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ABSTRAKT 

V diplomové práci bylo provedeno testování průběhu modelů kvazigeoidu s 

vlastním měřením technologií GNSS- nivelace na území Ostravska. Pro testování byly 

vybrány české kvazigeoidy CR2000 a jeho novější verze CR2005 a světové kvazigeoidy 

EGM2008 a Eigen 6C3-stat. V první části práce je přiblížena teorie výpočtu odlehlostí a 

popis jednotlivých kvazigeoidů, jejich vstupních dat a postup výpočtu. V další části jsou 

objasněny měřické principy technologie GNSS- nivelace. Poslední část práce je věnována 

vlastnímu měření na dvaadvaceti bodech zvoleného profilu Nová Bělá- Žabeň. Bylo 

provedeno zpracování naměřených dat včetně jejich přesnosti, výpočet odlehlostí a 

výsledné porovnání odlehlostí GNSS- nivelace s odlehlostmi vypočtenými pro jednotlivé 

kvazigeoidy. 

Klíčová slova:  

GNSS- nivelace, výška, geoid, kvazigeoid, odlehlost 

ABSTRACT 

The aim of my Master’s thesis is to carry out the testing in development of the 

quasigeoid models with own surveying by GNSS levelling technology in the Ostrava 

territory. Czech quasigeoids have been chosen for the testing – CR2000 and its updated 

version CR2005 and Earth quasigeoids EGM2008 and Eigen 6C3-stat. In the first part of 

my thesis, the theory of undulation calculation and the description of particular quasigeoids 

– their initial data and progress of calculation are introduced. In the second part, the 

surveying principles of GNSS levelling technology are clarified. The very last part is 

dedicated to own surveying on 22 points of chosen profile Nová Bělá- Žabeň. The 

processing of measured data included their accuracy was carried out. Furthermore, 

undulation calculation and resultant comparison of GNSS levelling undulations with the 

undulations calculated for particular quasigeoids.  

Keywords:  

GNSS levelling, height, geoid, quasigeoid, undulation 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

Bpv Balt po vyrovnání 

CZEPOS Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

ČSNS Česká Státní Nivelační Síť 

ČÚZK Český Úřad Zeměměřický a Katastrální 

GEODYN Základní geodynamická síť 

PN Přesná Nivelace 

PNS Plošná Nivelační Síť 

PVBP Podrobné Výškové Bodové Pole 

S-JTSK Systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální 

TN Technická Nivelace 

VESOG Výzkumná a experimentální síť pro observace GNSS 

VPN Velmi Přesná Nivelace 

ZNB Základní Nivelační Body 

ZNS Zvláštní Nivelační Síť 

ZPN Zvláště Přesná Nivlace 

ZVBP Základní Výškové Bodové Pole 

Cizojazyčné zkratky 

CDMA Code Division Multiple Access 

DFT Discrete Fourier Transform 

DOP Dilution of Precision 

ERIS European Regional Innovation Survey 

ETRF89 European Terrestrial Reference System 1989 

FFT Fast Fourier Transform 

GEONAS Geodynamic Network of the Academy of Sciences of the ČR 
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GFZ German Research Center for Geoscience 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System 

GPST GPS Time 

GRGS Space Geodesy Research Group 

GRS80 Geodetic Reference System 1980, 

IAG International Association of Geodesy 

IGFS International Gravity Field Service 

IGS International GNSS Service 

MCS Master Control Station 

NGA National Geospatial- Intelligence Agency 

PRN Pseudorandom Noise 

RINEX Receiver Independent EXchange 

RTK Real Time Kinematic 

WGS84 World Geodetic System 1984 
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ÚVOD 

V posledních letech se v oboru geodézie čím dál více využívá technologie GNSS. 

Tato metoda určuje geocentrické souřadnice a elipsoidickou výšku, oproti klasickým 

geodetickým metodám, které určují souřadnice rovinné a normální (Moloděnského) výšku. 

Převod mezi polohovými souřadnicemi je možný pomocí sedmiprvkové transformace. 

Složitějším procesem je však převod výšek, který je zprostředkován modely kvazigeoidů 

vytvořenými pomocí tíhových dat. Gravimetrické modely kvazigeoidů se vyvíjejí a zvyšují 

svou přesnost, tedy zmenšují rozdíl výšky modelu a výšky reálné Země. Výpočet 

nadmořské výšky bodu je možné odečtením odlehlosti kvazigeoidu a elipsoidu od 

elipsoidické výšky zaměřené pomocí technologie GNSS.  

