1cm 

Real-Time DGPS korekce ......... Submetrová 
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GPS 

Kanaly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (L1 code and carrier) 

Integrované DGPS. . . . . . . . . . . . SBAS1 

Frekvence zíznamu. . . . . . . . . . . . . 1 Hz 

Studeny start . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 sekund (tipický) 

Accuracy (HRMS)6 after differential correction 

Code postprocessed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submeter 

Carrier postprocessed7 

S 5 minutovým sledováním satelitů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm 

S 10 minutovým sledováním satelitů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm 

S 20 minutovým sledováním satelitů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 cm 

S 45 minutovým sledováním satelitů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm 

Reálný čas (SBAS1 or external RTCM source). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submeter 

3.5 TRIMBLE Laser Ace 1000 

LaserAce 1000 je kombinací laserového dálkoměru a digitálního sklonoměru s 

dalekohledem. Všude tam, kde je přímé GPS / GNSS měření nepraktické, 

nevhodné, nebezpečné nebo zcela nemožné, je LaserAce 1000 pomocníkem 

umožňujícím během sekund provést „bezdotykové“ měření a podstatně zvýšit 

produktivitu a využitelnost GNSS systému. 

 
Obr. 3.4 Přístroj TRIMBLE Laser Ace 1000 

Přístroj Trimble LaserAce 1000 na obr. 3.4 jsme použili pro zaměření 

nedostupných NN objektů v teréně. Dálkoměrem jsme si odměřili délku a směrník 

na měřený bod a následně v přístroji GeoXH 6000 jsme si pro zaměření bodu 

nastavili měření bodu s odsazením. Poloha bodu byla vypočítaná excentricky 

pomocí softwaru v GNSS prijímači [upraveno 18]. 

Popis Lasera: 

- Laserový dálkoměr 

- Digitální kompas 

- Digitální sklonoměr 

- Dalekohled s dálkoměrnými ryskami 

- LCD grafický displej 

- Bluetooth v.2.0 
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- Široký teplotní operační rozsah 

- Přesnost 10 cm 

Laser 

Pasívny rozsah. . . . . . . . . . . . až do 150 m / 500 ft 

Dosah reflektora. . . . . . . . . . . 600 m / 1970 ft 

Presnosť. . . . . . . . . . . . . . . . .10 cm / 4 "1 

Rozlíšenie. . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm / 0,4 " 

Doba merania. . . . . . . . . . . . .  0,3 sekundy 

Kompas 

Okruh presnosti. . . . . . . . . . . . 2 ° 2 

Rozlíšenie. . . . . . . . . . . . . . .   0,1 ° 

Inklinometer 

Rozsah. . . . . . . . . . . . . . . . . .. -70 ° až + 70 ° 

Presnosť. . . . . . . . . . . . . . . .. . 0,2 ° 

Rozlíšenie. . . . . . . . . . . . . . . .  0,1 ° 
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4. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A PODKLADY 

4.1 Popis vybrané lokality 

Lokalita, která byla zaměřena a zpracována v rámci diplomové práci se 

nachází v Slovenské republice, v Bratislavském kraji, okres Senec, v obci Nová 

Dedinka v KÚ Dedinka pri Dunaji na obr. 4.1. 

 
Obr. 4.1  Geografické zobrazení v rámci Bratislavského kraje 

V rámci obce je hlavní elektrická síť v majetku a správě Západoslovenské 

energetiky, která se stará o údržbu a rozšiřování úrovně nízkého napětí a 

vysokého napětí. Pro lepší evidenci v terénu se vede evidence průběhu síti v 

interním prohlížeči G-View. V zaměřené lokalitě na ulicích Hlavná a Nábrežie 

Čiernej Vody obr. 4.2 byl průběh energetických síti evidován informativním 

zákresem a jeho poloha byla orientační.  



Bc. Vladimír Baran, Sběr dat o poloze elek. zařízení pro účely aktualizace dat GIS pro ZSE 

 

2013  47 
 

 
Obr. 4.2 Znázornění v prohlížeči GView 

Pro zkvalitnění průběhu energetických sítí jsem provedl měření pomocí 

technologie GNSS s přístroji TRIMBLE Geo XH 6000 a TRIMBLE Geo XT 2005. 

