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Anotace 

Podstatou této bakalářské práce je zmapování turistických značených i neznačených 

tras v Moravskoslezských Beskydech pomocí GNSS přístroje. Na začátku je stručně 

charakterizována oblast měření a způsob značení turistických tras v terénu. Dále je 

vysvětlen teoretický základ o globálních navigačních satelitních systémech, se zaměřením 

na GPS. Následně je popsán průběh měření a zpracování geodat v nynějších 

geoinformačních technologiích GIS s výsledným zobrazením v tištěné podobě. Výsledky 

měření jsou ponechány také v elektronické podobě pro pozdější zpracování. 
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ArcMap aplikace, Beskydy, globální polohový systém, GPS přístroj, turistické trasy 

 

Summary 

The essence of this work is to map marked and unmarked trails in the Beskydy 

Mountains using GNSS equipment. In the beginning there is the brief characteristic of the 

measurement area and the way of hiking trails marking in the terrain. Next there is the 

explanation of the theoretical basis of global navigation satellite systems, with a focus on 

GPS. Subsequently there is the description of the measurement and processing of geodata 

in current GIS geospatial technologies with resulting display in printed form. The 

measurement results are also kept in electronic form for later processing. 
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Seznam zkratek 

České zkratky 

2D   dvoudimenzionální, dvourozměrný 

3D   trojdimenzionální, trojrozměrný 

ČSTV   Československý svaz tělesné výchovy a sportu 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

KČST   Klub československých turistů 

KČT   Klub českých turistů 

S-42    souřadnicový systém 1942 

S-JTSK  souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TZT   turistická značená trasa 

Cizojazyčné zkratky  

DOP   Dilution of Precision 

GIS   Geographic Information System 

GLONASS  Global Navigation Satellite System 

GNSS   Global Navigation Satellite System 

NAVSTAR-GPS Navigation System using Time and Ranging Global Positioning System 

PRN   Pseudo Random Noise 

WGS-84  World Geodetic System 
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1  Úvod  

Turismus je v České republice velice oblíbená činnost. Proto se u nás začala už 19. 

století pomalu budovat hustá síť značených turistických tras, která dnes patří 

k nejdokonalejším na světě. Trasy jsou v pravidelných intervalech udržovány a 

obnovovány dobrovolnými pracovníky, díky kterým mohou turisté bezpečně a spolehlivě 

procházet terénem.  

Cílem bakalářské práce bylo zaměřit turistické trasy spojující horské hotely a 

restaurace a vyhotovit turistickou mapu. Mapování probíhalo v atraktivní oblasti 

Moravskoslezských Beskyd, přesněji mezi obcemi Malenovice a Ostravice. Pro zmapování 

trasy bylo použito přístrojů GNSS, které umožňují průběžně zaznamenat informace o 

trasách a jejích bodech přímo v terénu. Výsledky měření spolu s příslušnými informacemi 

byly zpracovány v aplikaci ArcGIS a následně vyobrazeny v mapě. 
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2 Geomorfologie Moravskoslezských Beskyd 

 

 

Obr. č. 1: Moravskoslezské Beskydy 

Moravskoslezské Beskydy patří k vnější části Západních Karpat. Pohoří vzniklo 

v průběhu druhohor a třetihor při tzv. alpínském vrásnění. Hlavní horninou jsou godulské 

a istebňanské pískovce křídového stáří. Moravskoslezské Beskydy mají rozlohu 623 km
2
. 

Oblast má délku přibližně 55 km a šířku blížící se 20 km. Tři pětiny beskydského horstva 

pokrývají lesy. Řeka Ostravice svým hlubokým údolím dělí Moravskoslezské Beskydy na 

západní Radhošťskou hornatinu a východní Lysohorskou hornatinu. V poslední době se 

samostatně vymezuje Klokočovská hornatina, která dříve spadala do podcelku Lysohorské 

hornatiny. Na jižní straně Moravskoslezské Beskydy pozvolna klesají na území Slovenska 

do údolí Kysuce, která je odděluje od Javorníků. Na východě jsou ukončeny prudkým 

svahem do Jablunkovské brázdy a na jihozápadě klesají do Rožnovské brázdy. Na 

severovýchodě je lemuje Třinecká brázda a severozápadně Frenštátská brázda. 

 Celkem je zde 32 tisícových vrcholů, z nichž nejvyšší je Lysá hora o nadmořské 

výšce 1232. Lysá hora s průměrnými ročními srážkami 1500 mm je známá jako jedno z 

nejdeštivějších a v zimě nejzasněženějších míst v České republice. V Radhošťské 

http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/klokocovska_hornatina.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/jablunkovska_brazda.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/roznovska_brazda.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/trinecka_brazda.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/frenstatska_brazda.htm
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hornatině dosahuje největší výšky Smrk (1276 m), dále hora Kněhyně (1257 m), Čertův 

mlýn (1207 m), Pustevny (1010 m) a Radhošť (1129 m). 

