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Anotace  

Diplomová práce se zaobírá problémem dosažitelné přesnosti mobilního 

mapovacího systému pro tvorbu digitální technické mapy města. V teoretické časti 

je uvedená tvorba technické mapy města, její obsah, přesnost a také princip 

fungování mobilního mapovacího systému a jednotlivých složek systému. 

V praktické části je vyhotovená technická mapa města a taky je zhodnocená 

přesnost mobilního mapovacího systému v porovnání s tachymetrickým měřením 

polohopisu a výškopisu.  

Klíčová slova: Mobilní mapovací systém, GNSS, Panoramagis®, střední 

souřadnicová chyba, technická mapa města, fotogrammetrie. 

Abstract 

This thesis deals with the problem of attainable accuracy mobile mapping system 

for the creation of digital technical map of the city. In the theoretical part of the 

work is given technical maps of the city, its content, accuracy and working 

principle of mobile mapping system and the individual components of the system. 

The practical part is made technical map of the city and also evaluated the 

accuracy mobile mapping system in comparison with tachymetrickým planimetry 

and altimetry measurements. 

Keyword: Mobile mapping system, GNSS, Panoramagis ®, mean coordinate error, 

technical map, fotogrammetry. 
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Seznam zkratek 

české zkratky 

ČSN   Československá (Česká) technická norma 

JTSK   Jednotná trigonometrická sít katastrální 

GIS   Geografický informační systém 

MMS   Mobilní mapovací systém 

 

Cizojazyčné zkratky 

ATR   Automatic Target Recognition 

GPS   Global Positioning System 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

ICP   Iterative Closest Point 

IMU   Inertial measurement unit 

JPEG   Joint Photographic Experts Group 

ppm   parts per million 

RGB    Red-Green-Blue 

RTK   Real Time Kinematic 

TIFF   Tagged Image File Format 

WGS84  World Geodetic System 84 
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1. Úvod 

Progresivní technologický růst ve výstavbě ztěžuje klasické metody mapování, 

proto je potřeba vyvíjet nové technologie měření, aby bylo možné změny zachytit 

rychle a dostatečně přesně. Již několik let se pracuje s fotogrammetrickou 

metodou, která výrazně pokročila používáním digitálních snímků. Výrazně se tím 

zlevnilo a urychlilo mapování, ale je při tom zapotřebí mít vybudované bodové 

pole. Na trhu se objevil nový systém mapování, který sloučil fotogrammetrickou 

metodu, laserové skenování spolu s technologií GNSS, a to mobilní mapovací 

systém. Tento systém se vyznačuje rychlým a jednoduchým sběrem dat. 

Technologie GNSS taky přešla pokrokem. Výrazně se zrychlila a zpřesnila, ale 

problémem zůstala místa, kde není dobré pokrytí signálu z družic. Proto se 

k technologii GNSS přidal systém IMU spojen se CAN-BUS sběrnici který je určen 

na měření orientace a ujeté vzdálenosti, což pomáhá při určování souřadnic, a při 

ztrátě signálu zajišťuje určení polohy mapovacího skeneru. Diplomová práce je 

věnovaná mobilnímu mapovacímu systému hlavně z pohledu jeho přesnosti pro 

vyhodnocení účelové mapy, technické mapy města. Pro analýzu byl zvolen 

mobilní mapovací systém od firmy Topcon IP-S2 a zpracování proběhlo 

v programu PanoramaGIS® který je vyvíjen českou firmou. Vyhodnocené 

souřadnice byly porovnávány se souřadnicemi vypočtenými z klasického měření 

tachymetrickou metodou, které bylo připojeno na body určené statickou metodou 

technologií GNSS. 
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2. Metodika práce a metody zkoumaní 

2.1 Rozbor a zhodnocení úkolů vyplývajících ze zadání práce 

V diplomové práci byla provedena analýza využitelností nových technologií měření 

pomocí mobilního mapovacího systému pro podrobné měření technické mapy 

města. Technologie výrazně zkracuje dobu měření a přináší zjednodušení při 

zpracovaní naměřených dat. Při zpracovaní v počítačovém programu 

Panoramagis® je možnost výběru metody zpracování měřených dat, a to buď 

automaticky, kde se vytvoří množství bodů na lomových hranách objektů anebo 

použitím metody protínaní ze směrů. První jmenovaná metoda je náročná na 

použitý hardware a vytváří množství bodů, které by se při zpracování nevyužívaly, 

proto se na porovnání výsledků použila druhá metoda, při které se podrobné body 

volí podle potřeby. Účelem diplomové práce bylo zjistit, zda je tato metoda 

dostatečně přesná pro tvorbu digitální technické mapy města podle vyhlášky 

233/2010 sb. o základním obsahu technické mapy obce, ve znění pozdějších 

předpisů. Výsledky byly porovnávány s klasickým měřením v terénu použitím 

tachymetrické metody.  

2.2 Studium literatury a sběr informací 

Jelikož měření pomocí mobilního mapovacího systému je nová technologie, tak 

není velké množství domácí literatury, která se této problematice věnuje.  Jednou 

informativní brožurou je ,,Globální navigační satelitní systémy a jejich využití 

v praxi“ vydaná autory z firmy Geodis Brno, spol. s.r.o.. Brožura rozebírá 

využitelnost GNSS systémů, na bázi které pracuje i mobilní mapovací systém. 

Obsahuje také porovnání přesnosti v nadmořské výšce. Mnoho podobné nebo i 

stejné literatury, můžeme nalézt taky na webových stránkách jako např. 

www.gefos.sk, www.geotech.sk. Ze zahraniční literatury bylo možné čerpat ze 

stránek od firmy Topcon anebo ze stránek http://www.3deling.com, www.igi.eu. 

Pro tvorbu digitální technické mapy města můžeme vzpomenout ,,Technická mapa 

v souvislostech digitální mapy veřejné správy“ z roku 2010 vydanou Českým 

svazem geodetů a kartografů. Dále byla použitá vyhláška 233/2010 sb. 

http://www.geotech.sk/
http://www.3deling.com/
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o základním obsahu technické mapy města a k ní ČSN 013411 a ČSN 013410. 

Pro podrobné měření a zpracovaní tohoto měření byla použita skripta od Ing. 

Piscu Petra, PhD. ,,Globálne navigačné systémy“ od prof. Ing. Ladislav Bitterer, 

PhD. ,,Vyrovnávací počet 2“ a ,,Analýza geodetických meraní“. 

2.3 Zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

V dnešní době nastává rychlý pokrok ve výstavbě a tím i k změně požadavků na 

mapové podklady, které musí být aktuální. Klasický sběr údajů geodetickými 

metodami je někdy velmi zdlouhavý a pracný a tím samozřejmě i finančně 

náročný. Proto je potřebný technologický pokrok i v oboru geodézie. Nároky na 

rychlost sběru údajů byly již v minulosti řešeny fotogrammetrickou metodou, 

pomocí které byly vyhotoveny nejen statní mapová díla, ale pomoci ní se 

vyhotovovaly například podklady pro inženýrskou geodézii anebo se pozorovaly 

posuny a deformace. Fotogrammetrická metoda postupuje napřed pomocí 

využívání digitální fotografie, která je výrazně levnější. Aplikací přístrojů na 

fotogrammetrickou metodu a laserové skenování spolu s GNSS systémem 

umístněním na dopravním prostředku vzniká nový druh mapování, a sice mobilní 

mapováni. Mobilní mapování je efektivní z pohledu rychlosti sběru údajů a taky na 

velké množství údajů. Diplomová práce se soustředí na použití tohohle systému 

pro vyhotovování technické mapy města. 

2.4 Technická mapa města  

Technická mapa města se řídí vyhláškou 233/2010 sb. o základním obsahu 

technické mapy města. Tato vyhláška se skládá z několika paragrafů, a to:  

§1: Základné pojmy 

§2: Podklady technické mapy 

§3.:Rozsah technické mapy 

§4.:Polohopis 

§5.:Výškopis 

§6.:Popis technické mapy města 

§7: Metadata prvcích technické mapy města 
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Příloha: Prvky základného obsahu technické mapy.  

2.4.1 Základní pojmy 

Pro účely téhle vyhlášky se rozumí dopravní infrastrukturou stavby pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a jejich zařízení. Dále měřickými podrobnými 

body, podrobné body určené geodetickými souřadnicemi v systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální a výšky v systému Balt po vyrovnání. Přesnost 

těchto bodů je v souřadnicích mx,y=0,14 m a v nadmořské výšce mh=0,12 m. 

2.4.2 Podklady technické mapy 

Všechny prvky technické mapy města jsou dle [7] určeny polohovými 

souřadnicemi a nadmořskou výškou. 

Pro polohový a výškový podklad na tvorbu technické mapy města se používá: 

a) mapa vyjadřující skutečný stav povrchové situace, objekty a technické 

zařízení na povrchu země, pod povrchem, ale i nad povrchem, 

b) geodetická dokumentace skutečného provedení staveb, 

c) geometrické plány, 

d) účelové zaměření staveb, které vyhovuje souřadnicovými chybami pro 

tvorbu technické mapy obce, mx,y=0,14 m a mh=0,12 m. 

Geodetickými základy pro měření a tvorbu technické mapy města: 

a) body základního a podrobného bodového pole, pomocné měřické body, 

body sítě permanentních stanic GNSS České republiky, 

b) body jednoznačně identifikovatelné v terénu, které mají určené 

souřadnice v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a 

nadmořské výšky v systému Balt po vyrovnání a střední chyba je menší 

než mx,y=0,14 m a mh=0,12 m. 

2.4.3 Rozsah technické mapy 

Technická mapa města se vyhotovuje pro celé území obce, pro část obce, pro 

intravilán, pro zastavitelnou plochu nebo pro koridory. 

Základní obsah: 
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a) body bodových polí, 

b) polohopis, 

c) výškopis, 

d) popis, 

e) metadata technické mapy obce. 