4.2 Předměty a metódy sběru 

V dané lokalitě jsem zaměřil soubor objektů NN napěťové úrovně, které 

jsem následně zpracoval do produkčního prostředí GIS. Měřená lokalita sestává z 

těchto objektů: 

 Sloup nízkého napětí pro vedení vzdušného NN kabelu: 

TYP DVOJITÝ BETONOVÝ SLOUP 

 

Obr. 4.3. Dvojitý betonový sloup 

TYP JEDNODUCHÝ BETONOVÝ SLOUP 

 
Obr. 4.4. Jednoduchý betonový sloup 
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TYP JEDNODUCHÝ DŘEVĚNÝ SLOUP 

 

Obr. 4.5 Jednoduchý dřevěný sloup 

 Vzdušné NN vedení s označením typu průřezu kabelu: 

 

 

Obr. 4.6 NN vzdušné vedení mezi NN sloupy 

 Vzdušná NN domovní přípojka s ukončením na střeše přípojného 

objektu nástrešníkom  

 

 Obr. 4.7 NN domovní přípojka ukončena strešníkom 

 Zemní NN domovní přípojka s ukončením v elektroměrové skříni 

 

Obr. 4.8 NN domová káblová prípojka 
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Při zaměřování výše zmíněných objektů bylo provedeno zápisem v papírové formě 

napojení jednotlivých objektů do živé energetické sítě Západoslovenské 

energetiky.  

Při určování polohy NN sloupů jsem použil v prvním případe relativní 

způsob určení polohy a v druhém absolutní určení polohy bodu. Přičemž byli, 

použijte dva GNSS přijímače pro GIS od společnosti TRIMBLE, které jsem popsal 

v kapitole 3.3 a 3.4.  

Přístrojem TRIMBLE Geo XH 6000 bylo měření provedeno kinematickou 

metodou v reálném čase RTK, kterým jsem měřil i potrebné prvky pro aktualizaci 

sítě. V prvním případě kinematickou metodou v reálném čase, kde je polohová 

přesnost udávaná 10 cm + 1 ppm, podle GNSS přesnosti (HRMS) po diferenčních 

korekcích. Protože přístroj je vybaven GRPS modulem pro příjem mobilního 

internetového připojení, využil jsem tuto možnost a měření jsem provedl s 

přijímáním korekci pomoci služby SKPOS přímo v terénu. Při RTK měření v 

SKPOS se zpravidla využívá některé z nabízených síťových řešení. Nejdříve jsem 

se přístrojem připojil k řídicímu serveru SKPOS, který se nachází v GKÚ v 

Bratislavě a na který jsou přes virtuální privátní síť napojeny všechny permanentní 

referenční stanice instalované ve vybraných lokalitách. V mém případě na začátku 

připojení RTK rover zaslal řídícímu serveru své identifikační údaje (uživatelské 

jméno a heslo) a svoji aktuální polohu ve formátu NMEA. Server na základě této 

polohy vypočítal z RTK roveru fyzicky nejbližších permanentních staníc polohu tzv. 

virtuální referenční stanice, ke které se budou vztahovat i opravy, jež vzápětí 

server začal vysílat. RTK rover se po přijetí těchto oprav zinicializoval a týmto 

dosáhnul centimetrovou přesnost v reálném čase. Výhodou RTK metody je, že 

přijímač okamžitě vyhodnocuje kvalitu přijímaných družicových signálů a 

konfiguraci družic a zároveň i kvalitu GPRS komunikace s SKPOS a na základě 

toho okamžitě zobrazuje odhad aktuální přesnosti měření. Velkou výhodou RTK 

měření je, že se při měření zaznamenávají přímo souřadnice měřených bodů, 

které není třeba nijak dále zpracovávat. Stačí je vhodně přetransformovat do 

požadovaného souřadnicového systému S-JTSK. I v mém případě bylo měření 

závislé na signálu a dostupnosti mobilního připojení. V lokalitě Nová Dedinka, kde 

jsem měření provedl, byla dostupnost signálu velmi dobrá a realizace této metody 

byla úspěšná. Ačkoliv nebylo nutné nijak dále zpracovávat výsledky měření i 

přesto jsem ještě měření postprocesní zpracoval v kancelari pomocí programu 

Pathfinder Office, získanými korekcemi z SKPOS-u ve formátu RINEX. 

