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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je vyhotovení polohopisného a výškopisného podkladu 

dané lokality, jako podklad pro projekt oddychové zóny. Zájmová lokalita je umístěna  

v k.ú. Námestovo. 

Jako první byla vykonána rekognoskace terénu, po které následovalo podrobné 

měření GNSS technologií. Lokalita byla zaměřena v závazném referenčním systému 

ETRS-89. Předmětem měření byly komunikace, inženýrské sítě a body terénu. 

Při zpracování byly podrobné body transformovány ze systému ETRS-89 do 

souřadnicového systému S-JTSK a výškového Bpv. Grafické zpracování bylo vyhotoveno 

pomocí softwaru Atlas DMT 4.70.4, Kokeš 8.53, Groma v.8 a Microstation V8 XM. 

Měření bylo převedeno v souřadnicovém systému S-JTSK v kódu kvality číslo 3 se 

střední souřadnicovou chybou mxy = ± 0,14 m a výškovém systému Bpv. 

Výsledkem je polohopisný plán, polohopisný a výškopisný plán (s vrstevnicemi) a 

polohopisný a výškopisný plán (s výškami bodů). Všechny plány jsou v měřítku 1:500. 
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zaměření, polohopis, výškopis, GNSS, souřadnicový systém, plán 

Summary 

The main objective of this work is a execution planimetric and hypsometric basic 

documents of the locality. This is documents for project of relaxation zone. Locality of 

interest is placed in land registry of Námestovo.  

The reconnaissance of terrain was done firstly, then follow detailed surveying of 

terrain with GNSS technology. The locality was measured in binding reference system 

ETRS-89. The object of gauge was approach roads, engineer system and point of terrain. 

Detailed points were transformed from system ETRS-89 to coordinate system S-

JTSK and to vertical Bpv.  Graphics processing was done with software Atlas DMT 4.70.4, 

Kokeš 8.53, Groma v.8 and Microstation V8 XM.  

Result of measurement was transformed in coordinate system S-JTSK with code of 

quality 3 and with middle coordinate mistake mxy=± 0,14 m and vertical system Bpv.  

The result is a planimetric plan, planimetric and hypsometric plan (with contour 

lines) and planimetric and hypsometric plan (with elevations of points). All plans are in 

scale 1:500. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Bpv  Výškový systém - Balt po vyrovnání  

k. ú. katastrální území 

p. č.  parcelové číslo  

S-JTSK  Souřadnicový systém - Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SKPOS  Slovenská prostorová observační služba  

STN Slovenská technická norma  

VŠB-TUO  Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava  

 

Cizojazyčné zkratky: 

C/A kód Coarse/Acquisition code (hrubý/volný kód)  

DGN, DXF formát souboru programu Microstation  

ETRS-89 European Terrestrial Reference System - 89 (Evropský terestrický 

referenční systém 1989)  

GLONASS Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema - ruský družicový 

navigační systém  

GNSS Global Navigation Satellite System (Globální navigační družicový systém)  

GPS Global Positioning System (Globální družicový polohový systém)  

GSM Globální Systém pro Mobilní komunikaci  

NAVSTAR Navigation System with Time and Ranging  

P kód Precision code (přesný kód)  

RTK Real Time kinematics (Kinematické měření v reálném čase)  

WGS-84 World Geodetic System 1984 (Světový geodetický referenční systém  

z roku 1984) 
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1. Úvod 

Úkolem této bakalářské práce bylo zaměření polohopisu a výškopisu daného území 

jako podkladu pro projekt vybudování oddychové zóny. Polohopisné a výškopisné 

zaměření bylo realizováno v katastrálním území Námestovo, v lokalitě Brehy, Slovenská 

republika. 

Objednavatelem zakázky byl Městský úřad Námestovo. Zadavatel požadoval 

zaměření polohopisu s přesností ±14 cm, což odpovída kódu kvality 3 a výškopisu s 

intervalem vrstevnic 1 m. Výsledný grafický výstup byl požadován ve formátu, který 

podporuje Microstation nebo AutoCAD. Zaměřované území se nacházelo v intravilánu 

města Námestovo. 

Měřičské práce probíhaly na jaře 2012 a byly rozděleny na několik částí. První 

z nich byla rekognoskace. Následovalo zaměření polohopisu a výškopisu technologií 

GNSS metodou RTK. Na měření byl použit GNSS přijímač Magellan ProMark 500 

s anténou Magellan P/N 990596. Souřadnice bodů byly transformovány mezi závaznými 

souřadnicovými systémy Slovenské republiky, a to z Evropského terestrického 

referenčního systému 1989 (dále len „ETRS-89“) do souřadnicového systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (dále len „S-JTSK“).  

Výsledný operát je v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po 

vyrovnání (dále len „Bpv“). Zpracování naměřených dat bylo provedeno pomocí 

geodetických a CAD programů. Mezi geodetickými programy byly Atlas DMT 4.70.4, 

Kokeš 8.53, Groma v.8 a Microstation V8 XM. Jako CAD program byl použit AutoCAD 

2010. 

Výsledkem je polohopisný plán, polohopisný a výškopisný plán (s vrstevnicemi) a 

polohopisný a výškopisný plán (s výškami bodů). Všechny plány jsou v měřítku 1:500. 

Tyto plány vystihují prostorové zaměření sídliště. 

Součástí bakalářské práce jsou: seznam souřadnic bodů, protokol o transformaci, 

polohopisný plán, polohopisný a výškopisný plán (s vrstevnicemi) a polohopisný 

a výškopisný plán (s výškami bodů). Všechny plány jsou v měřítku 1:500. 
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2. Lokalita 

Kraj: Žilinský 

Okres: Námestovo 

Město: Námestovo 

Katastrální území: Námestovo 

Lokalita: Brehy 

 

Obrázek č.1 Poloha města Námestovo [14] 

Město Námestovo se nachází v severní části Slovenska(obr. č.1).  Je obklopeno 

horami, jako je Oravská Magura a Podbeskydská vrchovina, či nedaleká Babí Hora a 

Pilsko. 

Historie města Námestovo je velmi různorodá, první písemná zmínka pochází 

z roku 1557. Město prošlo množstvím změn, například i výstavbou Oravské přehrady 

a zaplavením obce Slanica. 

V současnosti má Námestovo přibližně 8000 obyvatel a je okresním městem 

regionu Horná Orava. [1] 
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Daná lokalita se nachází v místní části Brehy. Tato část se nachází v západní části 

města Námestovo. Lokalita je vyznačena na obrázku č. 2.  

 

Obrázek č.2 Lokalita Brehy [15] 
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3. Referenční systémy na území Slovenské republiky 

 

1. Názvy a kódy závazných geodetických referenčních systémů jsou: 

a) Evropský terestrický referenční systém - ETRS89, 

b) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě - S-JTSK, 

c) Baltský výškový systém po vyrovnání - Bpv, 

d) Evropský vertikální referenční systém - EVRS, 

e) Gravimetrický systém -  S-Gr. 