Podrobné prvky základního obsahu jsou dle [9] uvedené v příloze vyhlášky 

233/2010 sb. Obsah technické mapy města je veden v souladu se skutečným 

stavem a vyznačuje se podle příslušné technické normy. Pro prvky se zvláštním 

režimem ochrany je potřebné povolení příslušného ministerstva. 

2.4.4 Polohopis 

V polohopise se zobrazuje povrchová situace zobrazující hranice druhu povrchu 

terénu, stavební objekty, vodstvo, zeleň, povrchová důlní díla, objekty dopravní a 

technické infrastruktury, která je na zemském povrchu, nad ním nebo pod 

zemským povrchem. Podrobné body převzaté z dřívějších měření, které nesplňují 

požadovanou přesnost, lze použít, ale musí být označené tak, aby bylo zřejmé, že 

jsou použity z dřívějších podkladů. 

2.4.5 Výškopis 

Výškopis je tvořen zobrazením výškopisu podrobných bodů na zlomových 

hranách, na zpevněném povrchu, na lomových bodech objektů a poklopech 

infrastruktury případně podzemních vedení kótami, vrstevnicemi nebo šrafami 

včetně popisu výšek podrobných bodů. Podobně jako při polohopise se podrobné 

body výškopisu, které byly převzaté z dřívějších měření a nesplňují požadovanou 

přesnost, lze použít, ale musí být označené tak, aby bylo zřejmé, že jsou použitý 

z dřívějších podkladů. 

2.4.6 Popis 

Popis obsahuje název města, obce, městské časti, časti obce, osady, městského 

obvodu, předměstí, sídliště, náměstí a ulice. Dále obsahuje popis budovy, 

případně objektu, skupiny budov, veřejného prostranství, průmyslového závodu, 
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dolu, lomu, statku, památkového objektu, samoty nebo dvora. U budovách 

obsahuje popisné číslo, evidenční číslo a taky orientační číslo budovy. Silnice jsou 

popisované číslem silnice, číslem kilometrovníku, číslem hraničního znaku. U 

železnic je značený název železniční stanice nebo zastávky a směr železniční 

trati. U vodních toků se popisují názvy přístavů, vodní tok, název vodní plochy 

nebo vodního díla. Popisuje se i název letišť. V technické mapě obce se popisují 

čísla, případně i název bodů bodového pole, číselný údaj nadmořské výšky a 

popis vrstevnice. V popise se dále značí druh pozemku, u zemědělských a 

lesných pozemků se značí mapovou značkou a při jiných druhů povrchu (asfalt, 

beton, dlažba, atd.) se značí popisem. V popise se značí také i název chráněného 

území, památného stromu, název dobývacího prostoru, název památkové 

rezervace a památkové zóny. 

2.4.7 Metadata prvcích technické mapy obce 

Metadata jsou součástí technické mapy a obsahují údaje o původu, o 

poskytovateli zdroje geodetických dat, o pořizovatelovi a zpracovatelovi, datu 

zaměření a poslední revize. Dále jsou tam údaje o úředně oprávněném 

zeměměřickém inženýrovi.  

2.4.8 Příloha k vyhlášce 233/2010 sb. 

V příloze je dle [7] uveden základní obsah technické mapy města. Základní obsah 

technické mapy města stanoví Česky úřad zeměměřický a katastrální v §20 ods. 1 

písmeno i) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a změně doplnění některých 

zákonů souvisících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 sb. Toto 

mapové dílo je vedené ve velkém měřítku v počítačovém prostředí a jeho obsah 

zobrazuje aktuálně zakreslení přírodních a umělých technických objektů 

a zařízení. Jelikož není možné vždy vyhovit požadavkům, že zákres v mapě 

zobrazuje skutečný stav v terénu, je snahou s co nejmenším časovým odstupem 

aktualizovat tyto změny v mapě.  
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3. Metodika měření 

3.1 GNSS 

Globální navigační polohový systém je v dnešní době neodmyslitelnou součásti 

života. Z původního záměru využití pro americkou armádu je dnes systém 

využívaný v dopravní přepravě, letecké navigaci a taky v geodézii. Původní 

aplikace využívali při zjišťovaní polohy lodí, kde pomocí intenzity rádiového 

signálu z vícerých pozemních vysílačů zjišťovali polohu. Od roku 1973 se vyvíjí 

první satelitní sytém GPS NAVSTAR který jako výchozí metodu měřeni používá 

kódové měření. V dnešní době máme už dle [20] 2 funkční systémy GPS 

NAVSTAR a ruský systém GLONASS. V blízké budoucnosti je plánován spustit 

evropsky systém GALILEO. Vývoj probíhá na čínském systému COMPASS, který 

již funguje dle [2] jako regionální družicoví polohoví systém pod názvem Beidou. 

Vyvíjí se indický regionální družicoví polohoví systém IRNSS a japonský systém 

QZSS.  

3.1.1 Struktura systému 

Struktura systému se skládá ze tří segmentů a to kosmický, řídicí a uživatelský. 

Kosmický segment se skládá z družic, které obíhají kolem Země po skoro 

kruhových dráhách ve výšce cca. 20000 km nad povrchem země. Energii získávají 

pomocí solárních panelů. Při regionálních družicových polohových systémech jsou 

družice geostacionární, čili neobíhají kolem země.  

Řídicí segment zajišťuje přesný systémový čas, koriguje dráhy družic a je 

v nepřetržitém spojení s družicemi. Taktéž poskytuje údaje o přesných 

efemeridách družic.  

Uživatelský segment je složen z veškerých přijímačů, které jsou schopné přijmout 

a zpracovat GNSS signál. 
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3.1.2 Systémy GNSS 

GPS NAVSTAR 

Je americký vojenský systém. Družice tohoto systému vysílají na frekvencích L1 

(1575,42 Mhz) L2(1227.60 Mhz) a L5(1176,45 Mhz). Pomocí těchto frekvencí 

vysílají družice C/A kód, P-kód, L1C nebo L2C kód. Každá družice vysílá svůj 

jedinečný kód, podle kterého se dá identifikovat ze které družice pochází signál. 

GLONASS 

Ruský vojenský navigační systém, který na rozdíl od GPS NAVSTAR používa pro 

každou družici stejný C/A kód a P-kód, ale každá družice vysílá svůj kód na jiné 

frekvenci. Frekvence L1 je 1602 +0,5625n Mhz a L2 je 1246 + 0,4375n kde n je 

číslo družice. Další rozdíly jsou v použití souřadnicového systému PZ90 a použiti 

systémového času s názvem GLONASST. 

GALILEO 

Evropský navigační systém pro civilní účely, který je zatím ve fázi vývoje. Princip 

by měl být podobný jako při systému GPS NAVSTAR kde bude každá družice 

vysílat na stejné vlnové délce s rozdílnými kódy.   

3.1.3 Určení polohy  

Princip metody spočívá v zjišťovaní pseudovzdálenosti od družic po soupravu 

technologie GNSS na měřeném bodě. Hlavní podstata správního určení polohy 

bodu je přesný čas, proto jsou na každé družici umístěny rubidiové a céziové 

atómové hodiny, které pracují s přesností 10-13 s. Další problém byl při přechodu 

elektromagnetického záření přes ionosféru, kde docházelo k ohybu vlnění což 

způsobilo velké nepřesnosti v určení vzdálenosti mezi družicí a přijímačem. Tyhle 

anomálie aspoň z části vyřešilo použití dvou vysílaných frekvencí L1 a L2. Pro 

měření je potřeba nejméně 4 družic na které je přímá viditelnost. Je to způsobené 

velkou vzdáleností družic od Země, která je při obou systémech, či už GPS 

NAVSTAR nebo GLONASS, cca. 20 000 km. To způsobuje, že vysílaná vlna 

z družice se k přijímači na zemi dostane v opožděném čase a je zapotřebí určit 
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nejen souřadnice bodu X, Y a Z, ale i čas T, v kterém byla vyslaná vlna. Princip 

měření se dá rozdělit do dvou základních druhů a to: 

 měření pomocí kódu, 

 měření délky nosné vlny. 

Měření pomocí kódu spočívá v porovnávaní kódu přijatého z družice se stejným 

kódem vygenerovaným v přijímači. Každá družice vysílá svůj vlastní kód, aby se 

dalo určit ze které družice je vysílán. Z porovnání se vypočte tranzitní čas díky 

čemu můžeme při známé rychlostí šíření elektromagnetických vln spočítat 

vzdálenost od družice. Při kódové metodě se používají 2 typy kódů a to C/A kód 

který je vysílán pouze na frekvenci L1a P kód, který je vysílán na frekvenci L1 a L2 

a je přesnější.   

Měření pomocí délky nosné vlny se vyznačuje vyšší přesností oproti měření 

pomocí kódu. Princip spočívá v přesném určení fázového rozdílu vlny. Problém 

spočívá v určení počtu celých vln nazývaných i ambiguid (nejednoznačnost). 

Existuje mnoho metod na řešení ambiguit a použití se volí v závislosti na délce 

observace.      

Jelikož z důvodu atmosférických vlivů je přesnost měření v metrech musí se 

použít teorie, že atmosférické podmínky nad nevelkým územím jsou dostatečně 

podobné. Tím je možné použít 2 aparaturu, která má známé souřadnice čímž 

zjišťuje velkost a orientaci chyby způsobené atmosférickými vlivy. V konečném 

důsledku při postprocesingu získáváme orientaci a velikost vektoru posunu od 

bodu se známými souřadnicemi.      

Základními faktory ovlivňující přesnost měření je v prvním řade vzdálenost 

referenční stanice od rovera, délka observace, počet a konfigurace družic. Mezi 

další faktory patří: 

 stav družic – družice vysílá informace o svém stavu v navigační zprávě, 

 multipath efekt – je způsoben odrazem vlny od blízké plochy. Jeho vliv se 

částečně zamezuje standardním použitím 15° filtru, 
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 přesnost efemerid – efemeridy vysílané v navigační zprávě jsou v přesnosti 

kolem 2 m, efemeridy s vyšší přesností jsou k získaní v datovém centru, 

 vliv atmosféry. 