Přístrojem TRIMBLE Geo XT 2005 jsem polohu bodu určoval absolutne 

pomocí kódového měření s postprocesingovým zpracováním. Metódou jsem 

zaměřil hlavní sloupy NN sítě, kterých polohu jsem následné mezi těmito dvěma 

metodami měření i porovnal. Při určení polohy DGPS přístroj udává polohovou 

přesnost 50cm + 1ppm, po postprocesních diferenčních korekcích.  
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Měření přístrojimi GNSS bylo vykonané s minimálně 20 observace, kvůli 

zpřesnění kvality přijímání signálu z družic. Po měření jsme při zpracování v 

kanceláři použili zavedení korekci z permanentní lokalizační služby SKPOS. 

Služba SKPOS využívá globální navigačně družicové systémy, a síť kooperujících 

stanic, která zpracovává a v reálném čase poskytuje geocentrické souřadnice na 

přesnou lokalizaci objektů a jevů. 

Pomocí služby SKPOS jsme měli na výběr ze dvou základních služeb: 

 Pro reálný čas (RTK), máme 2 typy služeb: 

 SKPOS_dm 

 SKPOS_cm 

 Na dodatečné zpracování dat (postprocessing): 

 SKPOS - mm VS. údaje z virtuální referenční stanice 

 SKPOS - mm RS. údaje z vybrané referenční stanice 

Pro mé měření jsem použil korekce při metodě RKT v realném čase - 

SKPOS_cm. Po zavedení korekci pro daně měření jsem opravil měřene údaje a 

pomocí 7 prvkové transformace zabezpečujících jednoznačný převod dat z 

ETRS89 do JTSK03. Pro správnost zákresu potřebujeme souřadnice v S-JTSK, 

na jejichž převod použijeme bikvadratický polynom, což je zakřivená plocha, která 

reprezentuje rezidua v trigonometrické síti. Tento polynom pro snadnější 

zpracování je definován v souboru "SGF" (sheet grid file), který je součástí 

softwaru Pathfinder Office. Pro zkvalitnění měřených dat při kinematické metodě v 

reálném čase jsem znovu zavedl korekce podle postupu v kapitole 4.3 diferenční 

korekce. Na dodatečné zpracování dat z měření přístrojem TRIMBLE Geo XT 

2005 - na postprocesingové zpracování jsem použil SKPOS - mm RS, údaje z 

vybrané referenční stanice. 

4.3 Výstupné soubory 

Po sběru údajů jsem použil software Pathfinder Office pro zpracování 

naměřených dat a jejich přenesení do GIS. 

• přenos dat 

• diferenční korekce 

• prohlížení dat 

• export dat do GIS. 

Přenos dat 

Naměřená data je potřebné přenést do počítače v kanceláři, na kterém 

máme zpracovatelský software Pathfinder Office. Po připojení přístroje přes USB k 
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počitači se automaticky připojil pomocí softwaru ActiveSync. Po vybrání zařízení 

jsem zkontroloval cílové uložení měření v počítači viz obr. 4.9. 

 
Obr. 4.9 Export dat v GPS Pathfinder Office 

Pomocí tlačítka Transfer All byl subor přenesen do počitače. 

Diferenční korekce 

Data nasbíraná pomocí GNSS přijímačů jsou zatížená mnoha chybami 

(atmosférický šum, chyby z odrazu a další). O velkou většinu chyb mohou být data 

opravena. K tomu slouží diferenční korekce. 

 
Obr. 4.10 Diferenční korekce 

Po přenesení získaných korekci z permanentní lokalizační služby SKPOS ve 

formátu RINEX 2.11, viz obrázek 4.10. Bylo provedeno zavedení diferenčních 

korekci pro oba meření a je uložen v log souboru, kde výsledek výpočtu se 

nachazi v příloze č. 2. Pro oba přístroje zvlášť. 
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Prohlížení dat 

Korigovaná data si môžeme zobrazovat, editovat, případně vytisknout 

pomocí GPS Pathfinder Office viz obrázek 4.11. 

 
Obr. 4.11 Zobrazení korigovaných dat 

Export dat do GIS 

Export v GPS Pathfinder Office převádí data z formátu .ssf do formátu, 

který mohou načítat GIS, CAD, případně databázové systémy. Umožňuje 

exportovat bodové, liniové a plošné prvky a jejich atributy do mnoha dalších 

formátů [19]. 