  

2.  Definice a parametry závazných geodetických referenčních systémů jsou: 

a) Evropský terestrický referenční systém 1989 má tyto vlastnosti: 

1. geocentricita – počátek systému se nachází v těžišti hmot celé Země, 

včetně oceánů a atmosféry, 

2. jednotkou délky je meter, 

3. orientace systému je definována orientací BIH v epoše 1984.0, 

4. vývoj orientace v čase je zabezpečen použitím podmínky „síť bez rotace“ 

(NNR – z anglického no net rotation) s ohledem na horizontální pohyby 

tektonických ploten celé Země. 

Souřadnice Evropského terestrického referenčního systému 1989 se 

vyjadřují buď v pravoúhlých karteziánských souřadnicích XYZ, nebo v 

elipsoidických (geodetických) souřadnicích φλh, kde „φ“ je elipsoidická 

(geodetická) šířka, „λ“ elipsoidická (geodetická) délka a „h“ elipsoidická 

(geodetická) výška. Elipsoidické (geodetické) souřadnice ETRS89 jsou 

vztaženy na elipsoid Geodetického referenčního systému 1980 se základním 

poledníkem Greenwich a s konstantami a=6 378 137 m a f=298,257222101, 

kde „a“ je délka hlavní poloosy a „f“ zploštění, které je vypočítané z 

konstant GM = 3 986 005 × 108 m3.s-2, J2 = 108 263 × 10-8 a ů = 7 292 

115 × 10-11 rad.s-1, kde „GM“ je geocentrická gravitační konstanta, „J2“ je 

zonální geopotenciální koeficient druhého stupně a „ω – omega“ je úhlová 

rychlost rotace Země. [2] 

 

b) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je definován: 
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1. Besselovým elipsoidem 1841 se základním poledníkem Ferro 

nacházejícím se 17
o
40` západně od poledníku Greenwich a s parametry a = 

6 377 397,155m a f = 1: 299,152 8128, kde „a“ je délka hlavní poloosy a „f“ 

je zploštění. 

2. Křovákovým zobrazením popisujícím výpočet pravoúhlých rovinných 

souřadnic konformního kuželového zobrazení ve všeobecné poloze z 

daných zeměpisných souřadnic na Besselově elipsoidu 1841. Křovákovo 

zobrazení se skládá ze čtyř na sebe navazujících kroků: ze zobrazení 

Besselova elipsoidu na kruhovou plochu, z transformace zeměpisných 

sférických souřadnic na sférické kartografické souřadnice na kruhové ploše, 

ze zmenšení kruhové plochy a jejího konformního zobrazení na dotykový 

kužel ve všeobecné poloze a z rozvinutí plochy dotykového kuželu do 

roviny, přičemž osa x pravoúhlého rovinného souřadnicového systému 

směřuje na jih a osa y na západ. Konstanty vystupující v zobrazovacích 

rovnicích Křovákova zobrazení jsou φ0 = 49o30`, λ = 42o30`, α = 1,000 

597 498 372, k = 1,003 419 164, a = 30o17`17,30311``, k1 = 0,9999 a 

Š0=78o30`, kde „φ0“ je hodnota zeměpisné šířky základní nezkreslené 

rovnoběžky na Besselově elipsoidu, „λ“ je zeměpisná délka kartografického 

pólu na Besselově elipsoidu definována od základního poledníku Ferro, „α“ 

a „k“ představují parametry charakterizující konformní zobrazení Besselova 

elipsoidu na kruhovou plochu, „a“ je pólová vzdálenost kartografického 

pólu na kruhové ploše, „k1“ je koeficient zmenšení kruhové plochy a „Š0“ 

je základní kartografická šířka na kruhové ploše. [2] 

 

b) Baltský výškový systém po vyrovnání 

- je kinematický výškový referenční systém vztažený na střední hladinu 

Baltského moře prostřednictvím referenčního bodu, kterým je nula 

mořského vodočtu v Kronštadtu. Baltský výškový systém po vyrovnaní 

používá normální výšky, tj. při výpočtu výšek bodů vyrovnáním se uplatňují 

normální korekce ve smyslu Moloděnského teorie na naměřené převýšení 

získané měřeními v nivelačních sítích. [2] 
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c) Evropský výškový referenční systém  

- je kinematický výškový referenční systém. Definice Evropského výškového 

referenčního systému je založena na čtyřech konvencích: 

 

1. vztažná výšková hladina je definovaná jako ekvipotenciální plocha, na 

které je potenciál magnetického pole Země konstantní W0 = W0E = 

konst., a který je ve výšce vodočtu v Amsterdamu – Normaal 

Amsterdams Peil. 

2. jednotka délky je metr, jednotka času je sekunda, měřítko je konzistentní  

s geocentrickým koordinovaným časem v souladu s rezolucemi 

Mezinárodní astronomické unie a Mezinárodní unie geodézie a 

geofyziky (Vídeň 1991), což je zabezpečeno vhodným relativistickým 

modelováním. 

3. výškové složky představují rozdíly ÄWP mezi potenciály WP 

magnetického pole Země procházejícími body P a potenciálem W0E 

konvenční nulové hladiny Evropského výškového referenčního systému. 

Rozdíl potenciálu – ΔWP je označovaný i jako geopotenciální kóta cp, 

takže platí – ΔWp = cp = W0E – WP. Normální výšky jsou ekvivalentní 

s geopotenciálními kótami za předpokladu, že je specifikováno 

referenční magnetické pole. 

4. Evropský výškový referenční systém je nulový slapový systém, což je v 

souladu s IAG rezolucemi č. 9 a 16 přijatými v Hamburgu v roku 1983. 

[2] 

 

d) Gravimetrický systém  

- je kinematický referenční systém definovaný geometrickými a fyzikálními 

parametry, kde geometrické parametry definují polohy bodů a fyzikální 

parametry definují charakteristiky magnetického pole Země vztažených k 

těmto bodům. [2] 
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4. GNSS 

GNSS – globální navigační družicový systém vybudovaný na principu určování 

polohy a času kdekoliv na Zemi, nezávisle na aktuálních meteorologických podmínkách. 

Určení polohy měřeného bodu se dá vysvětlit tak, že se nachází v průsečíku 

kruhových ploch, jejichž poloměr je daný měřenými vzdálenostmi mezi družicemi, 

a určovaným bodem. Z geometrického hlediska je nutné znát polohy minimálně tří družic 

na určení polohy bodu. Protože určení vzdáleností mezi družicemi a určovaným bodem je 

založeno na principu využití přesných časových informací, je pro výpočet potřeba znát 

polohu čtyř družic. K dosažení vysoké přesnosti určení polohy je důležité, abychom 

využívali co možná největší počet viditelných družic, které musí být vhodně rozloženy. 

Aplikace založené na technologii GNNS jsou téměř neomezené. Mohou se uplatnit 

ve všech oblastech lidské činnosti. Rozsah využití GNSS se neustále zvětšuje. Piloti jej 

mohou využívat k vyhledávání letišť, námořníci k vyhledávání přístavů, turisti se mohou 

orientovat v neznámé krajině a geodeti mohou určit polohu bodu s milimetrovou přesností. 