K ochraně zdejší horské krajiny, vegetace, živočichů, vod i půdy byla v roce 1973 

zřízena na území tří pohoří, tj. Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků 

Chráněná krajinná oblast Beskydy. Svou rozlohou 1160 km
2
 je největší v ČR a téměř celá 

oblast Moravskoslezských Beskyd je její součástí. V celé CHKO Beskydy bylo vyhlášeno 

57 maloplošných zvláště chráněných území, na kterých se nachází 7 národních přírodních 

rezervací, 26 přírodních rezervací a 24 přírodních památek. Přes většinu těchto chráněných 

území vede mnoho atraktivních turistických a naučných stezek.[1-4] 

  

http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/moravskoslezske_beskydy.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/vsetinske_vrchy.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/javorniky.htm
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3 Značení turistických tras  

Značení turistických tras slouží k orientaci turistů v krajině. Značení je soustava 

navigačních bodů v krajině, tvořené grafickými značkami a směrovkami, s jejichž pomocí 

jsou turisté naváděni ve směru předem připravených tras, většinou v atraktivní lokalitě. [5]  

Značení je chráněno zákonem a jakékoliv poškození se trestá dle zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, přestupky proti veřejnému pořádku, § 47. [6]  

Metodiku značení popisuje norma ČSN 01 8025 Turistické značenie, která byla 

schválena 17.12.1987 s účinnosti od 1.6.1989, avšak v současné době zůstávají v platnosti 

pouze ustanovení týkající se pěších značených tras. [7][8]  

Díky jednotnému značení v celé České republice je pro turisty snadné se orientovat 

v terénu i bez odborných turistických či značkářských znalostí. Značené trasy by měly vést 

turisty spolehlivě a bezpečně terénem tak, aby nemusel cestu hledat, ale aby se mohl 

věnovat svým turistickým zájmům. U turistického značení je zaručena spolehlivá 

viditelnost pouze v období bez sněhové pokrývky. [7] 

3.1 Historie značení  

Česko patří mezi země s nejdokonalejší a nejhustší sítí turistických tras pro pěší 

turistiku. První síť značených cest byla vytvořena Pohorskou jednotou Radhošť, založenou 

v roce 1884 ve Frenštátu pod Radhoštěm. Později vznikaly další spolky, třeba německý 

spolek Beskidenverein působící ve Slezských Beskydech, Podbeskydský spolek nebo 

polské turistické spolky. Tyto spolky však spolu nespolupracovaly a neměly určeny 

jednoznačná pravidla pro značení tras. 

V roce 1888 byla v Praze založena nejvýznamnější turistická organizace s názvem 

Klub českých turistů, která začala postupně odstraňovat nejednotnost ve vyznačování tras a 

nenávaznost turistických sití. [9] 
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3.2 Klub českých turistů  

KČT prosazoval myšlenku jednotné celonárodní turistiky. Zpočátku se zaměřoval 

především na Čechy a později se rozšířil také na území Moravy a Slezska. 

 Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se přidaly také slovenské odbory 

a došlo k přejmenování KČT na Klub československých turistů. Za 2. světové války byla 

celá síť turistických tras silně narušena díky přerušení činnosti KČST odtržením 

slovenských turistů. Později došlo k obnově KČT, ale v roce 1954 vláda pověřila značením 

Československý svaz tělesné výchovy. ČSTV doplnila celý systém směrovkami a 

vývěsnými mapami. Po roce 1989 převzal činnost opět KČT a dodnes stále rozšiřuje síť 

turistických tras. V současné době se klub zabývá i značením lyžařských tras, cyklistických 

tras a značení jezdeckých stezek pro turistiku na koni (hipotras). [9, 10] 

3.3 Způsob značení v terénu 

Všechny turistické trasy jsou průběžně značeny barevnými značkami, které jsou na 

významnějších křižovatkách a v zajímavých lokalitách doplněny textovanými tabulkami a 

směrovkami z kterých se turisté dovědí směr a kilometrovou vzdálenost k dalším místům 

na trase. Značené trasy jsou až na výjimky obousměrné. 

Zpočátku se používalo ke značení pouze červené barvy. Později, když se zvýšil 

počet tras, značkaři začali vyznačovat i barvou modrou a od roku 1916 se přidaly i barvy 

zelená a žlutá. v roce 1997 se začala používat pro cyklotrasy a lyžařské trasy barva bílá 

místo žluté. Tyto barvy se využívají dodnes a zaručují dobrou orientaci v terénu. 

V současnosti se pěší TZT značí čtvercovými značkami o délce strany 100 mm. 