 
Obr. 4.12 Export dat v GPS Pathfinder Office 
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5. ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A POROVNÁNÍ 

PRESTNOSTI  

5.1 Vytvoření grafických souborů v MICROSTATIONE 

Po vytvoření dgn souboru pomocí softwaru Pathfinder Office jsem 

zpracoval výstupní soubor podle technologického postupu Menu 2000 pro 

zpracování geodetických měření. Soubor byl zpracován pomocí softwaru Bentley 

Microstation V8i. Výsledný elaborát se nachází: Technická zpráva, seznam 

souřadnic, grafický soubor - subor009.dgn, obsahující grafické znázornění 

zaměřené oblasti v příloze č. 3. 

5.2 Porovnání a přesnost výsledků měření 

V této kapitole jsem se zaměřil na srovnání naměřených dat, kde konkrétně 

mými srovnávacími údaji byly polohové chyby měřených NN sloupů. Porovnávané 

přesnosti byly dosaženy dvěma GNSS přístroji a dvěma rozdílnými metodami 

měření. V tabulce č. 1 jsou porovnány dosažené polohové přesnosti - mxy 

zaměřených NN sloupů. 

Tab. č. 1: Polohové chyby při jednotlivých přístrojích 

BOD PRVOK TYP 
TRIMBLE GeoXH TRIMBLE GeoXT 

mxy [m] mxy [m] 

1 NN STLP betonovy 0,10000 0,31757 

2 NN STLP betonovy 0,10000 0,36603 

3 NN STLP betonovy 0,10000 0,30646 

4 NN STLP betonovy 0,10000 0,33807 

5 NN STLP betonovy 0,10000 0,32634 

6 NN STLP betonovy 0,10866 0,31018 

7 NN STLP betonovy 0,10372 0,29395 

8 NN STLP betonovy 0,10000 0,33474 

9 NN STLP betonovy 0,10000 0,33005 

10 NN STLP dvojbetonovy 0,10000 0,38407 

11 NN STLP betonovy 0,10000 0,29974 

12 NN STLP dvojbetonovy 0,10000 0,46584 

13 NN STLP betonovy 0,10000 0,50772 

14 NN STLP betonovy 0,10000 0,52350 

15 NN STLP betonovy 0,10000 0,31924 

16 NN STLP betonovy 0,10000 0,40991 

17 NN STLP betonovy 0,10000 0,31694 

18 NN STLP betonovy 0,10000 0,29546 

19 NN STLP betonovy 0,11487 0,29734 
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20 NN STLP betonovy 0,10000 0,29389 

21 NN STLP betonovy 0,10000 0,29390 

22 NN STLP betonovy 0,10000 0,30333 

23 NN STLP betonovy 0,10093 0,32262 

24 NN STLP betonovy 0,10000 0,30938 

25 NN STLP betonovy 0,10000 0,31313 

26 NN STLP dvojbetonovy 0,10000 0,31339 

27 NN STLP dvojbetonovy 0,10000 0,31330 

28 NN STLP betonovy 0,10000 0,31622 

29 NN STLP betonovy 0,10000 0,31172 

30 NN STLP betonovy 0,10000 0,37405 

 

Ze srovnání je vidět, že polohové přesnosti při použité metodě RTK, které jsou v 

průměru okolo 10 cm, jsou přesnější než výsledky při použití metody DGPS 

s postprocesním spracovaním, kde výsledné polohové přesnosti jsou v průměru 

34 cm. Při bližším rozboru jednotlivých přístrojů je vidět, že u přístroje Trimble Geo 

XH 6000, je více než 50% polohové přesnosti do 10 cm, zobrazené v grafu č. 1. 

Při porovnání přesnosti pro přístroj Trimble Geo XT 2005, jehož zobrazení je v 

grafu č. 2 vidět, že více než 65% měřených bodů je z přesností do 40 cm. 

 

Graf č. 1: Procentuální zobrazení přesnosti bodů při přístroji Trimble Geo XH 6000 

Při porovnání přesnosti pro přístroj Trimble Geo XT 2005, jehož zobrazení je v 

grafu č. 2 vidět, že více než 65% měřených bodů je z přesností do 40 cm. 