Jediným omezením je nutnost přímé viditelnosti na oblohu. V současnosti existují různé 

systémy na určování polohy a času. Některé jsou zatím pouze v stádiu projektů a některé 

jsou funkční, ale ne v plné konfiguraci. 

4.1 NAVSTAR GPS 

Globální lokalizační systém nebo Globální systém určení polohy nebo Global 

Positioning System (zkráceně GPS; armáda USA systém označuje jako NAVSTAR GPS – 

NAVigation Signal for Timing And Ranging) je satelitní navigační systém používaný na 

zjištění přesné polohy a poskytující velmi přesnou časovou referenci téměř kdekoliv na 

Zemi nebo zemském orbitu. Používá sestavu alespoň 24 satelitů na středním zemském 

orbitu. Je základem pro navigační přístroje GPS. Logo NAVSTAR GPS je zobrazeno na 

obrázku č.3. 
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Obrázek č.3 Logo NAVSTAR GPS [16] 

Systém GPS NAVSTAR je schopný poskytovat údaje o poloze nezávisle na počasí 

24 hodin denně. Jde o pasivní družicový dálkoměrný systém. Cílem provozovatele tohoto 

systému, Ministerstva obrany USA, původně bylo, aby vojenské jednotky mohly přesně 

určovat polohu, rychlost a čas v jednotném referenčním systému. Z uvedeného vyplývá, že 

systém byl vyvíjený nejprve pro vojenské účely, ale americký kongres poté schválil jeho 

využití i pro civilní sektor, ale s určitými omezeními. [3] 

4.1.1 Struktura systému GPS 

Systém GPS je tvořen třemi složkami: 

 kosmická 

 řídící 

 uživatelská 

Kosmická složka je tvořena družicemi rozmístěnými na šesti oběžných drahách 

vysílajících navigační signály. Systém je tvořen 24 družicemi, které jsou zobrazeny na 

obrázku č. 4, 21 z nich jsou navigační a tři záložní. Družice obíhají ve výšce 20 200 km 

nad povrchem a stejnou vzájemnou polohu nad daným bodem zopakují za 11 h 58 min. 

Každá družice má přijímací a vysílací anténu, atomové hodiny, palivo pro trysky pohonu, 

akumulátory, které mají k dispozici solární panely s plochou 7,2 m
2
 a řadu dalších 

přístrojů, které slouží pro navigaci nebo jiné speciální účely (např. pro detekci výbuchu 

jaderných náloží). Družice přijímá, zpracovává, uchovává a vysílá informace z, nebo do 

pozemního řídícího centra, na základě kterých může upravovat svoji dráhu tryskami, nebo 

informuje o svém stavu řídící centrum. [3] 
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Obrázek č.4 Kosmický segment [20] 

Řídící složka je zodpovědná za plynulý chod celého systému. Tato složka je 

tvořena systémem hlavní řídící stanice, čtyř monitorovacích pozemních stanic umístěných 

v různých částech světa a třech vysílacích stanic, které komunikují s družicemi. Poloha 

těchto stanic je zobrazena na obrázku č. 5. Hlavní řídící stanice (MCS – Master Control 

Station) je umístěna v opevněném bunkru ve Skalistých horách blízko letecké základny 

Falcon v Coloradu a má speciální ochranu. Monitorovací stanice pasivně sledují družice, 

přijímají jejich data a ta následně předávají MCS. Zde jsou na základě přijatých dat 

vypočítány přesné parametry oběžných drah (efemeridy) a korekce hodin pro jednotlivé 

družice. Vysílací stanice potom tyto parametry minimálně jednou denně odevzdávají 

družicím. Ty dále vysílají pomocí rádiových signálů efemeridy svých oběžných drah  

a přesný čas uživatelům do GPS přijímačů. [3] 

 

Obrázek č. 5 Monitorovací a řídící stanice 



Michal BARTOŠ: Vyhotovení mapového podkladu pro projekt oddychové zóny v k.ú. Námestovo 

 

2013  16 

 

Uživatelská složka je tvořena GPS přijímači, samotnými uživateli, 

vyhodnocovacími nástroji a postupy potřebnými na vyhodnocení měření. GPS přijímače 

vykonají na základě přijatých signálů z družic předběžné výpočty polohy, rychlosti a času. 

Pro výpočet všech čtyř parametrů je potřeba přijímat signály alespoň ze čtyř družic. 

Přijímače se dělí na jednokanálové a vícekanálové. Jednokanálové přijímače jsou 

vybaveny pouze jedním vstupním kanálem, proto při sledovaní více družic musí postupně 

přepínat tento vstupní kanál na jednotlivé družice. Vícekanálové přijímače mají dostatečný 

počet vstupních kanálů, aby mohly současně sledovat všechny dostupné družice, a tím 

zvyšovat přesnost výpočtu. Jednou ze základních úloh GPS je navigace v trojrozměrném 

prostoru. [3] 

4.1.2 Princip GPS 

V každém GPS přijímači se určuje poloha měřeného bodu z průsečíku kruhových 

ploch, jejichž poloměr je daný měřenými vzdálenostmi (obrázek č. 6). Tento systém se 

nazývá též dálkoměrný systém. Měřenou veličinou je doba šíření rádiového signálu  

z družicové antény k anténě GPS přijímače. Rychlost šíření signálu je rovna rychlosti 

světla. Každá družice v navigační správě kromě jiných údajů posílá i parametry svojí dráhy 

(efemeridy), ze kterých umíme vypočítat aktuální polohu družice (XS, YS, ZS). Pokud 

známe souřadnice družic, můžeme polohu uživatele (X, Y, Z) určit vypočítáním soustavy 

třech rovnic o třech neznámých. Měření polohy by bylo jednodušší, kdyby časové 

základny (hodiny) družice a uživatele byly synchronní. Hlavním problémem je doba, která 

uplyne mezi vysláním dálkoměrného signálu z GPS družice a jeho přijetím uživatelským 

GPS přijímačem. Časová základna uživatelského zařízení je posunuta o neznámý časový 

interval Dt, který můžeme přepočítat na vzdálenost b = c Dt (kde c je rychlost světla).  

K neznámým souřadnicím uživatele přistupuje tedy neznáma b a pro výpočet polohy 

potřebujeme celkem čtyři rovnice: [3] 

(xi – x)2 + (yi – y)2 + (zi – z)2 = (Di + b)2              (4.1) 

Di = c tmi                                                                                                 (4.2) 

i = 1, 2, 3, 4 
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Obrázek č. 6 Princip GPS [22] 

Uživatelské GPS zařízení generuje kopii signálu vysílaného zvolenou družicí, tuto 

kopii zesynchronizuje s přijímaným signálem a měří posun měřeného času tmi počátku této 

kopie vzhledem k počátku své časové základny. Měřený čas tmi může přepočítat na 

vzdálenost Di, která se nazývá pseudovzdáleností (pseudorange). Pokud se měření 

uskuteční minimálně se čtyřmi družicemi, máme k dispozici všechny veličiny potřebné pro 

řešení soustavy rovnic, jejichž neznámými jsou souřadnice (X, Y, Z) a posun Dt 

uživatelovy časové základny vzhledem k časové základně družice. [3] 

4.1.3 Technické údaje GPS 

Signály GPS družic jsou vysílány na dvou nosných frekvencích:                                  

L1 (1575,42 MHz, vlnová délka 19 cm) – standardní polohový systém                               

L2    (1227,60 MHz, vlnová délka 24 cm) – přesný polohový systém 

Frekvence jsou modulovány těmito navigačními kódy:                                               

L1 je modulována dvěma pseudonáhodnými šumy (PRN – Pseudo Random Noise): 

 hrubý/dostupný (C/A – Coarse/Acquistions code) je určený pro civilní přijímače  

a má frekvenci 1,023 MHz. Do tohoto kódu je uměle vnášena chyba v důsledku 

opatření označovaného jako selektivní přístup (SA – Selective Availability). 

 přesný (P – Precision code) je určený pro civilní a vojenské přijímače a má 

frekvenci 10,23 MHz. 