Základní pásovou značku tvoří tři vodorovné pásy, z nich okrajové jsou bílé, které mají 

značku zviditelnit, a prostřední pás je barevný a určuje barvu značené trasy. Naučné stezky 

nebo odbočky k významným turistickým objektům se značkují zvláštními tvarovými 

značkami. (Obr. č. 2) 
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Obr. č. 2: Pěší turistické značení KČT 

Cyklistické trasy rozlišujeme na cyklotrasy a cykloturistické trasy. Cykloturistické 

trasy vedené terénem se liší od pěších značek kromě většího rozměru i tím, že mají žluté 

okrajové pruhy. Cyklotrasy mají žlutý podklad a jsou vedeny po silnicích, místních a 

účelových komunikacích. Ke značení jsou používány dopravní značky zavedené v České 

republice vyhláškou č. 30/2001 Sb. Používají se tři základní cykloznačky : směrová tabule, 

návěst před křižovatkou a směrová tabulka. Na všech je zobrazen symbol kola, číslo trasy a 

na směrových tabulích počet kilometrů k dalším cílům na trase. (Obr. č. 3) 
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Obr. č. 3: Cykloturistické značení KČT 

Pro lyžařské stezky se využívá obdobných pásových značek, směrovek a tabulek 

jako u pěších tras. Jsou rozeznatelné podle zbarvení okrajových upozorňovacích pásů. 

Místo bílé barvy se značí oranžovou, aby byly v zimním období dobře viditelné. (Obr. č. 4) 

 

Obr. č. 4: Lyžařské turistické značení KČT 

Trasa jezdecké stezky (hipostezky) by neměla být souběžná s jinou značenou 

trasou. Značku tvoří čtverec o stejné velikosti jako u pěších TZT což je 10 x 10 cm. Uvnitř 

čtverce je souměrně umístěn barevný kruh.[5, 10,11] 

3.4 Údržba značení 

Na celém našem území dochází k pravidelné kontrole a údržbě značení. Síť TZT je 

v jednotlivých okresech rozdělena podle kilometrů na tři stejné díly a v každém roku se 

obnoví jedna část. Členové KČT každý rok zjišťují poničené nebo chybějící prvky značení 

a s výpomocí odborných firem odstraňují tyto závady. K závadám dochází kvůli vnějším 

vlivům, jako jsou, kácení dřevin, přírodní vlivy, trvanlivost materiálu a barev, anebo 

cílenému poškozování. Nejčastější opravou je přetření značky, dále zkrácení značky khaki 

barvou z důvodu růstu kůry zaviňující roztažení, zatření a přenesení na jiný objekt a taky 

odstranění větví zakrývající značku. [11] 
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4 Globální navigační polohové systémy  

Tyto systémy jsou tvořeny družicovými i pozemními subsystémy, z nichž hlavní 

část tvoří GNSS a ostatní je nezbytné rozšíření tohoto systému pro zachování bezpečné a 

přesné navigace v několika odvětvích lidské činnosti, např. letectví.  

GNSS je družicový pasivní dálkoměrný systém, který umožňuje určování polohy v 

trojrozměrném prostoru spolu s přesným časem. GNSS se skládá z vysílačů tvořenými 

družicemi a uživatelského zařízení, které na základě zpracování a vyhodnocení přijatého 

signálu z družic určí aktuální polohu. Navzdory omezenému počtu družic, dokáže zajistit 

pokrytí celého povrchu zemského navigačními signály a je tak umožněno určovat polohu 

kdekoliv na Zemi. K tomuto systému se řadí americký GPS, ruský GLONNAS, nově 

budované evropské Galileo a také čínský Compass. Družicové polohové systémy jsou 

obecně tvořeny třemi základními segmenty: kosmickým, řídícím, uživatelským. [12]  

4.1 Určování polohy a navigace pomocí družic  

Obecně k navigaci a k určení polohy mohou být využity různé fyzikální principy, 

například rádiové vlny. Rádiové navigační systémy jsou tvořeny sítí radiomajáků, které 

vysílají navigační signály, a dále uživatelskými zařízeními u kterých dojde ke zpracování a 

vyhodnocení přijatých signálů, a tím určí aktuální polohu zařízení. Využívá se několika 

metod k určení polohy pomocí rádiových signálů. 

 Metoda úhloměrná  

 Metoda dopplerovská  

 Metoda dálkoměrná  

 Metoda založená na měření fáze nosné vlny  

Všechny tyto uvedené metody umožňují určit polohu přijímače ve dvourozměrném 

i trojrozměrném prostoru za předpokladu, že pozorovatel zná přesnou polohu radiomajáků. 

[12]  
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4.1.1 Určování polohy pomocí úhloměrné metody  

Určit polohu pomocí úhloměrné metody vychází z jednoduchého principu, kdy 

z bodu, jehož polohu určujeme, zaměříme buď azimuty k několika radiomajákům, nebo 

elevační úhly k několika družicím, případně opakovaně elevační úhly k jedné družici 

s časovými odstupy. 

U pozemních radiomajáků se do mapy u každého z nich vynese přímka 

s odpovídajícím naměřeným azimutem. V průsečnici těchto přímek se nachází navigační 

přijímač. 

Princip u družic je založen na měření elevace signálu odvysílaného z družice 

pomocí směrových antén na měřeném bodě. Pro určení polohy se zaměří elevační úhly 

současně k více družicím anebo s časovým odstupem k jedné družici. Nejprve se zjistí 

poloha družice v daném elevačním úhlu. Potom se vynese spojnice družice se středem v 

geocentrické soustavě, která určuje osu kužele s vrcholem v naší družici, jehož plášť pak je 

vytvořen přímkami vedoucími pod daným elevačním úhlem. Vytvořením všech těchto 

kuželů a nalezením jejich průsečnice se zemským povrchem, popřípadě hladinovou 

výškou, ve které se nachází hledaný bod, pak se průsečnice protnou v námi měřeném bodě. 