3.1.4 Metody měření technologií GNSS 

Statická metoda 

Při měření pomocí statické metody jsou využívané dlouhé observace (až několik 

hodin) pro kvalitní řešení ambiguid. Statická metoda se v geodetické praxi využívá 

při přesných aplikacích. Při měření je možné využívat dlouhé základnice dle [20] 

až několik 100 km. Přesnost cca 3-5 mm. Zpracovaní se provádi 

v postprocessingu.  

Rychlá statická metoda 

Měření pomocí rychlé statické metody se vyznačuje kratšími observacemi (několik 

minut). Vzdálenost mezi rovrem a referenční stanicí může být několik kilometrů. 

Přesnost téhle metody je cca 5-10 mm a zpracování se provádí taky 

v postprocessingu.    

Metoda Stop and Go 

Pří metodě Stop and Go je nutné nejdřív zjistit ambiguidy a potom je možné 

měření bodů na kterých se observuje jenom několik sekund. Nevýhodou je, že je 

potřeba nepřetržitého signálu z družic. Při přerušení signálu je nutná nová 

inicializace.   

Kinematická metoda  

Kinematická metoda je podobná metodě Stop and Go, s rozdílem že je možná 

inicializace i za pohybu. Při výpadku signálu není potřebná opětovná inicializace. 

Ambiguidi  se zjistí výpočtem z přesných kódových měření. 

Metoda RTK 

Metoda Real Time Kinematic je v podstatě metoda Stop and Go, při které je rover 

připojen s referenční stanicí pomocí modemu a dostává informace o korekcích, 
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pomocí kterých máme výsledné souřadnice okamžitě při měření, respektive se 

zpožděním několik sekund. 

3.2 Polygonové pořady 

Polygony slouží pro zhuštění bodového pole. Připojují se na body, na kterých je 

poloha známa. Z geometrického hlediska rozdělujeme polygony na otevřené a 

uzavřené. V praxi se nejčastěji uplatňují otevřené. 

Podle připojení na bodové pole se dělí polygonové pořady na polohově připojené 

a orientované a připojené jenom polohově. Popřípadě můžou být i polygony 

polohově nepřipojené, které se počítají ve vlastním souřadnicovém systému, a 

můžou se na souřadnicový systém připojit dodatečně.  

Podle způsobu připojení se polygonové pořady dělí: 

 Oboustranně orientovaný, kde začátek a konec polygonového pořadu je na 

známem bodě na kterých se měří připojovací směrníky.  

 Jednostranně připojený a orientovaný je připojen a orientován pouze na 

počátečním bodě.  

 Nepřímo připojený polygonový pořad se používá, když je připojovací bod 

nepřístupný. Na připojení se používá osobitný obrazec. 

 Vetknutý polygonový pořad je na začátku a na konci polohově připojen, 

nikoliv orientován. 

 Zauzlený polygonový pořad: je složený z více polygonových pořadů.   

3.2.1 Měření polygonových pořadů  

V polygonu je potřebné měřit délky stran a vrcholové úhly mezi jednotlivými 

stranami. Délky se měří minimálně dvakrát komparovaným měřidlem. Nejčastěji 

se používá optický dálkoměr. Taky je možné použít pásmo, dvouobrazový 

dálkoměr anebo paralaktickou metodu. Pro měření úhlů se používá teodolit, jehož 

přesnost je dostatečná pro splnění podmínky přesnosti polygonového pořadu. Na 

zvýšení přesnosti měřených uhlů používáme metodu měření ve skupinách a 

trojpodstavcovou soupravu. 
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3.2.2 Výpočet polygonového pořadu 

V oboustranně orientovaném polygonovém pořadu, který je zobrazen na obrázku 

č. 1, je pro výpočet n+2 potřebných vrcholových uhlů a n+1 délek polygonových 

stran. Celkově se teda počítá ze 3 nadbytečných měření, z nichž se provádí 

vyrovnání. Při tomhle typu se používají pro vyrovnání 3 podmínky, jedna úhlová a 

2 souřadnicové. Při výpočtu polygonového pořadu je na začátku potřeba vypočítat 

směrníky na obou orientacích. Poté se může použít úhlová podmínka dle [3]: 

               

 

   

                                                                                             

kde: n je počet vrcholů polygonového pořadu 

Když není tahle podmínka splněna, rozdíl se připočte na jednotlivé vrcholové úhly. 

Poté se můžu počítat směrníky na jednotlivých vrcholech analyticky podle výrazu 

dle [3]: 

    =         +  ,                      (3.2) 

    =         +                ,  

                                      

 

   

  

kde:   - vrcholový úhel, 

v - úhlová oprava. 

Po výpočtu jednotlivých směrníků se dle [3] počítají souřadnicové rozdíly podle 

výrazu: 

                         ,                   (3.3) 

                       . 

Pomocí souřadnicových rozdílů přecházíme ke dvěma souřadnicovým 

podmínkám: 
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Pokud podmínky nejsou splněni, jednotlivé rozdíly se rozloží na souřadnicové 

rozdíly podle délky strany. Jednotlivý souřadnicový rozdíl se opraví o hodnotu: 

   
    

  
                                                                                                                                              

Kde: vn je oprava souřadnicového rozdílu, 

v - celkový rozdíl z podmínky, 

   - suma délek stran, 

   - souřadnicový rozdíl. 

Poté se mohou vypočítat souřadnice jednotlivých bodů polygonového pořadu dle 

výrazu: 

           

 

   

                                                                                                                               

            

 

   

 

 

Obr. 1. Oboustranně orientovaný polenový pořad. 
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3.3 Polární metoda 

Metoda podrobného měření polohopisu zobrazena na obrázku č. 2, při které jsou 

měřenými veličinami orientovaný směr a délka od stanoviska po určovaný bod. Na 

tuhle metodu měření polohopisu je možné použít různé druhy přístrojů jako 

minutové přístroje s nitkovým dálkoměrem nebo tachymetry. V minulosti se taky 

používaly dvouobrazové dálkoměry. V dnešní době se na měření používají 

elektronické tachymetry. Výpočet souřadnci jednotlivých bodů provádíme dle [3]: 

              ,                (3.7) 

              .   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Princip polární metody 

Na obrázku č. 2 symboly znamenají: 

xA yA jsou souřadnice určovaného bodu A, 

xS yS - souřadnice stanoviska S,  

B - je bod orientace, 

σS,A - směrník z bodu S  na bod A, 

s - měřená vodorovná vzdálenost. 
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3.4 Trigonometrická měření výšek 

Trigonometrické měření výšek je nepřímý způsob měření výšek, který se používá 

tam, kde je nivelace zdlouhavá, neúčelná anebo nemožná. Často se používá tam, 

kde jsou velká převýšení. Podstata měření vychází z řešení pravoúhlého 

trojúhelníku, v kterém měříme zenitový anebo výškový uhel a vodorovné anebo 

šikmé vzdálenosti. Princip metody je zobrazen na obrázku č. 3. Výšku bodu 

vypočítáme pomocí vzorce: 

                 .                (3.8) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Princip trigonometrické metody měření výšek 

Na obrázku č. 3 symboly znamenají: 

HP je horizont přístroje, 

HA - nadmořská výška bodu A,  

HB - nadmořská výška bodu B,   

hP - výška přístroje, 

hC - výška cíle, 
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s - měřená vodorovná vzdálenost, 

β - výškový úhel, 

z - zenitový úhel, 

h - převýšení mezi body A, B. 

3.5 Technický parametry použitých přístrojů 

Elektronický tachymetr Leica 1200  zobrazena na obrázku č. 4 je integrovaný 

systém, který kombinuje dle [14] klasické totální stanice a systém GNSS. Toto 

zabezpečuje výhodu, že po osazení GPS SmartAntény je možné získat okamžité 

souřadnice stanoviska pomocí metody RTK. Vyznačuje se jednoduchým 

intuitivním ovládáním na dotykovém displeji, který je z obou stran. V přístroji je 

zabudován systém ATR, který umožňuje měření jenom s jednou osobou. Řada 

1200 je v různých přesnostech a to 1“, 2’’, 3’’ a 5’’ a možnosti bezodrazového 

měření délek pod příponou +.  

 

Obr. 4. Leica TCR 1202+ 
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Tab. 1. Technický parametre Leica TCR 1202+  

Měření úhlů 

 Střední chyba měřených úhlů  2" (0,6 mgon)  

Měření délek   

Střední chyba měřených délek 1 mm + 1,5 ppm 

Měřených úhlů 

  

Tab. 2. Technické parametry Leica GPS 500 

Typ přijímače Dvoufrekvenčný 

Frekvence L1 
12 kanálů, fázové měření C/A kódu, 

korelace P kódu 

Frekvence L2 
12 kanálů, fázové měření P kódu, podpora 

řešení P kódu při AS 

Statická 3+0,5 ppm 

 Rychlá statická 5+1ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Filip Kuba: Analýza přesnosti mobilního mapování pro vyhotovení digitální technické mapy 

města Frýdek - Místek 

 

2013                             19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Leica GPS 500 
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4. Vlastní měření polohopisu a výškopisu ulice Luční 

Před samotným měřením polohopisu a výškopisu se shromáždili geodetické údaje 

o polohovém i výškovém bodovém poli, které jsou veřejně dostupné na webovém 

portálu Českého  ústavu zeměměřického a katastrálního. Údaje byli potřebné pro 

rekognoskaci terénu, zda dané body nejsou poškozené anebo zničené. Při 

obhlídce v terénu se nejdříve zkontrolovaly body polohového a výškového 

bodového pole. Bod polohového bodového pole byl potřebný pro měření metodou 

GNSS. Jako nejvhodnější byl bod 000936080010, který je vzdálený cca. 1 km od 

zájmového území, a v jeho okolí se nenacházejí žádné objekty které by zastínily 

signál z družic. Pro výškové měření byl zvolen bod Gdh-4.1 který se nachází na 

budově přímo na ulici Luční. Geodetické údaje bodu Gdh-4.1 a bodu 

000936080010 jsou v příloze H.  