 

53% 47% do 10 cm 

do 15 cm 

Procentuální zobrazení přesnosti bodů 
  při přístroji Trimble Geo XH 6000 

Přesnost: 



Bc. Vladimír Baran, Sběr dat o poloze elek. zařízení pro účely aktualizace dat GIS pro ZSE 

 

2013  55 
 

 

Graf č. 2: Procentuální zobrazení přesnosti bodů při přístroji Trimble Geo XT 2005 

Z porovnání výsledků polohové přesnosti obou přístrojů jsem vyhodnotil, 

přístroj TRIMBLE Geo XH 6000 s použitou metodu RTK jako přesnější oproti 

přístroji TRIMBLE Geo XT 2005 s použitou metodou DGPS s postprocesním 

spracovaním. Protože měření v terénu metodou RTK bylo realizováno již s 

korekcemi přímo v terénu, a při zpracování výsledků měření v kanceláři jsem 

zavedl diferenční korekce a následně do obou měření, tím byla dosažena lepší 

polohová přesnost. Vyhodnocení výsledků přesnosti je ovlivněno zejména 

samotným výběrem přístroje, který dosahuje lepší polohové přesnosti při měření a 

také umožňuje měřit s korekcemi již přímo v terénu a tedy svou technologickou 

přesností a podmínkám je výsledek přesnější než při druhém přístroji. Tudíž 

vyplývá, že pro zapracování do produkčního systému GIS je vhodnější, použít 

naměřené body přístrojem TRIMBLE Geo XH 6000 s použitou metodou RTK. 

Přesnost získaných geocentrické souřadnic závisí na délce observace, 

počtu a konfigurace družic. Přesnost určení souřadnic (geocentrický) se dá zvýšit 

aplikací tzv. diferenciálních korekcí, kterými se před výpočtem opravují měřeno 

pseudovzdáleností. Geodetické využití absolutního určování polohy je při 

získávání informací pro GIS a při stanovení výchozích geocentrických souřadnic 

pro referenční body potřebných k relativně určování polohy pomocí GNSS.   

Pro podstatné zredukování chyby v určení polohy družice nebo v určení její 

přesné dráhy je výhodnější určovat tzv. "Relativní polohu" (pokud určujeme pouze 

vektory, s chybami kosmického segmentu se neuvažuje), jak určovat "absolutní 

polohu" v jakémkoliv souřadnicovém systému. Vzpomeňme ještě, že kromě 

náhodných chyb při měření s GNSS je výsledek ovlivňován také systematickými 

chybami. Jsou to systematické chyby způsobené družicí - chyby hodin, 

excentricita fázového centra antény, případně variace tohoto středu, chyby 

palubních efemerid, chyby vyvolané prostředím, ve kterém se signál šíří - 

troposférický a ionosférické refrakce, chyby způsobené přijímačem - variace 

fázového centra antény, systematická chyba hodin atd. [upraveno podle 7]. 

20% 

67% 

13% 

do 30 cm 

do 40 cm 

nad 40 cm 

Procentuální zobrazení přesnosti bodů 
  při přístroji Trimble Geo XT 2005 

Přesnost: 
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Důležitý faktor, který ovlivňuje přesnost určení polohy je aktuální konfigurace 

(rozložení) družic v době měření. Největší změny nastávají při přechodu družic 

kritickou výškou, která je hraniční pro sběr dat a nazývá se výškový filtr. V 

přijímačích se tato hodnota 10-200 nastavuje a potom polohy družic pod elevační 

maskou nejsou registrovány. Číselná hodnota kvality konfigurace družic se nazývá 

faktor snížení přesnosti (DOP). Je výsledkem výpočtu relativní polohy každé 

družice k ostatním družicím. Faktory snížení přesnosti rozdělujeme na [7]: 

 GDOP - globální faktor snížení přesnosti, 

 PDOP - polohový faktor snížení přesnosti - vyjadřuje přesnost polohového 

a výškového (3D) měření, 

 HDOP - horizontální faktor snížení přesnosti - parametr, který vyjadřuje 

přesnost polohového (2D) měření, 

 VDOP - vertikální faktor snížení přesnosti - parametr vyjadřující přesnost 

výškového určení polohy, 

 TDOP - časový faktor snížení přesnosti - vyjadřuje přesnost synchronizace 

družicových hodin. 