Přesnost určení polohy závisí na přesnosti změření elevačních úhlů směrovými anténami. 

[12]  

4.1.2 Určování polohy pomocí dopplerovské metody  

Tato metoda zjišťování polohy je založena na dopplerovských měřeních 

charakterizujících změnu polohy objektu na základě změny frekvence a vlnové délky. 

Družice vysílá signál o známé konstantní frekvenci fv. Přijímač na základě frekvence 

přijímaného signálu fp, časových značek, parametrů oběžné dráhy družice a referenčního 

signálu o frekvenci fo vypočítá, za opakovaného měření mezi dvěma časovými značkami, 

trojrozměrnou či dvourozměrnou polohu měřeného bodu. [12]  
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4.1.3 Určování polohy pomocí dálkoměrné metody  

Dálkoměrná metoda měří vzdálenost přijímače od radiomajáku nebo družice 

pomocí doby šíření signálu mezi těmito zařízeními. 

 

Obr. č. 5: Stanovení polohy protínáním třech vzdáleností od družic. 

Signály vysílané jednotlivými družicemi je třeba od sebe rozlišit, a to na tzv.:  

 Kmitočtové dělení, kdy k odlišení přenášeného signálu více družicemi se 

používá jiné frekvence nosné vlny. 

 Kódové dělení, u něhož všechny družice vysílají nosnou vlnu na stejné 

frekvenci, ale dálkoměrný kód je pro každou družici jiný. 

 Časové dělení, při kterém se vysílá nosná vlna na stejné frekvenci, se 

stejnými dálkoměrnými kódy v přesně určených časových úsecích.  

Dálkoměrný kód moduluje nosnou vlnu a kóduje jednotlivé informace. K modulaci 

se používají pseudonáhodné signály (PRN), které jsou výsledky jistých periodicky se 

opakujících algoritmů. Utajováním nebo zveřejňováním algoritmů se uživatelům zpřístupní 

nebo znepřístupní navigační systém nebo některá z poskytovaných služeb. Tyto PRN mají 

tu vlastnost, že při porovnání dvou různých kódů, výsledný signál bude velice slabý, 

zatímco u porovnání dvou stejných kódů, i když jsou fázově posunuty, bude signál výrazně 

silnější. Čas palubních hodin družice je v době odeslání pomocí dálkoměrného kódu 

zakódován a poté korelován s replikou generovaného PRN kódu v přijímači. Samotná 

korelace poskytne časový rozdíl. [12, 13]  
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Dálkoměrné navigační systémy se obecně dělí na aktivní a pasivní: [12]  

 Aktivní systém funguje tak, že každý přijímač je vybaven tzv. odpovídačem 

a má svoji unikátní identifikační značku. Řídící stanice vyšle identifikační 

značku hledaného přijímače přes navigační družice. Jakmile ji přijímač 

zachytí, okamžitě odešle odpověď zpátky, prostřednictvím navigačních 

družic, do řídící stanice. Tav okamžiku přijetí vyhodnotí od různých družic 

se známou polohou zpožděné odpovědi a vypočte polohu přijímače. U 

těchto systémů dochází k přetížení systému a mají omezenou kapacitu 

přijímačů, proto se dává přednost pasivním, dálkoměrným systémům. 

 Pasivní systém pracuje tak, že navigační družice neustále vysílají 

dálkoměrný signál, který obsahuje časové značky a údaje o oběžných 

drahách a pozicích družic. Přijímač pak vypočítá z časového intervalu, který 

uplynul mezi odeslání a přijetím signálu, vzdálenost k družicím a pomocí 

jejich známé poloze určí svoje souřadnice. Tento způsob určování polohy je 

jednosměrný, zaručuje rychlejší přenos informací a nemá na něj vliv počet 

uživatelů.  

4.1.4 Určování polohy pomocí měření fáze nosné vlny  

K určování polohy na podkladě fázových měření se zpracovávají samotné nosné 

vlny, ne jako u dálkoměrného měření, kde se užívá dálkoměrných kódů. 

Mezi přijímačem a vysílačem se v okamžiku měření vyskytuje určitý počet 

vlnových délek rádiové vlny. Tento počet se rovná celočíselnému násobku nosných vln a 

zbytku desetinné části, takzvané fáze vlny. Při měření dochází ke složitě určitelné číselné 

nejednoznačnosti, která se rovná součtu vlnových délek mezi družicí a přijímačem na 

začátku měření. Bylo vymyšleno spoustu postupů určujících nejednoznačnost během 

měření nebo až při následném zpracování. Po zjištění nejednoznačnosti, dokáže přijímač 

sledovat fázový posun a změny celočíselného počtu vln. Vlivem oslabení nebo přerušení 

dojde k zastavení výpočtu polohy, takzvaně fázovému skoku.  
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4.2 Absolutní a relativní zjišťování polohy 

Podle metody měření a vyhodnocování rozlišujeme určování polohy: 

 Absolutní určování polohy využívá jedné GNSS aparatury zjišťující svou 

polohu pomocí dálkoměrných kódů. Poloha je zobrazena v nativním 

geocentrickém souřadnicovém systému. Metodou průměrování je možné 

jednotlivé měřené body zpřesnit. 