4.1 Měřická síť 

Zaměření polohopisu a výškopisu ulice Luční bylo provedeno pro účel vyhotovení 

technické mapy města a kontrolu přesnosti měření pomocí mobilního mapovacího 

systému. Na začátku byli zvoleny a stabilizovány body bodového pole pro 

připojení polygonového pořadu a přímé měření v terénu. Na připojovacích bodech 

byly určeny souřadnice statickou metodou GNSS. Měření se skládalo ze dvou 

nezávislých observací, ze kterých byla vypočítaná střední hodnota polohy bodu.  

4.1.1 Zaměření bodů měřické sítě technologií GNSS 

Na měření byly využité dvě GNSS soupravy Leica 500, kde se jedna souprava 

použila jako referenční stanice na známém bodě 000936080010 a druhá stanice 

jako rover se kterou byl určován vektor posunu na jednotlivých bodech orientace 

od referenční stanice. Na každém určovaném bodě byla observace kolem 18 

minut. Délka intervalu záznamu byla nastavena na 10 sekund. Toto měření bylo 

rozdělené do dvou dnů.  

1. Měření: 

Datum: 9. 11. 2012.  

Povětrnostní podmínky: Mírný vítr, polooblačno, 15°C. 
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Pomůcky: 2 soupravy Leica GPS 500 v.č. 24194 a 24195. 

2. Měření: 

Datum: 11. 11. 2012.  

Povětrnostní podmínky: Mírný vítr, jasno, 18°C. 

Pomůcky: 2 soupravy Leica GPS 500 v.č. 24194 a 24195. 

Před samotným měřením byla v přístroji vytvořena nová zakázka pod položkou 

JOB ˃ New Job. Hlavní menu systému Leica GPS 500 je zobrazeno na obrázku č. 

6. 

  

Obr. 6. Hlavní menu Leica GPS 500 

V položce New Job zobrazené na obrázku č. 7 bylo zadáno jméno zakázky a poté 

se pokračovalo stlačením tlačítka F1 (continue). Samotné měření bylo nastaveno 

v položce Survey, kde bylo nalezené jméno naší nové vytvořené zakázky a bylo 

potvrzené stlačením klávesy F1. 

  

Obr. 7. Vytvoření nové zakázky 

V novo vytvořené zobrazené na obrázku č. 8. byla nastavená metoda měření 

(Config Set) statická metoda (PP_STATIC). Pod touhle položkou je výběr zakázky, 

kde by měla být nastavena nová vytvořená zakázka. Jako další položka je výběr 

souřadnicového systému (Coord Sys), zde byl nastaven systém WGS84 Geodetic 
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a poslední položkou v tomhle okně je výběr antény (Antenna) kde byla zadána 

anténa AT502 tripod. Pokračovalo se stlačením klávesy F1 (continue). 

 

Obr. 8. Nastavění měření Leica GPS 500 

Zde se dostáváme do měřícího okna zobrazeného na obrázku č. 9, kde bylo 

nastaveno číslo bodu (point Id) a výška antény (Ant. Height). Po zadání těchto 

parametrů bylo začato měření stisknutím klávesy F1 (Ocupy). Když přístroj začne 

měřit, začnou přibývat observace v okně Static Obs. Dále bylo v tomhle okně vidět 

i počet družic na frekvenci L1 a L2. Když dojde k ztrátě signálu, nebo bude počet 

družic nedostatečný, začne přístroj vydávat výstražné signály zřetelným pípáním. 

Konec měření na daném bodě byl proveden dvojnásobným stlačením klávesy F1 

kde při prvním stlačení se ukončí měření (STOP) a při druhém se uloží bod do 

paměti (STORE). Pro ukončení měření byla stlačena klávesa SHIFT F6 a vyjelo 

se do základního menu. 

     

Obr. 9. Okno měření Leica GPS 500 

4.1.2 Výpočet a vyrovnání měřické sítě zaměřené technologií GNSS 

Po zaměření bodů následovalo zpracování údajů. Naměřené údaje byly 

zpracované v programu ,,Leica geo office“. Pro zvýšení přesnosti měřených bodů 

a pro kontrolu správnosti byly na zpracování použité údaje ze sítě permanentních 
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stanic GNSS České republiky z bodů ve Frýdku-Místku s označením CFRM. 

Ačkoliv zpracované údaje jsou v souřadnicovém systému ETRS89 je jich potřeba 

transformovat do systému JTSK. Byl vyhotoven transformační klíč použitím 3D 

helmertové podobnostní transformace na kterou bylo potřebných sedm parametrů: 

 posun sítě v směru souřadnicových os (dx,dy a dz), 

 pootčení okolo souřadnicových os (ωx, ωy a ωz), 

 změna měřítka. 

Proto byly potřebné nejméně tři identické body na vyhotovení transformačního 

klíče. Pod pojmem identické body se rozumí body, které mají souřadnice v JTSK a 

taky v ETRS89. Při použití třech identických bodů by transformaci bylo možné 

vypočíst, ale nebyl by tam bod, který by umožnil kontrolu identity bodů. Na tenhle 

transformační klíč byl použit software ,,Lecia geo office“.  Na výpočet byly použity 

čtyři body 000936082050, 000936072010, 000936082030 a bod 000936080010 

kterých údaje jsou v příloze H. Konfigurace identických bodů pro tvorbu 

transformačního klíče je zobrazena na obrázku č. 10. Transformační klíč je 

uveden v příloze B. Přesnost transformačního klíče byla vypočtena dle vzorců 4.1 

a je uvedena v příloze E.  

    
      

 
   

 
                                                                                                                              

    
      

 
   

 
  

Kde: dx a dy jsou souřadnicové opravy , 

n - počet identických bodů. 

 

mx = 0,009 m 

my = 0,018 m 
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Obr. 10. Observační schéma určení bodu pomoci technologie GNSS 
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4.1.3 Chyba určení polohy bodů statickou metodou 

Připojovací body v polygonovém pořadu byly měřeny dva krát. Takže 

nejpravděpodobnější hodnota se získá jako aritmetický průměr z naměřených 

hodnot. Hodnoty byly vypočteny v programu ,,Leica geo office“. Průměrné hodnoty 

a střední souřadnicové chyby byly vypočteny pomocí vzorců 4.2 a 4.3 v programu 

,,Microsoft excel“. Výpočet je uveden v příloze E. K  hodnotám přesnosti byla 

připočtena pomocí zákona hromadění středních chyb přesnost transformace 

souřadnic, výpočet je uveden v příloze E. Hodnoty přesnosti bodů jsou uvedeny 

v tabulce č. 3.  

   
   

 
   

 
                                                                                                                                            

   
   

 
   

 
   

Kde:  x  a y  jsou průměrné hodnoty souřadnic bodů určených technologií GNSS.  

    
          

   

   
    

                                                                                                            

    
          

   

   
    

                                                                                                       

      
  

    
 

 
  

Kde:  mx  a my jsou střední chyby v určení souřadnice bodů určených technologií 

GNSS,  

     a     - střední chyba transformačního klíče, 

n - počet měření (n=4). 
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Tab. 3. Vypočítané souřadnice bodů GNSS 

  SJTSK 
Střední souřadnicové 
chyby 

č.b. y [m] x [m] HBpv [m] mx [m] my [m] mx,y [m] 

5005 468801,258 1120270,994 302,219 0,013 0,022 0,018 

5008 468902,400 1120273,120 301,965 0,011 0,022 0,017 

5009 469060,186 1120314,056 297,205 0,010 0,023 0,017 

5010 469131,056 1120128,029 291,320 0,011 0,019 0,015 

5011 469232,904 1120140,765 292,575 0,011 0,019 0,015 

5012 469017,218 1120118,341 290,368 0,009 0,020 0,016 

4.2 Polygonový pořad 

Pro podrobné měření bylo zapotřebí zhustit dosavadní bodové pole. Z toho 

důvodu byl zaměřen polygonový pořad. Polygon byl vložen mezi body 5010 a 

5008 a oboustranně orientován na body 5011, 5012, 5009 a 5005. Polygonový 

pořad je zobrazen na obrázku č. 11. 

4.2.1 Měření a výpočet polygonového pořadu 

Datum: 17. 11. 2012  

Povětrnostní podmínky: Mírný vítr, jasno, 13°C 

Pomůcky: Leica TCR 1202+, 3 stativy, odrazový hranol Leica 360° 

Polygonový pořad byl měřen ve dvou skupinách pomocí trojpodstavcové 

soupravy. Vypočtené souřadnice bodu polygonového pořadu jsou v tabulke č. 4. 

Polygonový pořad byl zpracován klasicky, vyrovnán v programu ,,Groma“ a 

protokol z výpočtu je v příloze D. Při klasickém vyrovnání byla zjištěna úhlová 

odchylka Oω=28cc a polohová odchylka Op=0,007m. Observační schéma 

polygonového pořadu je zobrazeno na obrázku č. 11. 
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Obr. 11. Observační schéma polygonového pořadu 

4.2.2 Výpočet středních chyb polygonového pořadu 

Při výpočtu středních chyb byly použitý vzorce 4.4 dle [22] a vypočtené střední 

chyby jednotlivých bodů polygonového pořadu jsou v tabulce 4. Výpočet je 

v příloze E. 
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Kde: p je počátečný bod polygonového pořadu, 

k - koncový bod polygonového pořadu, 

   
 - střední chyba měřené délky, 

   
 - střední chyba měřeného úhlu dle 4.5, 

R - vzdálenost od koncového bodu, 

        
  ,        

         
         

  - střední chyby připojovacích bodů. 