L2 je modulována jedním šifrovaným kódem: 

 Y-code je určený pouze pro vojenské přijímače. Je to vlastně šifrovaný Precision 

code. [3] 
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4.1.4 Faktory ovlivňující přesnost systému GPS 

Přesnost určení polohy GPS přijímačem se může pohybovat od 100m do několika 

centimetrů v závislosti od použitého způsobu měření a zpracování výsledků měření, od 

aktuálního stavu atmosféry, od aktuální politiky ministerstva obrany USA (kódování 

a degradace přesnosti některých signálů) apod. [3] 

Přesnost určování polohy a času pomocí GPS podle [3] závisí na: 

 řízení přístupu k signálům z družic, 

 stavu družic, 

 rozsahu přesnosti měření, 

 poměru signál/šum, 

 vícecestném šíření, 

 počtu viditelných družic, 

 geometrickém uspořádání družic, 

 typu přijímače, 

 důkladnosti přípravy měření, 

 platnosti efemeridů, 

 přesnosti hodin na družicích, 

 vlivu ionosféry a troposféry, 

 chybě hodin přijímače,  

 způsobu měření a vyhodnocení 

4.2 GLONASS 

GLONASS (Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) je radiový 

navigační satelitní systém provozovaný bývalým Sovětským svazem, nýni Ruskou 

federací. GLONASS je obdobou amerického GPS a evropského navigačního systému 

Galileo a je provozován ruskou vládou skrze Úřad ruských vojenských vesmírných sil. 

Logo systému GLONASS je zobrazeno na obrázku č.7. 
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Obrázek č. 7 Logo GLONASS [23] 

Charakteristickým znakem GLONASS konstelace je její identické opakování 

rozmístění družic okolo Země každých osm dní. Každá "orbitální" rovina obsahuje  

8 družic, po jednom hvězdném dni v ní dochází k neidentickému opakování (non-identical 

repeat, to znamená, že jiná družice zaujme stejné místo předchozí družice) rozmístění 

družic. Tímto se GLONASS liší od GPS, kde dochází k identickému opakování (identical 

repeat) během periody rovnající se jednomu hvězdnému dnu.  

Při nejvyšším stupni dokončení systém poskytoval standardní určení polohy a času 

(coarse-Acqusition alebo C / A) charakterizované takto: horizontální polohová přesnost 

mezi 57-70 metry, vertikální přesnost do 70 metrů, přesnost vektoru rychlosti do 15 cm/s  

a určení času do 1 mikrosekundy. Tyto údaje platily, pokud měření bylo výsledkem příjmu 

signálu ze čtyř družic současně. Přesnější signál (precision nebo také P (Y)) byl k dispozici 

pouze ruské armádě. Ruský ministr obrany Sergej Ivanov v listopadu 2006 vyhlásil, že 

vojenský signál bude k dispozici pro civilní použití již na začátku roku 2007. 

Stejně jako u GPS se kompletní GLONASS skládá z 24 družic, ze kterých 21 bude 

v provozu a 3 budou záložní (každá v jedné ze tří oběžných rovin). V každé rovině má být 

osm družic, identifikovatelných pomocí pozičního čísla (číslo určuje odpovídající rovinu 

oběžné dráhy a pozici v rámci této roviny: 1-8, 9-16, 17-24). Roviny oběžných drah jsou 

vzájemně posunuty o 120 ° (podél roviny rovníku), družice v jedné rovině jsou vzájemně 

posunuty o 45 °. Oběžné dráhy jsou přibližně kruhové se sklonem k rovině rovníku 64,8 ° 

a hlavní poloosou o délce 25 440 km. 

Družice systému GLONASS obíhají Zemi ve výšce 19,100 km. Každá družice 

oběhne Zemi každých 11 hodin a 15 minut. [3] 
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4.3 Metody určení polohy GNNS technologií 

Metody pro určování prostorové polohy můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 absolutní 

 relativní 

4.3.1 Absolutní metoda 

K měření touto metodou nám stačí jedna aparatura. Poloha bodu se vypočítá 

z určených pseudovzdáleností mezi družicí a přijímačem pomocí pseudonáhodných kódů. 

Přesnost měření závisí od délky observace, počtu družic a jejich rozmístění. Dále je 

přesnost závislá na počtu používaných kódů, jestli zpracovává pouze C/A kód, nebo také 

P-kód, a i na režimu SA (Selective Availability). Tento režim způsoboval záměrné 

zhoršování přesnosti určování vzdálenosti a to tak, že se měnily hodinové frekvence 

signálu a efemeridy družice v navigační správě. 

Přesnost absolutní metody při vypnutém režimu je ±5m až ±10m. Při zapnutém 

režimu SA se přesnost snižuje na ±10m až ±30m.  

4.3.2 Relativní metoda 

Je to metoda, při které určujeme polohu bodů vzhledem k referenčnímu bodu se 

známými geocentrickými souřadnicemi. Je potřeba paralelní měření dvěma aparaturami, 

jednou na referenčním bodu a druhou na určovaném bodě. Výsledkem měření je určení 

délky a vektoru spojnice obou bodů v geocentrickém souřadnicovém systému. 

Metody měření:   - Statická metoda 

                          - Rychlá statická 

               - Kinematická:    - Stop and go 

                                                       - Pseudokinematická 

                                                       - RTK 
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4.4 Metody měření technologií GNSS 

Typ metody závisí na požadavcích na přesnost zaměření nebo vytyčení, na 

přesnosti GNSS přijímače a použitém softwarovém vybavení.  