 Relativní určování polohy užívá více GNSS aparatur. Tím se zredukují 

chyby ovlivňující přesnost měření a stanovené relativní polohy aparatur. 

Principem tohoto určování je, že na bodě o známých souřadnicích se postaví 

referenční přijímač, který zjišťuje odchylky v místě měření a dále je předává 

jako korekce v reálném čase dalšímu přijímači a ten si opraví své měření o 

tyto korekce. [12]  
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5 Systém GPS – NAVSTAR 

5.1 Historie  

První globální navigační systém uvedlo do provozu námořnictvo Spojených států 

amerických v roce 1964 pod názvem Transit. Tento družicový navigační systém pracoval 

na principu dopplerovských měření. Byl tvořen třemi pozemními pozorovacími stanicemi 

tvořícími řídicí segment a šesti družicemi obíhajícími po nízkých polárních oběžných 

drahách ve výšce cca 1075 km, které vysílaly na dvou nosných frekvencích. Zpočátku 

umožňoval systém určovat polohu s přesností přibližně 800 metrů, ale postupným 

zdokonalováním se dosáhlo přesnosti lepší než 5 metrů. Nevýhodami celého systému 

Transit bylo, že pozorovatel musel zavádět svou rychlost do výpočtů polohy korekce, 

navigační signály byly jen občas dostupné a výsledné souřadnice byly jen dvourozměrné s 

relativně malou přesností. V roce 1972 byl uveden systém s názvem Timation, který byl 

zaměřen na vysílání přesného časového signálu. Vývoj obou těchto systémů bylo zdrojem 

cenných zkušeností pro pozdější projekt GPS. 

V sedmdesátých letech začaly spojené státy pracovat na navigačním systému nové 

generace. Šlo o pasivní družicový dálkoměrný navigační systém, který by byl schopen 

určit polohu v trojrozměrném prostoru i s přesným časem. V prosinci roku 1973 se 

rozhodlo o vytvoření systému pod dvěma názvy – GPS a NAVSTAR. Původně mělo být 

vysláno celkem 24 družic na třech oběžných drahách. [12, 13] 

5.2 Segmenty GPS 

Systém GPS se skládá ze tří základních segmentů: 

 Kosmický 

 Řídící 

 Uživatelský 

Kosmický segment se skládá ze soustavy 24 systematicky rozmístěných družic. 

Z toho je 21 aktivně vysílajících a 3 slouží jako záložní v případě poruchy aktivní družice. 

Konstelace je tvořena šesti oběžnými dráhami výšce 20 200 kilometrů a se sklonem 

přibližně 55 stupňů vzhledem k rovníku. Na každé z drah jsou umístěny čtyři družice 
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s oběžnou dobou 11 hodin a 58 minut. Díky tomuto uspořádání můžeme kdykoliv a 

kdekoliv na Zemi přijímat signály z minimálně čtyř družic. Všechny družice vysílají 

signály na stejné frekvenci, ale každá z nich má rozdílný PRN kód. (Obr. č. 6) 

 

Obr. č. 6: Znázornění kosmického segmentu 

Řídící segment řídí celý globální polohový systém. Jeho hlavním úkolem je 

přijímat a aktualizovat zprávy vysílané kosmickým segmentem. Skládá se z jedné hlavní 

pozemní stanice, pěti monitorovacích a tří komunikačních pozemních stanic. Hlavní 

stanice řídí dálkově bezobslužné monitorovací stanice. Ty fungují jako velmi přesné GPS 

přijímače s vlastními atomovými hodinami, které pouze určují vzdálenost k družicím a ty 

spolu s přijatými zprávami odesílají do hlavní stanice. Zde se vypočtou přesné údaje 

oběžných drah a korekce času pro každou z družic a přes komunikační stanice se odešlou 

na jednotlivé družice. (Obr. č. 7) 

 

Obr. č. 7: Monitorovací stanice 

Do uživatelského segmentu patří koncoví uživatelé s GPS přístroji, které z přijatých 

signálů z družic vypočtou polohu, rychlost a čas. K výpočtu souřadnic x a y je potřeba 

signálů minimálně ze tří družic. [12] 
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5.3 Souřadnicový systém  

GPS vyhodnocuje měření v geocentrickém souřadnicovém systému a polohu 

určuje v geografických souřadnicích vztažených k Světovému geodetickému systému – 

1984, zkráceně WGS-84. Dále GPS přijímač dokáže převést tyto souřadnice do určitých 

běžných kartografických zobrazení, avšak žádný neumí transformovat do námi 

používaných souřadnicových systémů S-42 a S-JTSK. Tato transformace se později 

provádí prostřednictvím převodních programů. [12] 