Obecně platí, že čím je DOP menší, tím lepší výsledky lze dosáhnout. Znamená 

to, že se snižováním DOP roste kvalita měření. Na výslednou přesnost údajů, 

získaných měřením pomocí přístrojů GNSS má vliv mimo faktorů snížení přesnosti 

(DOP), ještě mnoho jiných faktorů a to: 

 typ přijímače, 

 ionosférické a atmosférická refrakce, 

 chyba hodin satelitu nebo přijímače, 

 délka observace, tj. čím je observace delší, tím je i výsledek přesnější, 

 nepříznivý vliv má i tzv. multipath efekt (mnohocestné šíření a příjem 

signálu; multipath je způsoben hlavně odrazovými plochami blízko 

přijímače), kvalita signálů může být výrazně snížena odrazem od okolních 

objektů (např. stromová vegetace), a proto je vhodné volit stanoviska na 

otevřeném prostranství, kde se nenacházejí žádné překážky, 

 nepřímo ovlivňuje výslednou polohovou přesnost transformace výsledků. 
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Obr. 5.1.  Dobrá konfigurace družic             Obr. 5.2.  Nevhodná konfigurace družic 

 

 Kvalitnější přijímače umožňují nastavit hodnotu PDOP a pak data s vyšší 

hodnotou nejsou registrovány. Pomocí výpočetních programů a tzv. almanachu 

obsaženého v navigační zprávě se dá hodnota PDOP předem určit zadáním 

přibližných souřadnic místa observace. Takto se dají plánovat sesit (časový úsek 

sběru dat) tak, aby hodnoty PDOP byly optimální. 

Kvalita přijímaných signálů se může snížit registrováním odražených signálů od 

okolních objektů způsobené odrazem a šumem signálu. Odraz signálů je největší 

od družic nízko nad horizontem, co se dá eliminovat nastavením výškového filtru 

(alespoň 150). Vliv odražených signálů je možné snížit i konstrukcí antény tzv. 

ochranným talířem.  
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6. ZAPRACOVÁNÍ DO PROSTŘEDÍ GIS  

6.1 Grafické zapracovaní v aplikaci G / DESIGNER 

Po spuštění pracovního prostředí v aplikacii G / Designer jsem si otevřel 

novu zakazku s geodetickou prestnostou zakresu viz obrazek č. 6.1. 

 

 

Obr. 6.1 Založení zakázky 

Podle čísla trafostanice, která napájí danou oblast, jsem se zlokalizoval v legendě 

mapového okna. Následné jsem si reference připnul vytvořený soubor dgn jako 

podklad pro zapracování do aktuální sítě jako je zobrazeno na obrázku 6.2. 

 

Obr. 6.2 Připojení vektorových dat 

Každý prvek musí mít vztah k základní infrastruktuře, což znamená, že 

bodové prvky jsou přiřazeny k bodu trasy a liniové prvky v závislosti od 

kategorizace kabelových / vzdušných k trase kabel / vzduch. Z tohoto důvodu 

jsem vytvořil základní infrastrukturu bodů trasy a samotných tras pro nové prvky. 

Následně jsem zapracoval, nove bodové prvky v podobě NN sloupů. Pomocí 

nástroje pro výběr prvku jsem si zvolil typ "NN sloup" nebo "NN přípojkový sloup" a 

graficky jsem umístil značku na zaměřený bod a bod trasy v grafice, zvolil jsem 

potrebne natočení symbolu a vyplnil potřebné atributy, jako je zobrazeno na 

obrázku 6.3. 
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Obr. 6.3 Vložení NN sloupu do grafické vrstvy s příslušnými atributy 

Dalším krokem bylo nakreslení jednotlivých vedení mezi zakreslenými NN 

sloupy, stejným technologickým postupem jako při předešlých prvcích. Pro 

přehlednost a informovanost jiných uživatelů jsem jako volitelný komponent do 

grafiky vytáhl typ vedení. Po zakreslení všech vzdušných vedení, jsem zapracoval 

přípojkové skříně jednotlivých odběratelů, která je zobrazené na obr. č. 6.4. 