Dělení metod: 

Podle způsobu měření vzdáleností družic: - kódové 

                                                                    - fázové 

                                    - kombinované 

Podle pohybu aparatury: - statická (statická, rychlá statická) 

                                         - kinematická (Stop and go, kinematická, RTK) 

Podle času získání výsledků: - v reálném čase  

                                                     - post-processing - výsledky se zpracovávají až        

   po měření 

Podle počtu aparatur: - absolutní metoda (jedna aparatura) 

                                  - relativní metoda, diferenční (dvě a více aparatur) 

4.4.1 Statická metoda 

Statická metoda spočívá v kontinuální observaci několika aparatur po dobu 

několika hodin až dní. Jde o časově nejnáročnější metodu, avšak poskytující nejpřesnější 

výsledky. Používá se pro speciální práce s maximální požadovanou přesností (budování 

polohových základů, regionální geodynamiku, sledování posunů). Při opakovaných 

měřeních v dostatečně vzdálených časových intervalech je možné sledovat tektonické 

pohyby bodů. Tato metoda se řadí mezi postprocesní – výsledky není možné získat online 

při měření, ale až po zpracování výsledků. [3] 

4.4.2 Rychlá statická metoda (pseudostatická metoda) 

Čas observace při této metodě dosahuje několika minut, což je umožněno 

technologií rychlého určování ambiguity. Tato metoda vyžaduje dvoufrekvenční přijímač 

s P kódem a výhodnou konfigurací družic (5-6 družic s elevací vyšší než 15 stupňů). Velké 
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omezení pro tuto metodu představuje úmyslné rušení kódu - selective availability (zrušené 

v roce 2000), nebo nahrazení P kódu jeho šifrovanou verzí Y kódem. Metoda se realizuje 

dvojicí přijímačů a měření je možné uskutečnit v maximální vzdálenosti 15 kilometrů od 

zvoleného referenčního bodu. Použití je pro zhušťování základních i podrobných bodových 

polí a budování prostorových sítí nižší přesnosti. Opět se jedná o metodu postprocesní. [3] 

4.4.3 Metoda stop and go (polokinematická metoda) 

Je obdobná rychlé statické metodě, přijímač však nepřestává měřit ani při přesunu 

mezi jednotlivými podrobnými body. Pouze na prvním bodu je nutné počkat tak dlouho, 

než je možné spolehlivě určit ambiguity. Pro určení ambiguit se využívá měření  

v kinematickém režimu na koncových bodech známé počáteční základně, na které známe 

souřadnicové rozdíly s přesností 5 cm, nebo se využívá výměna antén mezi dvěma 

blízkými přijímači (5–10 metrů). Přijímač, který se pohybuje, musí být nastavený  

v kinematickém režimu a přijímač na referenční stanici může pracovat v kinematickém 

nebo i statickém režimu. Na měřených bodech je možné měření zkrátit na několik sekund, 

za předpokladu, že během přesunu nedošlo ke ztrátě signálu (potom se z této metody stává 

rychlá statická metoda). Metoda stop and go se využívá na určování souřadnic podrobných 

bodů. [3] 

4.4.4 Kinematická metoda 

Metoda rozlišuje dvě technologie měření. Kinematická metoda s inicializací je 

podobná metodě stop and go s tím rozdílem, že po počáteční inicializaci (určení ambiguit) 

vykonává pohybující se přijímač měření v krátkém časovém kroku. Nutnost opakování 

inicializace po ztrátě signálu během měření se pokouší odstranit kinematická metoda bez 

inicializace. Tato metoda vychází z předpokladu, že ambiguity je možné určit na základě 

přesných kódových měření i při pohybu přijímače (on-the-fly ambiguity resolution). [3] 

4.4.5 RTK – real time kinematic 

Kinematická metoda v reálném čase je nejnovější metodou měření. Využívá 

radiový přenos korekcí fázových měření od referenčního k pohybujícímu se přijímači. 

Metoda nachází uplatnění při určování souřadnic bodů podrobných bodových polí  
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a podrobných bodů, především ale při vytyčování. V tabulce č. 1 je porovnání přesnosti 

GNSS metod. [3] 

Tab. č. 1 Porovnání přesnosti GNSS metod [17] 

Metoda Délka 
Čas měření 

Přesnost určení 

měření vektoru polohy 

Statická 

< 10 km 20 - 30 min (≥ 4 druž.) ± 5 mm + 1 ppm 
> 10 km 30 - 40 min (≥ 4 druž.) ± 5 mm + 1 ppm 
> 20 km 40 - 60 min (≥ 4 druž.) ± 5 mm + 1 ppm 
do 60 km 2více jak 60 min (≥ 4 druž.) ± 5 mm + 1 ppm 

Rychlá < 5 km 5 - 8 min (≥ 5 druž.,GDOP ≤ 6) ± 5 - 20 mm + 1 ppm 
statická < 15 km 8 - 20 min (≥ 5 druž.,GDOP ≤ 6) ± 5 - 20 mm + 1 ppm 

Stop and Go 

< 10 km Inicializace na základnici: ± 10 - 20 mm + 1 ppm 

  8 - 15 min (≥ 5 druž.,GDOP ≤ 6)   

  Nové body:   

  2 - 3 epochy každá po 3 - sek.   
Měření v < 5 km Inicializace za pohybu:   
reálnem 

čase   
2 - 4 min (≥ 5 druž.,GDOP ≤ 6) 

± 10 - 30 mm + 1 ppm 

5. Podrobné  měření 

Podrobné měření představuje zaměření polohopisu a výškopisu určité časti 

zemského povrchu za účelem vyhotovení mapy. Zobrazením výsledků měření vzniká 

zmenšený obraz území promítnutý do roviny mapy. Pokud je to možné z hlediska přesnosti 

mapy, měření polohopisu a výškopisu vykonáváme naráz - tachymetricky (nitková, 

diagramová tachymetrie). Zavedením elektronických totálních stanic do praxe je možné 

měřit polohopis i výškopis s nejvyššími požadavky na přesnost. [4] 

Předmětem měření polohopisu jsou všechny významné body přirozených 

a umělých objektů pod, nad a na zemském povrchu. 

Předmětem měření výškopisu jsou výškově určené body polohopisu 

a topografických tvarů zemského povrch.  

Metody měření se volí podle zaměřovaného objektu a členitosti terénu. Mezi 

nejdůležitější metody patří: - tachymetrie 

                              - GNNS – metoda RTK 



Michal BARTOŠ: Vyhotovení mapového podkladu pro projekt oddychové zóny v k.ú. Námestovo 

 

2013  24 

 

5.1 Rekognoskace 

Všechny měřičské práce začínají rekognoskací terénu, tedy obhlídkou daného 

území. Při této činnosti je potřeba si všímat především toho, jestli existují body 

polohového bodového pole, a zároveň body výškového bodového pole, vhodná místa na 

určení nových stanovisek, základní charakteristiky zaměřování území.  

Území bylo mírně členité. Největší částí byly trávnaté plochy, dále se zde 

nacházely budovy, komunikace, chodníky a jiné zastavěné plochy. Při rekognoskaci nebyl 

nalezen dostačující počet bodů polohového bodového pole, a proto bylo rozhodnuto, že 

nejefektivnější pro měření bude použít technologii GNSS. Byla zvolena metoda RTK (real 

time kinematic), protože její přesnost je vyhovující požadavku objednavatele a je časově 

nejrychlejší. Protože zaměření rohů budov pomocí GNSS nebylo možné, tak po úvaze se 

došlo k závěru, že tyto body budou transformovány z podkladu, kterým byla katastrální 

mapa. 