5.4 Přesnost systému GPS 

Přesnost stanovení polohy přijímačem GPS je závislá na mnoha faktorech a 

pohybuje se od několika centimetrů až do 100 metrů. Obecně závisí na použitém zařízení, 

způsobu měření a zpracování výsledků měření, dále na atmosférických podmínkách a na 

aktuální politice ministerstva obrany USA. Níže jsou popsány vybrané faktory ovlivňující 

přesnost. [12] 

5.4.1 Stav družic 

Družice vysílají signál s údaji o svém stavu. Při zjištění jakékoliv chyby se tato 

družice označí jako nezdravá. Přijímače dokážou rozpoznat nezdravou družici a tím ji 

nepoužívají k výpočtům až do doby, kdy je označena zase jako zdravá. 

5.4.2 Poměr signál/šum 

Oslabení signálu je způsobeno hlasitostí šumu z okolního prostředí. Například 

průchod signálu korunami stromů nebo nízkou polohou družice. 

5.4.3 Vícecestné šíření 

Přesnost určení polohy je závislá na kvalitě přijatých signálů. K snížení kvality 

může dojít při odrazu signálů od okolních objektů s vysoce odrazným povrchem (skleněné 

budovy, vodní plochy, terénní prvky, apod.). Tomuto odraženému signálu se říká nepřímý 

signál. (Obr. č. 8) 



Libor Pierzyna: Zaměření turistických tras v lokalitě Malenovice 

2013  24 

 

Obr. č. 8: Ukázka vícecestného šíření signálu 

5.4.4 Počet viditelných družic a jejich geometrické uspořádání 

K určení všech souřadnic bodu (x, y, z) potřebuje přijímač signály z minimálně čtyř 

družic. Čím více družic je k dispozici, tím je určení přesnější. 

Geometrické uspořádání družic je jedním z faktorů, který nejvíc ovlivňuje přesnost 

výsledných informací. Pokud se nachází družice blízko u sebe, pak je určení polohy méně 

přesné. Ideální rozmístění družic je při poloze jedné v nadhlavníku a zbylé tři 15-20 stupňů 

nad obzorem a 120 stupňů od sebe. Geometrické uspořádání družic je možné matematicky 

ohodnotit podle základního parametru  s názvem snížení přesnosti (DOP). (Obr. č. 9) 

 

Obr. č. 9: Geometrická představa DOP 
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5.4.5 Vliv ionosféry a troposféry 

Atmosférické vrstvy silně ovlivňují procházející rádiové signály mezi družicemi a 

přijímači. U procházejících signálů vzniká ionosférická refrakce, což je chyba, která za 

určitých podmínek může dosáhnout až 90 metrů. Ovlivnění signálu ionosférou závisí na 

kmitočtu procházejících vln, který se dá vhodným navržením eliminovat. V troposféře 

vzniká chyba troposférické refrakce dosahující nepřesnosti až 23 metrů. Vliv troposféry se 

dá dobře vypočítat z atmosférických podmínek. (Obr. č. 10) 

 

Obr. č. 10: Šíření signálu atmosférou 
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6 Měření 

6.1 Plánování měření 

Vyhotovení plánu měření je nesmírně důležité pro úspěšné dokončení měření, které 

vyžaduje určitou přesnost. I u nejlepších GNSS přijímačů a velmi přesné metody může 

dojít k vysoké nepřesnosti způsobenou neznalostí zaměřované oblasti nebo zvolením 

nevhodné doby pro měření z důvodu špatné konstelace nebo opravy družic.  

Rekognoskace probíhala předem pouze pomocí mapy, kterou předložilo Sdružení 

podnikatelů v oblasti turistického ruchu v Beskydech pod Lysou horou. V mapě byly 

vyznačeny budovy a trasy, jež měly být zaměřeny. V rámci rekognoskace bylo účelné si 

zaznamenat typ geodat a vlastností, které budou evidovány. Geodaty jsou myšleny 

geografická data, tedy objekty a jevy, jež mají tří složky, jednu prostorovou vyjadřující 

umístění, druhou popisnou doplňující daný objekt o identifikační vlastnosti a třetí složku 

časovou.  

6.2 Popis přístroje 

Trimble Juno 3B je profesionální kapesní GPS přijímač pro sběr dat, mapování i 

navigaci. Distributorem je společnost GEOTRONICS Praha, spol. s.r.o..  Zařízení patří do 

nové řady Juno s plně integrovaným systémem a oproti svým předchůdcům je vylepšeno o 

vnitřní paměť, vyšší operační rychlost a vysokou odolnost IP54 do drsných podmínek. 

Přístroj je odolný vůči prachu, vodě a nárazům. Aktuální pozice se dá určit rychle i 

v nepříznivých podmínkách. Přesnost přístroje může dosahovat v určitých regionech i 2-5 

metrů a pomocí kancelářského zpracování se dá zvýšit až na 1-3 metry. Pomocí 

fotoaparátu můžete dokumentovat přesně to, co vidíte v dané oblasti. Trimble Juno 3 je 

ideální platformou pro inženýrské sítě, místní samosprávu a environmentální management. 