    
   

      
                                                                                                                                

Tab. 4. Souřadnice bodů polygonového pořadu ze středními souřadnicovými chybami 

Bod Y X mx [m] my [m] mx,y [m] 

6001 469078.073 1120159.615 0,008 0,014 0,012 

6002 469050.019 1120175.882 0,008 0,014 0,012 

6003 469016.271 1120199.051 0,008 0,014 0,012 

6004 468980.669 1120220.775 0,008 0,014 0,012 

6005 468942.993 1120247.346 0,008 0,014 0,012 

4.3 Podrobné měření polohopisu a výškopisu 

Podrobné měření bylo provedeno z bodu polygonového pořadu polární metodou 

v jedné poloze dalekohledu. Měření bylo provedeno spolu se zaměřením 

polygonového pořadu. Účelem měření bylo polohopisně i výškopisně zaměření 

ulice Luční. Měřeny byly prvky pro tvorbu digitální technické mapy města podle 

vyhlášky 233/2010 sb. o základním obsahu technické mapy města a to budovy, 

ploty, hranice změn druhu pozemku, cesty, nadzemní časti inženýrských sítí. Při 

měření se nevyhotovoval měřický náčrt, ale každému bodu byla přiřazena určitá 

vrstva pro druh měřeného prvku. Metoda byla zvolena pro urychlení měřických 

prací v terénu, ale i při zpracování naměřených údajů. 
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4.3.1 Zpracovaní údajů 

Podrobné měření bylo zpracováno v programu ,,Microsoft Excel“. Vypočítané 

souřadnice byly naimportovany do programu AutoCad v jednotlivých vrstvách, kde 

se mapa dále zpracovala podle vyhlášky pro tvorbu digitálních technických map 

města. Značkový klíč a popis jednotlivých názvů byl vyhotoven podle ČSN 

013411. Ukázka pracovního prostoru programu AutoCad je na obrázku č. 12. 

 

Obr. 12. Pracovní prostředí AutCAD 

4.3.2 Výpočet střední souřadnicové chyby polohopisného měření 

Při výpočtu přesnosti polohopisného měření byl výpočet zjednodušený pro 

množství měřených bodů a použil se bod, na kterém byla naměřená největší 

délka. Výpočet je v příloze E. Při výpočtu se vycházelo ze vzorců dle [26]. 

   
  =                     ,                   (4.6) 

    
  =                      

    
  =                                 
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Kde:    je střední chyba měřených úhlů daná výrobcem                 , 

    - střední chyba měřených délek daná výrobcem             ,  

   - měřená vodorovná délka ze stanoviska po bod, 

   - směrník ze stanoviska na měřený bod. 

Výpočtem se dospělo k souřadnicové chybě podrobného bodu vzhledem ke 

stanovisku, ze kterého byl bod měřen: 

mxP= 0,001 m, 

myP= 0,002 m, 

mxyP
2= -0,0000013 m2, 

mx.yP= 0,002 m. 

Abychom byla  hodnota střední souřadnicové chyby vzhledem k nejbližším 

bodům bodového pole je zapotřebí vypočítat vliv chyby z přesnosti polygonového 

pořadu pomocí vzorců dle [26]:  
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Kde:    je střední chyba měřených úhlů daná výrobcem                 , 

    - střední chyba měřených délek daná výrobcem             ,  

   - měřená vodorovná délka ze stanoviska po bod, 

     - vodorovná délka ze stanoviska po bod orientace,  

   - směrník ze stanoviska na měřený bod, 

     - směrník ze stanoviska na bod orientace, 

     a     - souřadnicové chyby stanoviště, 

     a     - souřadnicové chyby bodu orientace. 

mxS= 0,019 m 

myS= 0,017 m 

mx,yS
2= 0,000180 m2 

mxyS= 0,018 m 

Z předešlých výpočtů byly získány dílčí chyby jednotlivých použitých metod. Pro 

výpočet střední souřadnicové chyby polohopisného měření byl použit vzorec 4.8 

který vychází z aplikace zákona hromadění středních chyb. 

mx2= mxP2+ mxS2,                (4.8) 

my2= myP2+ myS2. 

Kde:     a     je vliv chyb měření, 

     a     - vliv chyb měřické sítě. 

mx= 0,019 m 
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my= 0,017 m 

mx,y= 0,018 m 

4.3.3 Přesnost trigonometrického měření výšky 

Tak jak při polohovém měření je potřeba zjistit i střední chybu bodů výškopisu. 

Jelikož se vycházelo z jednoho známého bodu výškového pole, největší chyba 

bude na konci polygonového pořadu.  Při výpočtu se vycházelo aplikací zákona 

hromadění středních chyb ze vzorce 4.9. Výpočet je v příloze E. 

 

       
     

     
     

     
     

     
                                                                       

Kde: mh1 až mh7 jsou chyby jednotlivých převýšení, které vypočteme podle 

vzorce: 

       
    

            
   

 
  

 

   
   

 

            

  

   
     

  

  
    

    

                 (4.10) 

Kde:   je zenitový uhel, 

 k - refrakční koeficient k=0,13, 

 r - poloměr země r=6370 km, 

 mc - přesnost v určení výšky signálu, mc=2mm, 

 mA - přesnost výšky bodového pole, mA=2mm, 

mz - střední chyba měřených zenitových úhlů daná výrobcem 

mz=             , 

    je střední chyba měřených délek daná výrobcem             . 

Jelikož jsou výškové úhly v polygonovém pořadu současně měřeny z obou bodů a 

taky je pořad kratší jako 300 metrů, můžeme vliv refrakce a zakřiveni Země 

zanedbat.  

m∆H= 0,003 m 
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5. Mobilní mapovací systém 

Z pohledu stoupající poptávky pro 3D geografických informačních systémech je 

potřeba novějších a efektivnějších metod na sběr těchto údajů. Technologický 

pokrok dle [17] v oblasti GNSS přijímačů v kombinaci s využitím sběru a záznamu 

měřických dat výrazně pokročil. Na trhu se objevilo několik zařízení fungujících na 

tomto principu, které lze použít na sběr dat pro potřeby mapování nebo dat pro 

geografické informační systémy. Souhrnně se tyto metody označují jako metody 

mobilního mapování. Technologický vývoj GNSS a především pokrok 

v zpracování dat dospěl k zajímavým výsledkům v přesnosti a ve spojení 

s rychlým sběrem dat. Vývojem přístrojů určenými pro mobilní mapování se 

zaobírají přední světoví výrobci geodetických přístrojů. Mapování se častokrát 

provádí v intravilánu, kde by problémem mohla být situace, kdy dochází 

k výpadkům GNSS signálu což má za následek nepřesnosti v poloze. Tohle se 

podařilo vyřešit zabudováním třech navzájem se doplňujících technologií.  

5.1 Popis technologie  

Technologie mobilního mapování je dle [17] jedinečná a zároveň velmi efektivní 

metoda sběru dat pro účely mapování a GIS a to hlavně v zastavěných částech, 

kde dochází k častým a taky rychlým změnám v infrastruktůře, výstavbě nebo 

ve změně silnic které je obtížně, nebo nemožné efektivně zachytit klasickými 

metodami mapování. Základem jsou mobilní mapovací systémy umožňující 

samotný sběr dat v terénu, které se umísťují především na auta, ale i na jiné 

dopravní prostředky. V závislosti zájmového území, které je za potřebí zmapovat 

se může daný systém umístnit na lodě, vlaky případně i na vrtulníky. Součástí 

systému je také aplikace umožňující zpracování naměřených dat a aplikace na 

vyhodnocení zájmových informací.  

Mapovací systém má dle [24] v kombinaci s různými dopravními prostředky 

obrovský potenciál využití. Některé mapovací systémy jsou používané při tzv. 

skenovaní prostoru, konstrukcí nebo předmětů. Ve stavebnictví je možné skenery 

používat při mapovaní skutečného tvaru stavebních objektů jako jsou tunely, 

mosty případně i větší haly. Taky je možnost využití potenciálu při měření 
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deformací těchto staveb. Diplomová práce je ale určená ke studiím mobilních 

mapovacích systémů a je potřeba podrobněji popsat využití tohoto typu. Na rozdíl 

od klasického skenovaní je mobilní mapovací systém doplněn o zařízení sloužící 

k určení prostorové polohy skeneru. Mobilní mapovací systém je použitelný 

k mapování intravilánu nebo extravilanu. Vyznačuje se rychlým zaměřením 

zájmového území ale je omezen šířkou zaměřeného území, které je podle typu 

skeneru omezené na několik metrů nebo desítek metrů. Dalším nedostatkem 

technologie MMS je při neupravovaných nebo zarostlých územích, přes které není 

vidět. Jedno z dalších využití skeneru je při tvorbě dokumentace ukončení 

výstavby liniových staveb, jako jsou silnice, mosty, atd. V případě použití pro 

železniční stavitelství je možnost připojení systému na speciální vozík zobrazené 

na obrázku č. 13. Kombinace umožňuje zaměření železničního koridoru a 

výsledné data slouží pro tvorbu dokumentace, tvorbu železničních map, inspekci 

trati ale i inventarizaci železničních prvků jako jsou výhybky, dopravní značení 

nebo sloupy. Dále je možné využívat mobilní mapovací systém ve spojení s lodí. 

Na splavných řekách je možné mapování vodních toků, kde se mapují břehy řek, 

značení nebo jiné technické prvky umístněny na břehu nebo přímo na vodním 

toku. 

  

Obr. 13. MMS upevnění na speciálním vozíku 
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5.2 Konfigurace 

Mobilní mapovací systémy jsou rozdílné podle výrobce, ale některé prvky mají 

společné. Postupný vývoj systémů dle [24] přinesl určitou snahu o unifikaci řešení. 

Od původních systémů, které byly doslova přidrátovány na střeše mobilního 

prostředku, se přešlo k sofistikovaným řešením s řídící jednotkou, GNSS 

přijímačem, IMU (zařízení, které díky tří gyroskopů a tří akcelerometrů umístěných 

v osách vzájemně na sebe kolmých určuje orientaci) a externími odometry 

připojitelnými ke kolům vozidla. Odometry se můžu nahradit připojením systému 

přes CAN-BUS sběrnici ke komunikačnímu rozhraní automobilu. Tato zařízení 

tvoří základ mobilního mapovacího systému a slouží především pro určování jeho 

polohy a pro georeferencování dat ze senzorů sloužících k samotné dokumentaci 

zájmového území. Mezi tyhle zařízení patří různé typy digitálních kamer nebo 

laserových skenerů. Celý systém je obvykle ovládán počítačem přizpůsobeným 

pro sběr dat. Nároky na počítač jsou soustředěny na kapacitu a rychlost 

paměťového disku, výkon procesorů a grafických karet. Je třeba dbát na 

komunikační rozhraní mezi mobilním mapovacím systémem a počítačem. 