5.2 Metoda RTK 

Při této metodě GNSS přijímač komunikuje s SKPOS pomocí GPRS modemu nebo 

mobilního telefonu. Při RTK měření v SKPOS se zpravidla využívá některé z nabízených 

síťových řešení (momentálně je to koncepce VRS – virtuální referenční stanice). V praxi to 

znamená, že se uživatel nebude připojovat k nejbližší referenční stanici, ale připojí se vždy 

k řídícímu 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.  

Na začátku připojení GNSS přijímač zašle řídícímu serveru své identifikační údaje 

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

této polohy vypočítá  RTK roveru z fyzicky nejbližších permanentních stanic polohu 

tzv. virtuální referenční stanice, ke které se budou vztahovat i korekce, které vzápětí server 

začne vysílat. RTK rover se po přijetí těchto korekcí bude snažit zinicializovat a dosáhnout 

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

vyhodnocuje kvalitu přijímaných družicových signálů a konfiguraci družic a zároveň také 

kvalitu GPRS komunikace s SKPOS a na základě toho okamžitě zobrazuje odhad aktuální 

přesnosti měření. 
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Další velkou výhodou RTK měření je, že se při něm zaznamenávají přímo souřadnice 

měřených bodů, které není potřeba žádným dalším způsobem zpracovávat. Stačí je vhodně 

přetransformovat do požadovaného souřadnicového systému (např. JTSK) a vyexportovat 

ve formě textového seznamu souřadnic, nebo v jiném vhodném formátu.  

Přesnost určení horizontální polohy RTK metodou s využitím SKPOS deklaruje 

provozovatel SKPOS do 0,02 m. Výšková přesnost se při GPS měření stanovuje jako 

dvojnásobek polohové přesnosti, proto při použití SKPOS by se měla pohybovat  

do ±0,04 m. [5] 

5.3 Slovenská prostorová observační služba – SKPOS 

Permanentní lokalizační služba, která využívá globální navigační družicové 

systémy, je síť kooperujících stanic, která zpracovává a v reálném čase poskytuje 

geocentrické souřadnice na přesnou lokalizaci objektů a jevů.  

Služba je vybudována na čtyřech pilířích. 

- Legislativa: Zákon č. 423/2003 Sb.. z 22. září 2003, kterým se mění  

a doplňuje zákon Národní rady Slovenské republiky č. 215/1995 Sb.  

o geodézii a kartografii a o změně doplnění zákona č. 455/1991 Sb.  

o živnostenském podnikaní (živnostenský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů 

- Síť referenčních stanic na příjem signálů GNSS umístěných na geodetických 

bodech (obrázek č. 8) 

- Národní servisní centrum (NSC). NSC plní funkci řídícího, datového, 

zpracovatelského a analytického centra. Výsledkem jsou služby  

SKPOS-dm, SKPOS-cm a SKPOS--mm, které slouží na přesné určení 

prostorové polohy v závazných geodetických referenčních systémech  

v reálném čase a s volitelnou mírou přesnosti, které využívají signály  

z globálních navigačních družicových systémů GPS NAVSTAR, 

GLONASS. 

- Virtuální privátní síť rezortu ÚGKK SR (VPS-WAN). VPS-WAN slouží pro 

přenos dat z referenčních stanic do NSC a na komunikaci s uživateli 

prostřednictvím internetu pomocí služeb GPRS (např. EDGE, HSDPA). 
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Na této infrastruktuře provozovatel poskytuje uživatelům službu, kterou nazýváme 

Slovenská prostorová observační služba (dále SKPOS). Zabezpečení služby je realizováno 

softwarovým vybavením, ze kterého preferujeme síťové řešení v konceptu VRS (virtuální 

referenční stanice). Koncept FKP (plošné korekční parametry) není poskytován pro 

rovnocennost s řešením VRS. Do síťového řešení služby je připojeno 30 národních stanic  

a vhodné stanice ze zahraničí. Celkově poskytuje 36 stanic. [6] 

SKPOS poskytuje dvě základní služby: 

1. Pro reálný čas (RTK) máme 2 typy služeb:  

- SKPOS_dm  

- SKPOS_cm 

2. Na dodatečné zpracování údajů (postprocessing):  

- SKPOS--mm VS. údaje z virtuální referenční stanice  

- SKPOS--mm RS. údaje z vybrané referenční stanice 

 

Obrázek č. 8 Mapa referenčních stanic na území Slovenské republiky [14] 

5.4 Vlastní měření 

Před začátkem měření byl zvolen výstup digitální formy katastrální mapy jako 

podklad pro polní náčrt. Pro měření byl použit GNSS přijímač Magellan ProMark 500. Při 
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nastavování GNSS přijímače byla nastavena výška antény na 2 m. Následně byl GNSS 

přijímač připojen na síť permanentních stanic SKPOS. Po inicializaci se začalo s měření 

RTK metodou, při které byl vyhotovován polní náčrt. U každého měřeného bodu byl 

vložen popis měřeného objektu. Měřené byly prvky polohopisu jako komunikace, 

chodníky, zastavěné plochy, stromy a objekty inženýrských sítí. Výškové zaměření bylo 

prováděno tak, aby body byly od sebe vzdáleny maximálně dvacet metrů, a aby byly 

zaměřeny všechny náhlé terénní změny. Pro zaměření dvou stromů, které nebylo možné 

zaměřit pomocí GNSS, byla použita ortogonální metoda, při které byly koncové body 

zaměřeny RTK metodou. Vzdálenosti byly zaměřeny laserovým dálkoměrem DISTO 

D210. Zaměřované body ležely na měřičské přímce. Výsledkem měření byl textový soubor 

se seznamem souřadnic v ETRS-89. 

5.5 Použité přístroje a pomůcky 

Pro zaměření daného území byl použit GNSS přístroj Maggelan ProMark 500  

a ruční laserový dálkoměr DISTO D210. 

5.5.1 Maggelan ProMark 500 

 ProMark 500 nabízí 20 let odborné kvalifikace na poli duálních systémů se 

zaměřením na geodézii a mapování. Magellanův nejlepší RTK systém nabízí kompaktní 

GNSS řešení. Bezdrátový, lehký a přitom robustní přístroj je mobilní a přizpůsobivý pro 

práci v terénu. GNNS aparaturu můžeme vidět na obrázku č. 9. 