[14, 15] 
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Systém:  

 3,5 palcový QVGA barevný dotykový 

displej  

 Procesor 800 MHz 

 Interní paměť 2 GB 

 256 MB RAM 

 1 micro SD 

 Fotoaparát 5 Mpix 

 Baterie Li-lon s dlouhou životností 

 

 

6.3 Vlastní měření 

Podle požadavků na přesnost a vlastností terénu, kdy hustá vegetace neumožňovala 

přímý výhled na družice, byl použit přístroj Trimble Juno. Podmínkou pro funkčnost GPS 

systému je dostupnost minimálně tří satelitů. V našem případě čtyř, jelikož byla 

požadována i nadmořská výška. Pro sběr dat bylo kvůli dlouhé trase využito i automobilu. 

Ovšem větší část byla zaměřena pěšky z důvodů členitého horského terénu. 

Ihned po zpuštění přístroje se založila zakázka pod názvem měření. Dále se muselo 

nastavit liniový sběr dat a typ linií. Turistická trasa je typ geoprvku, který je složen z jedné 

linie nebo polylinie vytvořené z množiny linií. Na každém začátku a konci linie jsou body, 

které určují typ celé linie a její vlastnosti, například druh povrchu a jiné atributy. Přístroj 

jsme nastavili tak, aby jednotlivé body linií sbíral co 1 vteřinu a co 10 metrů.  

Po nastavení jsme přešli k samotnému měření. K nastavení i počátečnímu 

zaznamenávání polohy došlo před vlakovou stanicí Ostravice. Pokračovalo se nahoru, kde 

se zaměřily trasy kolem hotelu Sepetná a Ondráš. Dále přes Dřevjanku U Zbuja k Hostinci 

U Veličků a zpět, částečně jinou trasou, zase kolem Dřevjanky U Zbuja po stezce až 

k Penzionu Marta. Od něj se šlo dolů kolem chaty Ostrá, až se došlo do výchozího bodu. 

Průběh trasy systém zaznamenával nepřetržitě. Při mapování, kdy trasa určitého povrchu 

skončila, se muselo nastavit typ povrchu navazující trasy.  

    Obr. č. 11: Trimble Juno 3B  



Libor Pierzyna: Zaměření turistických tras v lokalitě Malenovice 

2013  28 

6.4 Aplikace ArcGIS Desktop 

ArcGIS Desktop má tři aplikace, které mohou být použity pro mapování a 

vizualizace: 

ArcGlobe se používá pro 3D vizualizace geografických dat. Tato aplikace je obecně 

určena pro použití s velmi velkými objemy dat, které jsou zobrazeny v různých úrovních 

detailů. ArcGlobe je součástí volitelného rozšíření ArcGIS 3D Analyst. 

ArcScene se používá pro 3D vizualizaci zaměřených oblastí. Vytváří 3D scény, ve 

kterých se dá procházet a zpracovávat oblasti zájmu. ArcScene je také součástí ArcGIS 3D 

Analyst rozšíření. 

ArcMap je hlavní aplikace použitá v ArcGIS Desktop pro mapování, editaci, 

analýzu a správu dat. ArcMap slouží pro všechny 2D mapovací práce a vizualizace. 

ArcMap představuje geografické informace jako sbírku vrstev a dalších prvků zobrazených 

v mapě. Veškeré práce s daty jsou založeny na jejich zpřístupnění prostřednictvím odkazů, 

které se stávají součástí aktuálního pracovního souboru typu MXD. Tento soubor obsahuje 

seznam zpřístupněných dat, odkazy na tyto data a návody, jakým způsobem má ArcMap 

data vizualizovat v jednotlivých oknech svého pracovního prostředí. [16, 17] 

Program umožňuje:  

 Práci s mapami a jejich tisk 

 Analýzu a úpravu datových souborů GIS 

 Organizovat a řídit své geodatabáze a dokumenty 

 Publikovat mapové podklady 

 Dokumentovat datové soubory 

6.5 Úprava dat a tvorba grafického výstupu 

Jednotlivá naměřená vektorová data byla z GPS přijímače importována do vrstev 

v programu ArcMap ve formátu Shapefile. Po načtení zakázky programem bylo nejprve 

potřeba transformovat naměřené data ze souřadnicového systému WGS 84 do u nás 

používaného systému S-JTSK. Dále bylo zapotřebí vybrat podkladovou mapu. Všem 

požadavkům vyhovovala turistická mapa z nabídky programu ArcMap. Následně byly 

pomocí funkce Editor smazány nadbytečné body a vyrovnány linie. Všechny geografická 
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data obsahují atributovou tabulku, ve které jsou uvedeny základní charakteristiky dané 

vrstvy. Do atributové tabulky se do jednotlivých sloupců zapsal zdroj dat, datum měření, 

jméno autora, čísla linií, délka linií, převýšení linií a typ povrchu linie. Dále se vytvořil 

sloupec pro případné poznámky k liniím. (Obr. č. 12) 

 