Měření pomocí GNSS i gravimetrické modely jsou zatíženy chybou ve výšce, která 

se do určení nadmořské výšky přenáší. Je proto nutné při užívání novodobé technologie 

GNSS k určování výšek tyto chyby eliminovat na nejmenší možnou hodnotu. 

Úkolem diplomové práce je testování průběhu modelu kvazigeoidu s vlastním 

měřením technologií GNSS- nivelace. Vlastní měření bylo provedeno na 22 bodech 

zvoleného profilu Nová Bělá- Žabeň na Ostravsku, kde byla do roku 1999 prováděná důlní 

činnost. Pro testování byly vedoucím práce vybrány dva české modely kvazigeoidu 

CR2000 a novější CR2005 a dva světové modely EGM2008 a Eigen 6C3-stat. 
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1. URČOVÁNÍ ODLEHLOSTI  

Základem této práce je znalost určení odlehlosti geoidu od elipsoidu. Existuje 

několik metod, kterými se tato odlehlost dá určit. Abychom mohli tyto metody přiblížit, je 

nutné definovat náhradní tělesa, ke kterým se tato odlehlost vztahuje, a také hladinové 

plochy a od nich se odvíjející výšky používané na území České republiky. 

1.1. NÁHRADNÍ TĚLESA 

Země je nepravidelné a matematicky nedefinovatelné těleso, které se pro mnohé 

práce nahrazuje tělesy náhradními podobajícími se Zemi. Příkladem náhradních těles může 

být elipsoid, geoid, či kvazigeoid. Tato tělesa budou použita při výpočtu odlehlosti. 

1.1.1. ELIPSOID 

Rotační elipsoid je plocha matematicky jednoduše definovatelná, a proto je často 

používána. Osa rotace elipsoidu (malá osa) je ztotožněná s osou rotace Země, při jejíž 

rotaci vytváří velká poloosa rovinu rovníku. Referenční elipsoidy, včetně jejich parametrů, 

používané v závazných referenčních systémech na území státu dle nařízení vlády č. 

Obrázek č. 1: Znázornění náhradních těles Země a jejich vztahů 
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430/2006 Sb., jsou uvedeny v tabulce č.1. Od elipsoidu se měří pomocí GNSS tzv. 

elipsoidická výška . 

Tabulka č.  1: Geodetické referenční systémy a jejich elipsoidy užívané na území ČR 

Název geodetického referenčního 

systému 
zkratka elipsoid 

délka hlavní 

poloosy (m) 
zploštění 

Světový geodetický systém WGS84 WGS84 6378137 1:298,257223563 

Evropský terestrický referenční 

systém 
ETRS GRS80 6378137 1:298,257222101 

Souřadnicový systém Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální 
S-JTSK Besselův 6377397,155 - 

Souřadnicový systém 1942 S-42/83 Krasovského 6378245 1:298,3 

1.1.2. GEOID 

Geoid je matematicky velmi složitě definovatelná hladinová plocha totožná se 

střední hladinou vody v oceánech, protažená pod kontinenty, kde je kolmá k silokřivkám 

tíhového pole a její tíhový potenciál je konstantní ( ). Tato plocha je výchozí 

pro určování pravých ortometrických výšek. 

Elipsoidická výška  je tedy rovna součtu ortometrické výšky  a odlehlosti geoidu 

od elipsoidu , při zanedbání členů druhého řádu způsobených křivostí tížnice. 

 

1.1.3. KVAZIGEOID 

Množina bodů, ve kterých se normální potenciál  rovná reálnému tíhovému 

potenciálu , tvoří plochu, která se nazývá teluroid. Normální Moloděnského výška je 

tedy rovna vzdálenosti bodu na teluroidu od bodu na elipsoidu měřené po normále. Rozdíl 

Normální Moloděnského výšky  a elipsoidické výšky dává výškovou anomálii ζ. 

 

Po vynesení výškové anomálie na elipsoid dostaneme náhradní matematicky 

definovatelnou plochu zvanou kvazigeoid. Tato plocha se blízce podobá geoidu, na mořích 
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je s geoidem totožná. Elipsoidická výška  je rovna součtu normální Moloděnského výšky 

 a výškové anomálii ζ. 

 

1.2. ODLEHLOST HLADINOVÝCH PLOCH 

Výška bodů je řešena jako rozdíl dvou hladinových ploch o konstantním tíhovém 

potenciálu (W=konst). Po definování geoidu s tíhovým potenciálem W0 a hladinové plochy 

s tíhovým potenciálem W, procházející bodem na povrchu, jehož výšku určujeme, můžeme 

napsat vztah, který plyne z Brunsova teorému a definice práce [1]: 

 

Kde … tíže bodu B 

 … převýšení bodu B 

Tíži není možno měřit pod povrchem ani ve vzduchu, neznáme tedy průběh tíže  

a proto převedeme integrál celého převýšení na součet částečných převýšení. 