           

Obrázek č.9 GNNS aparatura Magellan ProMark 500 [18] [19] 
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Tato aparatura může využívat naplno funkční GNSS řešení z doposud existujících 

GPS, GLONASS, SBAS signálů, ale do budoucna i z ostatních nově vybudovaných 

systémů, jako je GALILEO, COMPAS a dalších. Magellanova BLADE ™ technologie 

umožnila přijímači ProMark 500 překonat předcházející RTK přijímače. Výkon  

ProMark 500 v této kategorii je pozoruhodný na celém trhu GNSS přístrojů. ProMark 500 

je přístroj s příjemným uživatelským rozhraním a komunikací se všemi moderními 

způsoby měření. [7] 

Charakteristika přijímače 

- 75 kanálů: 

- GPS L1 C/A L1/L2 P-kód, plná nosná vlnová délka 

- GLONASS L1 C/A, L2-P kód, L1/L2 plná nosná vlnová délka 

- SBAS: kód a nosná vlna (WAAS/EGNOS/MSAS) 

- Zachytávání slabého signálu a sledovaní pro rozpoznání signálu 

v náročném prostředí 

- Plně nezávislý kód a fáze měření 

- Magellan BLADE
TM

 technologie pro optimální výkon 

- Pokročilé zmírňování multipath 

- Obnovovací frekvence 10 Hz 

Přesnost Real-Time 

- SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) - horizontální: < 3 m 

- Real-Time DGPS - < 0,8 m 

- Real-Time Kinematic (jemný režim) - horizontální 10mm + 1 ppm 

                                                                          - vertikální 20 mm + 1 ppm 

Přesnost při Post-processing: 

- Statická, rychlá statická: - horizontální 5 mm +0,5 ppm 

                                     - vertikální 10 mm +1,0 ppm 

- Kinematická post-processed: - horizontální 10 mm + 1,0 ppm 

                                                 - vertikální 20 mm + 1,0 ppm 
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5.5.2 DISTO D210 

Je to přesný laserový dálkoměr od Firmy Leica (Švýcarsko). Technické parametry 

tohoto zařízení jsou uvedeny v tabulce č. 2. [8] 

Tab. č.2 Technické údaje Leica DISTO D210 [8] 

Měřící rozsah 0,05 až 80 m 

Rozlišní 1 mm 

Přesnost 

±1,0 mm* 
2 σ, standardní odchylka; 

při pokojové teplotě; 

platí pro vzdálenost do 30 m 
 

* V nepříznivých podmínkách (např. intenzívní sluneční svit, velmi slabý odrazový povrch 

cíle nebo velké teplotní výkyvy) se přesnost měření může zhoršit na cca ± 0,25 mm/m  

u vzdáleností nad 30 m.                                               

6. Kancelářské práce 

Po zaměření dané lokality následovaly kancelářské práce. Na začátku 

kancelářských prací byly data transformovány ze souřadného systému ETRS-89 do 

souřadného systému S-JTSK a výškového systému Bpv. K transformaci byl použit 

program Transformer 2010. Poté byl vypracován výškopis a polohopis. Výsledkem 

kancelářských prací bylo: seznam souřadnic bodů polohopisný plán, polohopisný plán 

s vrstevnicemi a polohopisní plán s výškami bodů. Plány jsou v měřítku 1:500. 

6.1 Transformace souřadnic 

Program umožňuje provádět převod souřadnic bodů získaných GPS měřením  

v souřadném systému ETRS89 do souřadného systému projektu. V současné době má 

uživatel k dispozici celkem 4 předdefinované souřadné systémy: S-JTSK, RD 1918, S-42  

a S-JTSK Slovensko. Nejvíce propracovaný je projekt se souřadným systémem JTSK, 

který implementuje dvě základní varianty transformace s využitím identických bodů, a to 

transformaci prostorovou a transformaci rovinnou a transformaci s globálním 

transformačním klíčem, která je k dispozici i u ostatních projektů. 
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První varianta převodu využívá ve své podstatě prostorové podobnostní 

transformace (7 parametrů včetně měřítka) nebo shodnostní transformace (6 parametrů - 

bez změny měřítka). Použít ji lze pouze tehdy, když jsou na identických bodech zadány 

výšky. Pak je možné realizovat regulérní prostorovou transformaci. Vzhledem k tomu, že 

jde zpravidla o lokální síť na území malého rozsahu, jsou transformační parametry (úhly 

pootočení, posuny, měřítko) silně korelovány a nemají samy o sobě reálný význam.  

V případě volby šesti prvkové transformace (bez změny měřítka) se pak nezkreslují 

metrické vztahy TRANSFORMOVANÝCH SOUŘADNIC (souřadnice vzniklé aplikací 

transformačních klíčů, na identických bodech se liší od "daných" souřadnic o opravy  

z vyrovnání), naproti tomu DEFINITIVNÍ SOUŘADNICE se na identických bodech 

shodují s danými rovinnými souřadnicemi a na ostatních bodech se liší od 

TRANSFORMOVANÝCH SOUŘADNIC o korekci z Jungovy transformace. Jungova 

transformace provádí rozdělení odchylek souřadnic na identických bodech na další body 

sítě. Těmto souřadnicím přiřazuje hodnotu získanou jako váhový aritmetický průměr všech 

(nebo vybraných) hodnot odchylek, váha je rovna čtverci převrácené hodnoty vzdálenosti 

mezi identickým bodem a bodem, pro který provádíme výpočet. 

 Volba výběru transformace se změnou nebo bez změny závisí na tom, jakou úlohu 

řešíme a pro jaké účely hodláme výsledné souřadnice použít. Vzhledem k odlišnému 

měřítku S-JTSK a ETRS89 bude při řešení úloh vytyčovacího typu výhodnější používat 

shodnostní transformace a TRANSFORMOVANÝCH SOUŘADNIC (bez aplikace 

Jungovy transformace) - i za cenu zpravidla vyšších hodnot odchylek na identických 

bodech. Při řešení úloh typu údržby, obnovy nebo zhušťování bodového pole bude 

výhodnější používat podobnostní transformace (včetně změny měřítka) a 

DEFINITIVNÍCH SOUŘADNIC (zpravidla včetně Jungovy dotransformace), aby nebyla 

porušena homogenita deformovaného S-JTSK. [9] 

Nevýhody prostorové varianty transformace oproti rovinné jsou tyto: 

- jde o prostorovou transformaci, která je citlivější na rozložení identických 

bodů než rovinná transformace,  

- vyžaduje větší počet identických bodů (ačkoliv z matematického hlediska je 

zapotřebí alespoň 3 bodů, rovinné stačí 2 identické body, legislativa 

požaduje použití minimálně 4 bodů pro oba typy) 
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 Výhody prostorové varianty transformace oproti rovinné jsou tyto: 

- při určování výšek je schopná aproximovat průběh plochy kvazigeoidu 

rovinou, varianta rovinná určuje výšky pouhým posunutím, bez možnosti 

eliminace systematického náklonu kvazigeoidu. V některých oblastech se 

může ukázat, že modelový průběh kvazigeoidu není dostatečné přesný a pro 

transformaci elipsoidických výšek na nadmořské je výhodnější použít 

transformace bez zavádění výšek kvazigeoidu. V tomto případě pak může 

varianta druhá dávat velmi zkreslující výsledky (systematické odchylky), 

které není schopna zlikvidovat ani následná Jungova dotransformace. 

 

Pro transformaci byl zvolen typ prostorové transformace s měřítkem,  

se 7 parametry a výsledkem transformace byl protokol obsahující parametry 

transformačního klíče (tab. č. 3), seznam souřadnic transformačního klíče (tab. č. 4), 

přesnost transformačního klíče (tab. č. 5), identické body a seznam souřadnic nově 

určovaných bodů (příloha č.2). Celý protokol o transformaci je v příloze č. 1. 