Obr. č. 12: Tabulka atributů 

Po nastavení atributů bylo potřeba nastavit typy povrchů tras. Ve vlastnostech 

vrstvy se nejprve vypsaly typu povrchů, s kterými jsem se setkal, a nadefinovaly se jim 

odlišné struktury čar, jež reprezentovaly dané linie. (Obr. č. 13) 

 

Obr. č. 13: Typ povrchu tras 
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Pro označení důležitých bodů na trase, jako jsou například vlaková stanice, restaurace a 

hotely, se musel do vrstvy přidat nový shapefile s názvem Typ bodu zájmu, u kterého se 

nadefinovaly všechny tyto body společně s jejich adresou, telefonním číslem a emailem, a 

u každého se přidal specifický symbol. (Obr. č. 14) 

 

Obr. č. 14: Symboly bodů zájmu 

Shapefile se poté zkopíroval a zase uložil do stejné vrstvy pod názvem Bod zájmu. 

Zde se pouze změnil symbol bodu na černou tečku. Tento postup se provádí proto, aby 

daný bod byl označen tečkou a zároveň symbolem. Dále se barevně odlišily hlavní trasy, 

ke kterým byl vytvořen profil zobrazující nadmořské výšky bodů na trase. Níže jsou 

popsány jednotlivé trasy a vyobrazeny jejich výškové profily. 

Trasa 1 vede od vlakové stanice Ostravice 2.1 kilometru podle směrovek 

k Horskému hotelu Sepetná, dále po modré značce 2 kilometry okolo Dřevjanky U Zbuja 

až na Albínovo náměstí. Pak na východ po lyžařské stopě a po 600 metrech doleva 

k Hostinci U Veličků, kde končí. (Obr. č. 15) 
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Obr. č. 15: Trasa 1 

Trasa 2 taktéž začíná u vlakové stanice Ostravice. Pokračuje stejně jako trasa 1 a po 

jednom kilometru se odděluje a stáčí mírně doleva po asfaltové cestě kolem Horské chaty 

Ostrá až k Penzionu Marta. (Obr. č. 16) 

 

Obr. č. 16: Trasa 2 

Trasa 3 je hliněná až kamenitá lesní stezka, která se nachází kousek za Horským 

hotelem Sepetná a vede doleva s lehkým sklonem po modře značené turistické trase. Je to 

spojnice trasy 1 a trasy 2. (Obr. č. 17) 

 

Obr. č. 17: Trasa 3 
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Trasa 4 je známá pod názvem Medvědí stezka. Je rovněž spojnicí trasy 1 a trasy 2. 

Můžete ji najít přibližně 400 metrů jižně od Dřevjanky U Zbuja, kde je v terénu vyznačena 

značkou medvědí hlavy. (Obr. č. 18) 

 

Obr. č. 18: Trasa 4 

Trasa 5 vede od Dřevjanky U Zbuja na Albínovo náměstí a dále na sever po 

asfaltové cestě. Za 400 metrů odbočuje doprava lesní hliněnou stezkou do nížiny, přes 

potok, až k Hostinci U Veličků. (Obr. č. 19) 

 

Obr. č. 19: Trasa 5 

Po takto upravených datech bylo možné přejít k úpravě grafického výstupu. 

Přepnulo se do oka Layout view. Jako první bylo potřeba nastavit měřítko mapy a 

rozložení mapového listu. V nastavení papíru se zvolil formát A3 a měřítko 1: 25000 

s ohledem na velikost mapovaného území. Poté se nastavily okraje tak, aby se na papír 

vešly veškeré doplňující informace a prvky mapy. Nad mapu se napsal její název, vlevo 

dole se zobrazily profily dvou hlavních tras, vpravo se vložila legenda a pod ní měřítko, 

logo školy a tirážní údaje. Poslední úpravou bylo vyobrazení sítě geografického 

souřadnicového systému WGS-84 a kilometrové sítě souřadnicového systému S-JTSK. 
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7 Závěr 

Práce se zabývala zaměřením turistických tras v lokalitě Malenovice. V první 

kapitole byla charakterizována krajina Moravskoslezských Beskyd, kde se zaměřované 

turistické trasy střetávají. Byl popsán způsob značení a údržba značek těchto tras. V další 

kapitole byly popsány metody měření globálními navigačními polohovými systémy a 

princip GPS. V závěru bakalářské práce bylo popsáno měření v terénu a zpracování 

naměřených dat v geoinformačním softwaru ArcGIS. Výsledkem této práce byla turistická 

mapa dané oblasti a výškové profily jednotlivých tras. Tím je umožněno turistům předem 

zjistit převýšení a typ povrchu tras, a zvolit pomocí nich ideální turistickou trasu k jimi 

vybraným horským cílům tak, aby jejich cesta byla co nejpříjemnější. Velice atraktivní 

stezkou byla trasa číslo 4, tzv. Medvědí stezka, kdy se prochází skalnatým místem 

s nádherným výhledem na obec Ostravici a hory Velký a Malý Smrk. Během měření a 

zpracování nenastaly žádné výraznější komplikace, které by ovlivnily výsledky.
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