Standardně jsou to sériové porty počítačů nebo ethernet. Pro přenos velkého 

objemu obrazových dat z digitálních kamer postupným vývojem vykrystalizovala 

dle [27] víceméně tři řešení. Jsou to GigE Vision®, FireWire a Camera Link. 

V případech s nižším rozlišením kamery lze použít klasické USB rozhraní. Počet a 

rozmístění digitálních kamer závisí na typu aplikace, pro kterou je potřeba data 

sbírat a na způsobu získávaní dat ze snímku. Někdy se používá umísťování 

kamer tak, aby tvořily stereoskopické páry a umožňovaly tak měřit na principu 

průsekové fotogrammetrie.  

V jiných situacích míří kamery každá na jinou stranu např. do kříže tak, aby bylo 

dosaženo co největšího pokrytí přilehlého okolí dráhy pohybu systému a byly 

minimalizovány zakryté prostory s tím, že vyhodnocování zájmových objektů ze 

snímků je založeno na prostorovém protínání vpřed.  

Mezi důležité parametry dle [17], které sledujeme u digitálních kamer je především 

rozlišení čipu. U kamer používaných u pozemních aplikací je rozlišení kolem 5 až 

10 megapixelů. U leteckých se to pohybuje v řádu desítek megapixlů. Tenhle 
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rozdíl je zapříčiněn rozdílem vzdálenosti zájmového území, které je při letecké 

aplikaci mobilního mapování výrazně větší jako při pozemním mapování. S měnící 

se vzdáleností je potřeba dávat důraz na volbu vhodného objektivu, který 

s velikostí čipu definuje detail rozlišení zájmového území. Dalším parametrem 

objektivů je FOV (Field of View v překlade zorné pole), které nám definuje šířku 

záběru. Důležitá je i rychlost kamery, což je počet snímků, které je schopná 

kamera pořídit za vteřinu (tzv. frame rate).  

Některé ze systémů mobilního mapování jsou vybaveny laserovými skenery. 

V minulosti byly používány pouze 3D laserové skenery, které dovolovaly ve 

statickém režimu, což je po zastavení automobilu naskenovat okolí vozidla a 

případně pořídit i digitální snímky (Stop-and-go režim). V současné době jsou 

používány systémy složené z více 2D skenerů, které skenují povrch v 

dynamickém režimu za pohybu automobilu po trajektorii (On-the-fly režim). Třetí 

rozměr je tím pádem získáván změnou polohy systému skenerů v čase. 

Konfigurace skenerů na vozidle je variabilní vzhledem k počtu a typu skenerů a na 

požadovaném výstupu skenovaných dat. Skenery se rozlišují především svým 

efektivním dosahem, který je v případě základných typů několik desítek metrů. 

Dražší a preciznější přístroje dovolují skenovat i do vzdálenosti 200-300 metrů. 

Kromě dosahu skenerů je potřeba sledování jiných technických parametrů, jako 

jsou skenovací frekvenci, zorné pole, velkost a rozlišení čipu, atd.  

5.3 Stop-and-go režim mobilního mapování 

Pro Stop and go režim je dle [18] na vozidle, který nese mapovací systém, 

namontován jeden nebo více laserových skenerů. Samotné skeny jsou pořizovány 

po zastavení- během téhle doby se pozice a orientace skeneru nemění. Po 

pořízení skenů se vozidlo přesune na další bod, kde se vyhotovují další skeny. 

Proto název režimu Stop and go. Poloha bodů je určena v místním souřadnicovém 

systému, který je určen: 

 třemi souřadnicemi referenčního bodu skeneru, který je považován za 

počátek souřadnicového systému, 

 třema úhly rotace os,  
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 změnou měřítka. 

 Registrace a georeferencování každého bodů může být založeno například na 

ICP (iterační algoritmus nejbližšího bodu) algoritmu v kombinaci s prostorovou 

podobností transformací založenou na vlícovacích bodech se známými 

souřadnicemi v globálním souřadnicovém systému. 

5.4 On the fly režim mobilního mapování 

V případě on the fly režimu se dle [18] vozidlo nezastavuje pro provádění skenu, 

ale je v nepřetržitém pohybu.  Prostorové rozlišení závisí na časovém a 

prostorovém rozlišení, které je nastavené pro skenovaný profil a také na rychlosti 

dopravního prostředku. Systém snímání je podobný letecké fotogrammetrii, 

s rozdílem, že při pozemním skenování není dostatečný signál družic GNSS. 

Proto se pro orientaci využívá IMU a poloha je určena technologií GNSS. Použití 

IMU je výhodné i z hlediska ztráty signálu přechodem přes tunel nebo jiné místa 

nepokryté signálem GNSS.  

5.5 Mobilní mapovací systém IP-S2 Topcon 

Diplomová práce se zaobírá přesností mobilního mapovacího systému od firmy 

Topcon, konkrétně modelem IP-S2. Firma nabízí různé konfigurace tohohle 

zařízení. V  případě použití pro tuto diplomovou práci byl systém umístněn na 

automobilu zobrazeném na obrázku č. 14.  
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Obr. 14. MMS Topcon IP-S2 upevnění na osobním vozidle 

Základem systému IP-S2 Topcon je takzvaný cube. Je to zkalibrovaná konstrukce 

sloužící k uchycení většiny senzorů. Nejdůležitější částí je IP-S2 box co je řídící 

jednotka zajišťující synchronizaci všech připojených zařízení. Řídící jednotka je 

připojena přes ethernet kabel do počítače a pomocí speciálního programu je 

možné mobilní mapovací systém ovládat a ukládat data pro následné zpracování. 

Mobilní mapovací systém IP-S2 se dle [27] skládá z těchto zařízení:  

GNSS přijímač  

Přijímač je určen pro určování přesné polohy mobilního mapovacího systému v 

prostoru a zajišťuje přesnou synchronizaci systému s časem hodin GNSS.  

Inerciální měřící jednotka  

IMU je zařízení, které díky tří gyroskopů a tří akcelerometrů umístěných v osách 

vzájemně na sebe kolmých určuje orientaci.  

Externí odometr (2x)  

Externí odometre slouží na měření projeté vzdálenosti a rychlosti vozidla 

s vysokou přesností.  

Laserový skener (3x)  
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Laserové skenery zaznamenávají zájmové území pomocí měření množství 

laserových bodů vytvářejících prostorový 3D model.  

Sférická digitální kamera  

Kamera, obvykle složená z vícerých kamer pořizuje panoramatické snímky 

zájmového území.  

Technické parametry IP-S2 jsou uvedeny v tabulkách: 

Tab. 5. Technické parametry GNSS soupravy 

GNSS komponenty   

kanály 40 kanálový, all-in-view, L1 GPS, L1/L2 GPS, 

  

 L1/L2 GLONASS, L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS, 

WAAS 

studený / teplý start < 60 sec / < 10 sec 

opětovné < 1 sec 

pokročilé firmware funkce Multipath Mitigation, Co-Op Tracking 

 

Tab. 6. Technické parametry inerciální měřící jednotky  

IMU   

Datová rychlost 100 Hz 

Gyroskopický 

předpoklad/kolísaní nuly 1°/hz 

 

Tab. 7. Technické parametry skeneru 

Vlastnosti   

Vstupné napájecí napětí 9V na 28V 

Velikost/hmotnost 20 cm x 23 cm x 11 cm / 3.6 kg 

Provozní teplota –30° do +80°C 
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Tab. 8. Komunikace s počítačem 

I/O PORTS   

CAN Bus OBDII - MOLEX-9 Pin 

Encoder TTL quadrature input 

Ethernet 100 Base-T 

USB 2.0 Host input /output 

RS-232-/422 Up to 2 Mb/s 

High-speed digital I/O (x4) LVDS 400 Mb/s 

 

Tab. 9. Technické parametry laserového skeneru 

Laserový skener   

Skenovací uhel / uhlové 

rozlišení 

180°/1° uhlové rozlišeni - možnost bočního 

hledaní 2 x 

  

90°/0.5° uhlové rozlišení - možnost 

bočního hledaní 1 x 

Střední chyba měření ± 45 mm 

Typická vzdálenost 30 m 

Datová rychlost 75 Hz pomocí Ethernetu 

 

Tab. 10. Technické parametry sférické kamery 

Sférická digitální kamera   

Senzor kamery Sony 2.0 MP 1/18” ICX274 

Maximální rozlišení 1600x1200 (HxV) 

Rychlost snímaní (Maximálně 

rozlišení) 15 FPS ve formátě JPEG  

Optika 

vysoce kvalitních  mikro čoček o 

ohniskové vzdálenosti 3,3mm 

Rozlišení panoramatické 

snímky 5400x2700 
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5.5.1 Možné aplikace pro mobilní mapovací systém IP-S2 

Před samotným měřením je potřebné nastavit mobilní mapovací systém. Pomocí 

webové aplikace je možné nastavit správnost a funkčnost jednotlivých zařízení a 

také nastavit jejich parametry. V prvním řádě, jsou to offsety a taky orientace vůči 

sobě. Tyto parametry se zjišťují při samotné kalibraci systému. Při nastavovaní 

parametrů digitálních kamer máme na výběr ze dvou režimů expozice: 

 první režim expozice je založen na časovém intervalu tvoření snímků, 

 druhý je založen na vzdálenostním intervalu (kamery vytvářejí snímky podle 

ujeté vzdálenosti). 

Podle typu expozice je možné určovat hustotu pořizovaných dat zájmového 

území. Po počátečním nastavení systému je před zahájením měření potřeba 

technologii GNSS určit ambiguidy pro měření prostorové polohy jednotlivých 

snímků. Obvykle se určuje během zastavení na dobu 2-5 minut.  