Protokol určení souřadnic bodů metodou GNSS v S-JTSK 
 

Typ použité metody RTK 
_____________________________________________________________ 
 
Název přijímače :ProMark 500 
Typ antény  :Magellan P/N 990596  
Výrobní číslo  :S/N 200813039 
Čas měření  :25.10.2012  - 13:00 – 17:30  
Přihlašovací jméno  : jbrandys1 

 
Parametry transformačního klíče 

Tab. č.3 Parametry transformačního klíče 

translační rotační souřadnice těžiště Měřítkový koeficient [1e6] 

-586,5923 8,8139 49° 24' 22,421499" 

-4,94126733 -16,9703 1,6795 19° 28' 14,024378" 

-459,0695 5,0007   

 
 

Identické body 
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Tab. č.4 Seznam souřadnic transformačního klíče 

Označení X (m) Y (m) h (m) φ λ H (m) 

48160007 1154990,35 389680,00 798,10 49° 24' 47,66425'' 19° 27' 24,22583'' 840,16 

48160152 1156928,73 387507,72 608,28 49° 23' 49,99150'' 19° 29' 18,43834'' 650,28 

48160005 1152140,49 388403,37 744,08 49° 26' 22,58198'' 19° 28' 17,51784'' 786,09 

48160014 1157517,08 389164,56 636,33 49° 23' 27,24493'' 19° 27' 58,51215'' 678,41 

48160009 1154967,29 383098,38 652,35 49° 25' 03,22571'' 19° 32' 49,89477'' 694,23 

48210020 1157151,60 390866,60 709,92 49° 23' 35,18135'' 19° 26' 33,04048'' 752,03 

 
 

Tab. č.5 Přesnost transformačního klíče 

Označení 
Vektor oprav (rezidua) Použitý do 

X (m) Y (m) h (m) transformace 

48160007 0,024 -0,012 0,002 ano 

48160152 -0,014 0,009 0,014 ano 

48160005 -0,029 -0,013 -0,001 ano 

48160014 0,023 -0,027 -0,011 ano 

48160009 0,002 0,021 -0,004 ano 

48210020 -0,006 0,022 0,000 ano 

 

6.2 Vyhotovení grafické části 

V této části je třeba vyhotovit polohopisný a polohopisný plán, polohopisný plán 

s vrstevnicemi, polohopisní plán s výškami bodů a měřický náčrt. Všechno v měřítku 

1:500. 

Jako první byly vyhotoveny vrstevnice s intervalem 1 m s použitím softwaru Atlas 

DMT 4.70.4 s možností automatického generování vrstevnic. Tyto vrstevnice byly 

exportovány do softwaru Kokeš 8.53. Pomocí souboru souřadnic a polního náčrtu se mohly 

pospojovat body polohopisu a vytvořit tak polohopis. Dále byly doplněny terénní čáry, 

šrafy a mapové značky podle normy STN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Vzhledem  

k nezaměření bodů budov musela být natransformovaná část katastrální mapy, která byla 

uložen jako rastr. Byla použita podobnostní transformace. Nakonec se upravili vrstevnice, 

aby nepřecházely přes budovy, komunikace a různé zastavěné plochy. Po této úpravě 

následoval export kresby do formátů pro programy Microstation V8.1 a AutoCAD 2010. 

V těchto programech byly jen provedeny finální úpravy, jako je rozdělení polohopisu do 
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několika vrstev, vyhotovení tabulky, legendy a zobrazení potřebných vrstev. Výsledné 

mapy jsou v příloze č. 3,4 a 5. Měřický náčrt je v příloze č. 6. 

6.2.1 Atlas DMT 4.70.4 

Je se o software pro zpracování výškopisných dat. Tato data obsahují údaje o 

poloze a třetí rozměr. DMT je prostorová plocha, která více nebo méně zdařile (podle 

kvality zadání) kopíruje skutečný (zaměřený) nebo projektovaný terén. Vzniká na základě 

zadaných 3D bodů, čar a ploch, kterými prochází. Mimo ně se dopočítává podle 

matematických vzorců tak, aby se blížila skutečnosti – výpočet mezi zadanými body není 

založen na lineární interpolaci, ale modeluje hladký „oblý“ terén. Tam kde je to na závadu, 

lze doplnit terénní hrany. [10] 

V tomto programu byly vytvořeny vrstevnice pomocí automatického generování 

vrstevnic. 

6.2.2 Kokeš 8.53 

Program KOKEŠ v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických dat 

uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických 

údajů o bodech uložených v seznamech souřadnic. Dále obsahuje moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje na kontroly a topologické 

úpravy dat a další. Je vhodným nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu 

a údržbu mapových děl. [11] 

Po generálii vrstevníc, boli tieto vrstevnice importované do softwaru Kokeš 8.83. 

Po importe bol vytvorený polohopis a výškopis. Polohopis byl dokončen po 

netransformovaných katastrální mapy do programu. 

6.2.3 Microstation V8 XM 

MicroStation patří mezi hlavní produkty společnosti Bentley. Je to populární 

2D/3D CAD (Computer Aided Design) systém, používaný při navrhovaní, výstavbě, 

provozu a správě objektů infrastruktury. Širokou paletu funkcí produktu MicroStation 

využívají architekti, konstrukční a stavební inženýři i odborníci v oblasti GIS. Umožňuje 

zvyšovat výkonnost, efektivitu a produktivitu pracovních týmů, s čímž souvisí kvalita jimi 
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tvořeného obsahu. Pracuje s vlastním formátem, známým jako DGN (z angl. design) a 

představuje základní platformu pro další produkty společnosti Bentley. [12] 

6.2.4 AutoCAD 2010 

AutoCAD je nejpoužívanější CAD software určený pro všechny technické profese. 

Ve stavitelství se AutoCAD používá v oblastech pozemního stavitelství, architektury, 

geodézie, inženýrských a vodohospodářských staveb. Používají ho také všechny 

související specializované profese (technické zabezpečení budov, elektroinstalace apod.). 

[13] 

V programech Microstation V8 XM a AutoCAD 2010 byly provedeny finální 

úpravy jako nastavení barev, vytvoření tabulky a připojení bodů do výkresu. 
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7. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo zaměření polohopisu a výškopisu daného území 

jako podkladu pro projekt vybudování oddychové zóny.  Polohopisné a výškopisné 

zaměření bylo realizováno v katastrálním území Námestovo, v lokalitě Brehy. 

Pro zaměření byla použita GNSS technologie, metoda RTK a ortogonální metoda. 

Byl použit dvoufrekvenční GNNS přijímač Magellan ProMark 500 a laserový dálkoměr 

Leica DISTO D210. 

Pro transformaci souřadnic byl použit program Transform 2010 a pro vyhotovení 

grafické časti programy Atlas DMT 4.70.4, Kokeš 8.53, Microstation V8 XM a AutoCAD 

2010. 

Součástí bakalářské práce jsou protokol o transformaci souřadnic, seznam 

souřadnic bodů, měřičský náčrt 1:500, polohopisný plán, polohopisný a výškopisný plán (s 

vrstevnicemi) a polohopisný a výškopisný plán (s výškami bodů). Všechny plány jsou v 

měřítku 1:500. Tyto dokumenty jsou v příloze, jak v analogové, tak i digitální formě. 
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