 
Obr. 6.4 Vložení NN skrině do grafické vrstvy s příslušnými atributy 
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Jako posledním krokem při správném zapracování podkladů v aplikaci je 

řešení základního zapojení na eklekticky vodivou síť pomocí funkce vybrat vazbu 

vyberu Ele - Elektrická Konektivita, která nám vytvoří daně vztahy, pro vybrané NN 

kabelové / vzdušné vedení. Čehož výsledkem je napojení vedení na elektrický 

vodivou síť. Vybudování vztahu elektrické vodivé konektivity na další prvky je 

zobrazené na obrázku č. 6.5. 

 

Obr. 6.5 Elektrická konektivita 

Mým dalším krokem při zpracování měřených dat z terénu je aktualizace 

polohy NN sloupů, kterou jsem realizoval posunem informačního zákresu na 

zaměřenou polohu bodů. Pro aktualizaci tedy posun jsem použil funkci "Move 

geometric", jež nám umožňuje posun grafických prvků na novou polohu v grafice. 

Po aktualizaci zaměřených prvků jsem ještě ověřil správnost napojení vedení na 

elektricky vodivou síť. Všechny zakresleny a aktualizované prvky pro zobrazení v 

grafickém prohlížeči Gview a zapsání do ostatních databázových rozhraní je třeba 

odeslat úpravy zakázky. Při odeslání úprav zakázky nedošlo k žádným konfliktům, 

které sleduju ve stavovém řádku aplikace G / Designer. Výsledkem je zrealizovaný 

zákres v aplikaci G / Designer, který se nachází v příloze číslo 4.  

6.2 Grafické znázornění v prohlížeči GVIEW 

Po zapracování v aplikaci G / Designer je možne si grafiku ihned 

aktualizovat pomoc funkce "Zavést aktuální data online". Pro správnost jsem 

zkontroloval popisně komponenty k prvkům grafický a elektrické zapojení 

funkčností farební trasování sítě po zdroj napájení, čili na vývod v TS. Znázorněno 

na obrázku 6.6.  
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Obr. 6.6 Kontrola napojení na živou elektrickou síť - farební trasování sítě 

6.3 Výsledná digitální mapa v měřítku 1:1000  

Pomocí šablony pro tiskovou sestavu v potřebné podobě pro výtisk digitální 

mapy jsem z aplikace Gview vyhotovil výslednou mapu s příslušnými povinnými 

údaji, která se nachází v příloze č. 5. Mapa je v třech vyhotoveních v závislosti od 

podkladu. 
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ZAVER 

Při zpracování mé diplomové práce jsem přišel k závěru, že GNSS 

technologie má velký potenciál nejen v oblasti GIS, ale i v běžném životě, 

automobilovém, leteckém či lodním průmyslu. GNSS zařízení je v současnosti 

využívány skoro ve všech oblastech z důvodu snadné manipulace i samotného 

měření, které dosahuje poměrně přesné výsledky. GNSS technologie je v 

současnosti neustále rozšiřována v rámci měřických technologii do téměř všech 

geodetických oblastí. V konečném důsledku lze zhodnotit, že systém GNSS 

představuje pokrok ve vývoji geodézie. Přesnost GNSS - RTK metody je kromě 

jiných důležitých faktorů závislá především na použitém přijímače a od aktuálního 

počtu a rozložení družic v dané lokalitě. Přesnost RTK měření v SKPOS závisí ale 

na několika faktorech. Jsou to zejména podmínky pro měření a kvalita GPRS 

spojení. 

   V SKPOS je ze strany provozovatele (GKÚ) deklarovaná pro RTK měření 

dosažitelná přesnost 2 cm nakolik jsem sběr provedl GNSS přístrojem určeným 

pro GIS nebyla tato přesnost dosažena. Měření jsem provedl, dvěma přístroji 

TRIMBLE Geo XH 6000 metodou měření RTK a TRIMBLE Geo XT 2005 

s metodou DGPS s postprocesním spracovaním. Na základě interních předpisů a 

požadavků Západoslovenské energetiky můj sběr a aktualizace dat byla 

provedena s dostatečnou přesností pro zapracování do aplikaci GIS dosažená 

přístrojem TRIMBLE Geo XH 6000, kde jsem dosáhl průměrnou polohovou 

přesnost určení polohy do 10 cm. 
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