V praxi se občas vyskytuje rovněž kinematic alignment nevyžadující statická data. 

V obou případech je výhodné na začátku sběru dat provést static alignment a 

následně kinematic alignment, při kterém je doporučeno jet tak, aby změny v trase 

byly pokud možno co největší a výpočetní proces měl tak dostatek dat pro správný 

výpočet polohy a orientace systému. Vzhledem k tomu, že se výpočet trajektorie 

provádí jak vpřed, tak vzad, je potřeba ukončit sběr dat stejným způsobem jakým 

byl zahájen. Počátek sběru dat by měl být na místech s dobrým pokrytím signálu 

GNSS. To zaručuje kvalitní počáteční určení polohy. Špatné určení počáteční 

polohy může mít za následek znehodnocení celého měření. 

5.6 Zpracování dat z mobilního mapovacího systému 

Po zaměření dat v terénu je potřeba data zpracovat. U mobilních mapovacích 

systémů Topcon IP-S2, ale i u jiných mapovacích systémů pracujících na stejném 

principu lze rozdělit zpracování údajů na 3 části. V první části je výpočet polohy a 

samotné dráhy mobilního mapovacího systému. Další kroky zahrnují zpracování 

snímků z digitálních kamer a zpracování dat z laserových skenerů.   
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Poloha, i dráha mobilního mapovacího systému se určuje pomocí GNSS přijímače 

ale i použitím IMU a odometrů což umožňuje dosáhnout kvalitních výsledků i 

v zastavěných oblastech kde je signál z družic blokovaný budovami nebo stromy. 

Informace při téhle situaci jsou získávány z odometrů měřících rychlost a ujetou 

vzdálenost v závislosti na otáčení kol nápravy. V praxi se ustálily dvě metody 

výpočtu trajektorie. U první metodě je nejdříve vypočítána trajektorie na základě 

diferenciální metody GNSS a je následně používána při zpracování dat z IMU pro 

update polohy a rychlosti. Při použití druhé metody probíhá zpracování GNSS/INS 

dat současně a je tak možné použít již dvou satelitů pro tzv. fázový update, což 

představuje značnou výhodu v náročných podmínkách na příjem signálu z družic. 

Dalším krokem při zpracování údajů z mobilního mapovacího systému je 

vyhodnocení snímků z digitálních kamer. Snímky jsou ukládány v různých typech 

formátu. Některé typy kamer ukládají snímky v klasických formátech, jako jsou 

JPEG, BMP nebo TIFF které umožňují menší náročnost na čas při zpracovaní 

snímků. Jiné kamery umožňují pomoci raw formátu (nezkomprimovaný formát) 

vyhotovit desítky snímku za vteřinu při vysokém rozlišení. Nevýhodou je časová 

náročnost při zpracování snímku. Mobilní mapovací systém IP-S2 umožňuje 

vyhotovování snímků s rozlišením 5400x2700 pixelů. Tyhle snímky se můžou 

zpracovat v aplikaci PanoramaGIS®, která byla pro tento účel společností 

GEODIS BRNO vyvinuta. 

Třetím krokem je zpracování dat z laserového skeneru, které umožní vyhotovení 

množství bodů. Laserový skener na základě známe rychlosti světla a také 

dovednosti o vlnovém šíření určí vzdálenost bodu. Pomocí intenzity odrazeného 

světla, které je rozložené do složek RGB, určí barvu měřeného bodu. Pomocí 

téhle kombinace a za pomoci softwaru je možné vyhotovit reálný 3D model 

zaměřeného území.  

5.6.1 Princip zpracování měření ze snímku 

Jak je již uvedené zpracování údajů z MMS je na principu průsekové 

fotogrammetrie. Jelikož je tohle téma rozsáhlé, bude dále popsán jenom základní 

princip. Průseková fotogrammetrie je dle [5] velmi podobná stereofotogrammetrii 
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s rozdílem použití výrazně delší základnice. Podstata měření vychází z geodetické 

metody protínaní napřed. Snímky jsou vyhotoveny na dvou známých stanoviscích, 

v rámci kterých musíme znát prvky vnitřní a vnější orientace snímků. Princíp 

metody je zobrazen na obrázku č. 15.  

 

Obr. 15. Schéma průsekové fotogrammetrie 

Vnitřní orientace snímku: 

 souřadnice hlavního snímkového bodu H´,  

 konstanta fotokomory ck, 

 zkreslení objektivu. 

Vnější orientaci snímku představuje šest parametrů: 

 prostorové souřadnice fotogrammetrického stanoviska, 

 stočení snímku φ, představuje uhel mezi horizontálním průměrem os 

záběru a daným směrem v horizontální rovině,  
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 sklon os záběru ω , je úhel mezi osou záběru a horizontální rovinou, 

 pootočení snímku χ, vyjadřuje úhel, který svírá spojnice protilehlých 

rámových značek s určitým směrem anebo přímkou (v pozemní 

fotogrammetrii je to snímkový horizont). 

Při snímkové dvojici je zapotřebí znát 12 prvků vnější orientace. Pro spolehlivé 

určení nám stačí znát ale jenom 5 prvků: 

 souřadnice stanoviska (x,y,z), 

 délku fotogrammetrické základnice, 

 směrník osy záběru.   

Výpočet souřadnic bodů vyhodnocených pomocí analytické fotogrammetrie se 

provádí pomocí vzorců dle [5]:  

                     
  

 
                                                                                                              

                     
   

 
  

        
  

  
  

         
   

   
  

          , 

s           . 

Souřadnice určíme pomocí protínaní napřed: 

      
                       

                 
                                                                                       

yP=yA+(xP-xA)         . 

5.7 PanoramaGIS® 

PanoramaGIS® je aplikace na zpracovaní naměřených údajů z mobilního 

mapovacího systému. Aplikace je vyvíjená českou firmou Geodis Brno. ,,Dle 

výrobce aplikace slouží k práci s databázemi digitálních panoramatických snímků 

a mračny laserových bodů a umožňuje polohové a délkové měření, projekci 3D 

vrstev, pasportizaci a vytváření fotodokumentace“ [17]. Data, se kterými aplikace 
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pracuje jsou databáze panoramatických snímků ve speciálním formátu PAN, který 

obsahuje také informace o vnitřní a vnější orientaci snímku. Pomocí těchto 

informací program vyhodnocuje pomocí průsekové fotogrammetrie jednotlivé 

údaje jako jsou délka, souřadnice apod. Dále jako další součást vstupních 

informací do programu jsou data z laserového měřiče, pomocí kterých program 

vyhodnocuje velké množství naměřených bodů. Pro zjednodušení práce 

v programu a taky pro lepší orientaci je možné použit podkladovou mapu buď ve 

vektorovém tvaru anebo dokonce ortofotomapu.    

Práce prostředí PanoramaGIS-u je složení s nástrojového panelu ,ve kterém jsou 

položky které umožňují práci se souborem, složkou, anebo taky úpravu 

samotného panelu pro ulehčení přístupu. Dále jsou tam zobrazeny panoramatické 

snímky z 2 stanovisek, které se ovládají pomocí ikonek pod snímky. Jednotlivá 

stanoviska jsou označeny pořadovým číslem od začátku snímkovaní.  Ovládat se 

mohou zadáním čísla stanoviska anebo posouváním snímků pomocí šipek a 

pomocí ikony ,,Link control“ se můžu ovládat oba snímky naráz. Jednotlivé body 

se vyhodnocují označením identického bodu na obou snímcích. Po označení bodu 

na prvním snímku se zobrazí na druhém snímku čára, která zobrazuje zaznačený 

směr na prvním snímku. Na téhle čáře by měl být zaznačen bod. Pokud tahle čára 

neprochází bodem je třeba označení zopakovat. Vyhodnocené body se zobrazují 

ve vedlejším okně, kde jsou zobrazeny všechny vyhodnocené body. V tomhle 

okně lze souřadnice přepisovat, což je výhodné při vyhodnocování nadmořských 

výšek. Vždy nelze vyhodnotit polohové souřadnice i nadmořskou výšku bodu 

najednou, proto je možné vyhodnotit samostatně polohové souřadnice bodu a 

samostatně nadmořskou výšku, která se překopíruje do předešlého vyhodnocení 

bodu. Další část pracovního prostředí je okno, kde jsou zobrazeni jednotlivé vrstvy 

otevřeny v projektu. Obvykle to jsou panoramatické snímky, ortofotomapa, a 

vyhodnocené body. Ve vrstvě point (body) je možnost importovat nebo exportovat 

vyhodnocené body. Pod pojmem importace se rozumí načítaní bodů do projektu 

které jsou v požadovaném textovém formáte. Export bodů je vyhotovení textového 

souboru ve formátu, který lze importovat nazpět do programu například po 

neočekávaném vypnutí programu. Tento exportovaný textový soubor obsahuje 

číslo bodu, souřadnice bodu, čísla snímků, ze kterých byl bod vyhodnocen a 
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informace o datu a čase vyhodnocení bodu. Poslední částí pracovního prostoru je 

zobrazená podkladová mapa. Slouží k lepší orientaci při vyhodnocovaní snímků a 

též pro kontrolu. Jako podkladovou mapu lze použít vektorovou mapu, 

ortofotomapu anebo digitální mapu v podporovaném formátu. Pracovní prostředí 

je zobrazeno na obrázku č. 16.  
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Obr. 16. Pracovní prostředí PanoramaGIS®  
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6. Analýza přesnosti mobilního mapovacího systému 

V diplomové práci byla provedena analýza přesností měření pomocí mobilního 

mapovacího systému. Pro porovnání byly vytvořeny 2 základní soubory, které 

obsahovaly 159 hodnot polohových odchylek a 80 hodnot výškových odchylek. 

Odchylky představují rozdíl souřadnice mezi souřadnicemi vypočtenými z přímého 

měření v terénu, a souřadnic vypočtených v programu PanoramaGIS® 

z mobilního mapovacího systému. Soubor je třeba nejdřív zhodnotit pomocí testu 

odlehlých měření. Na zhodnocení souborů byl použití Grubbsův test odlehlých 

hodnot. ,,Grubbsův test je dle [16] parametrický test, který slouží na statistické 

ověření extrémní odchylky údajů od ostatních hodnot statistického souboru. Nechť 

(X1 , X2 ,…,Xn ) je náhodný výběr z normálního rozdělení. Testujme nulovou 

hypotézu H0 , že X(1) není extrémně malá hodnota oproti alternativně hypotéze H1 , 

že naměřená hodnota X(1) je extrémně malá, kde X(1) = min Xi“ . Testovací 

statistika je dle [16]:  

   
     

 
                                                                                                                                           

Kde:     je výběrový průměr,  

 S2 - výběrový rozptyl definovaný vztahem: 

   
 

 
   

 

 

   

                                                                                                                                  

Nulová hypotéza H0  se zamítá na zvolení hladině významnosti α, pokud je 

hodnota testovací statistiky T1 větší jako kritická hodnota Tn (α ) která je 

tabelovaná pro danou hladinu významnosti α a velikost hodnoceného souboru. 

Podobně hodnotíme hypotézu H0, že X(n) = max Xi X není extrémně velká hodnota 

oproti alternativně hypotéze H1 , že X(n) je extrémně velká hodnota. Testovací 

statistika je: 

   
     

 
                                                                                                                                          

 

Porovnání hypotéz je stejné jako při předešlém testování.  
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Při použití tohoto testu na soubor souřadnicových a výškových rozdílu byly 

vyloučeny odlehlé hodnoty. Za zvolenou hodnotu hladinu významnosti byla α=0,95 

a velikost souboru odpovídá počtu prvků jednotlivých odchylek. V prvním souboru 

o velikosti 159 souřadnicových rozdílu byla v tabulce zjištěna kritická hodnota  Tn 

(0,95)= 3,537. Pro výpočet hodnot T1 a Tn bylo nejdříve potřebné vypočíst 

výběrový rozptyl podle vzorce (6.2). Po výpočtu byly vyloučeny dva souřadnicové 

rozdíly o hodnotách 0,29 m a 0,65 m. V druhém souboru o velkosti 80 výškových 

rozdílu byla v tabulce zjištěna kritická hodnota  Tn (0,95)= 3,306. Téhle hodnotě 

neodpovídal jeden výškový rozdíl o velikosti 0,14 m.  Pomocí tohohle testu byly 

vyloučeny odlehlé hodnoty rozdílu.  

  

6.1 Výpočet polohové přesnosti mobilního mapovacího systému 

Střední polohová chyba byla vypočtena z porovnání souřadnic měřených pomocí 

mobilního mapovacího systému, které byly vyhodnoceny v programu 

PanoramaGIS® se souřadnicemi z nezávislého tachymetrického měření. 

V závislosti aby bylo tohle porovnání objektivní, musela být docílená odpovídající 

přesnost nezávislého měření. Přesnost měření se uvádí v kapitole 4.3. Po 

zpracování údajů byly vyloučeny extrémní hodnoty souřadnicových rozdílu pomocí 

grubssovho statistického testu. Samotná přesnost byla vypočtena ze 

souřadnicového rozdílu jednotlivých měření dle: 

Δx = xgeodet.- xPanoramaGIS,                         (6.4) 

Δy = ygeodet.- yPanoramaGIS. 

 

Četnost jednotlivých souřadnicových rozdílu je zobrazen na grafu č.1 a 2. 
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 Graf 1. Četnost souřadnicových rozdílů Δx 

 

Graf 2. Četnost souřadnicových rozdílů Δy 
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V obou grafech je vidět že maximum četnosti jednotlivých rozdílu je posunuté od 

nuly. To může naznačovat určitou systematickou chybu, která vychází z určení 

stanovisek kamer technologií GNSS. Střední chyby x-ové a y-ove souřadnic 

podrobného měření pomocí MMS byly vypočítáni dle vzorců: 

    
      

 
                                                                                                                                 

    
      

 
  

Kde: n je počet porovnávaných bodů n=157 

 ∆x,∆y - souřadnicové rozdíly jednotlivých bodů 

Pomocí vzorců byli vypočtené střední chyby x-ové a y-ove souřadnic podrobného 

měření: 

mx=       ,          

my=       . 

Pro výpočet střední souřadnicové chyby podrobného měření pomocí MMS se 

použil vzorec: 

mx,y=        
    

  .                   (6.6) 

Střední souřadnicová chyba podrobného měření pomocí MMS: 

mx,y=0,06 m. 

6.2 Výpočet výškové přesnosti mobilního mapovacího systému 

Podobně jako při polohové přesnosti tak i při přesnosti v nadmořské výšce se 

vycházelo z porovnání podrobných bodů vyhodnocených z mobilního mapovacího 

systému a nezávislého tachymetrického měření výšek. Na rozdíl od měření 

polohopisu byl problém při měření výškopisu v nemožnosti vyhodnotit všechny 

nadmořské výšky bodů z důvodu zastíněného výhledu na spodní části budov. Na 

tohle porovnání bylo vyhodnocených 80 bodů a z toho byla Grubbsovým testem 
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vyloučena jedna hodnota. Přesnost se počítala z výškového rozdílu jednotlivých 

bodů dle: 

ΔH= Hgeodet - HPanoramaGIS.                  (6.7) 

Četnost jednotlivých výškových rozdílu je uvedena v grafu č. 3. 

 

Graf 3. Četnost rozdílu v nadmořské výšce ΔH 

střední výšková chyba se počítala dle vzorce: 

    
     

 
                                                                                                                                   

Kde: n je počet porovnávaných bodů n=79, 

 ∆H - výškové rozdíly jednotlivých bodů. 

mH=0,051m 
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6.3 Přesnost v závislosti od vzdálenosti od MMS 

Pro tuhle analýzu se vyhotovily vzdálenostní zóny, do kterých se přiradily 

jednotlivé souřadnicové rozdíly. Tahle analýza umožňuje lípe ukázat, do jaké 

vzdálenosti je možné použít aplikaci mobilního mapování nejen pro tvorbu 

technické mapy města, ale i jak závisí chyba určovaného bodu na vzdálenosti od 

kamery mobilního mapovacího systému. Byly vytvořeny čtyři skupiny o vzdálenosti 

od kamery méně jak 2,5 m, 2,5 m až 5 m, 5 m až 10 m a více než 10 m. V první 

vzdálenostní zóně byli zaměřený šoupátka, kanalizační poklopy a některé hrany 

cesty. Základné střední chyby určení souřadnic a střední souřadnicová chyba jsou 

zobrazeny v tabulce č. 11. Z důvodu, že zpracování dat z MMS je pomocí 

protínání vpřed z úhlů, tak u bodů v blízkosti kamery může vznikat velká chyba 

v určení polohy bodu. Je to způsobené nebezpečným přibližováním bodu ke 

spojnici kamer, ze kterých jsou určovány souřadnice tohohle bodu. V tomhle 

případě je nejvhodnější způsob vyhodnocení bodu ze dvou nejbližších stanovisek, 

ze kterých byly snímky pořizovány. Podobný problém se může vyskytnout u 

vzdálených bodů, kde je ale potřebné základnici prodloužit. Pro vzdálenostní zónu 

od 2,5 m po 5 m byly porovnávány souřadnice bodu cesty a plotu. Větší chyba 

mohla být způsobená nezřetelnými hranami plotu, který vytvářel stín. Základné 

střední chyby určení souřadnic a střední souřadnicová chyba jsou zobrazeny 

v tabulce č. 11. Ve vzdálenostní zóně 5 m až 10 m a v zóně větší než 10 m byly 

obvykle budovy a vzdálenější hrany plotů. Zde se nacházely omyly, které byly 

vyloučeny Grubbsovým statistickým testem. Základné střední chyby určení 

souřadnic a střední souřadnicová chyba jsou zobrazeny v tabulce č. 11. Chyba 

v určení nadmořské výšky se v téhle analýze nezohledňovala z důvodu malého 

počtu porovnatelných nadmořských výšek na budovách, který byl způsoben 

porostem v záhradách domů. Velikost středních souřadnicových chyb dle 

vzdálenostních zón je zobrazeno na grafu č. 4.  
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Tab. 11. Střední chyby souřadnic bodů podle vzdálenosti 

Vzdálenostní 
zóna 

Střední chyby 

mx [m] my [m] mx,y [m] 

<2,5 m 0,078 0,071 0,075 

2,5 m - 5 m 0,049 0,051 0,050 

5 m - 10 m 0,063 0,065 0,064 

>10 m 0,101 0,067 0,086 
 

 

 

 

Graf 4. Závislost přesnosti na vzdálenosti bodu od MMS  
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit přesnost určení bodů novou metodou mapování 

pomocí MMS, konkrétně modelu od firmy Topcon IP-S2, kterého naměřené údaje 

byly zpracovány v programu PanoramaGIS®. Přesnost byla porovnána, zda 

vyhovuje požadavkům pro tvorbu technické mapy města podle vyhlášky 233/2010 

sb. která je definovaná v poloze střední souřadnicovou chybou mx,y = 0,14 m a ve 

výšce střední výškovou chybou mH = 0,12 m. Na tohle porovnání bylo vyhotoveno 

nezávislé přímé měření v terénu pomocí tachymetrické metody spolu s využitím 

statické metody GNSS. V diplomové práci bylo porovnáno 157 bodů s polohovými 

souřadnicemi a 79 bodů s výškovými souřadnicemi. Analýzou byla určena střední 

souřadnicová chyba měření pomocí MMS mx,y=0,06 m a střední výšková chyba 

mH=0,05 m. Na základe provedených analýz bylo zhodnoceno, že daný systém je 

vhodný na použití sběru údajů pro vyhotovování technických map města. Na závěr 

byla podle vyhlášky vyhotovená technická mapa města.  
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