 

Víme, že výška bodu B je součet dílčích převýšení. Při použití věty o střední 

hodnotě integrálního počtu můžeme odvodit vztah pro výšku bodu B vypočteného pomocí 

tíže. 

 

 

 

Kde … nadmořská výška bodu B 

… měřené převýšení na povrchu 
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 … střední hodnota tíže měřená uprostřed svislice bodu B 

 … měřená tíže na povrchu 

V této fázi zůstalo řešení dvou parametrů tíže, střední hodnoty tíže  a měřené 

tíže na povrchu . Časem vzniklo několik druhů výšek, z nichž nejdůležitější pro tuto práci 

jsou: 

· Normální ortometrické výšky. 

· Normální Moloděnského výšky. 

· Elipsoidické výšky. 

Normální ortometrické výšky byly na našem území používány v dřívějším 

výškovém systému Československé jednotné nivelační sítě. Pro určení výšky bylo 

zaměněno reálné tíhové zrychlení  za tíhové zrychlení normální , závislé na zeměpisné 

šířce určovaného bodu a střední hodnotu tíže  měřenou uprostřed svislice bodu B 

nahradila střední hodnota normální tíže . 

Pro území ČR se staly závaznými výšky Normální Moloděnského vztaženy ke 

kvazigeoidu, kde střední hodnotu tíže měřenou uprostřed svislice bodu B nahradila střední 

hodnotou normální tíže  [1], a v integrálu je ponechána měřená tíže na povrchu. 

Obrázek č. 2: Odlehlost hladinových ploch 
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Kde … normální tíhové zrychlení na náhradním elipsoidu, závislé na 

zeměpisné šířce 

Metodou GNSS jsou měřeny výšky elipsoidické vztažené k referenčnímu elipsoidu, 

převážně globálně používaného WGS84, nebo GRS80. Elipsoidická výška nahrazuje oba 

parametry, střední hodnotu tíže  a měřenou tíži na povrchu , hodnotou 1 a proto je tato 

výška geometrickou vzdáleností bodu na povrchu a jeho průmětu na referenční elipsoid. 

Rozdíl Moloděnského výšek a výšek elipsoidických, tedy odlehlost kvazigeoidu od 

elipsoidu, je pro naše území přibližně 42 až 47 m.  

1.3. ODLEHLOST GEOIDU OD ELIPSOIDU 

Tvar geoidu lze určit z tíhových údajů na povrchu pomocí Stokesova vzorce. 

Výpočet výšky geoidu nad vztažnou plochou vychází z Brunsova teorému a dle [2] platí: 

 

Kde … poruchový potenciáol 

 …  normální tíhové zrychlení 

… Stokesova funkce odvozená jako součet řady 

 

… sférická vzdálenost mezi bodem, v němž je odlehlost určovaná, a 

plošným elementem  se známou tíhovou anomálií. Tento úhel 

získáme výpočtem kosinové věty: 

 

… tíhová anomálie (Fayova anomálie, neboli anomálie na 

volném vzduchu) vypočtená jako rozdíl tíhového zrychlení 

měřeného na povrchu převedeného Fayovou redukcí na geoid 

a normálním tíhovým zrychlením na elipsoidu  
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Při praktickém výpočtu odlehlosti  v bodě  se Stokesův integrál nahrazuje 

přibližnou sumací konečných elementů . 

 

 Plošný element  se nahrazuje ploškou , které náleží jedna hodnota tíhové 

anomálie. Tyto plošky pokrývají celý Zemský povrch v takovém rozměru, jako jsou 

poskytnutá tíhová data. Po vyjádření plošky ze sférického lichoběžníku dostaneme pro 

konečný element výraz dle [2]: 

 

Přesnost takto vypočteného gravitačního modelu Země závisí především na kvalitě 

poskytnutých tíhových dat a jejich množství. Pro řešení lokálních geoidů se síť plošek 

podstatně zhustí a je možné získat pro tato území velmi přesné údaje o odlehlosti geoidu 

od elipsoidu. 

Výše popsaná teorie je použitelná pouze pro malá území do 200 km2
 a při použití 

normální tíže z globálního modelu gravitačního pole (např. EGM96, EGM2008). 

V opačném případě je nutné integraci po celém světě počítat s dodanými korekčními členy 

podstatně složitějším způsobem. 

Globální modely geoidu používají pro svůj výpočet rozvoj gravitačního potenciálu 

v řadu sférických funkcí a jsou proto popsány Stokesovými koeficienty  do stupně 

 a řádu . Tímto způsobem výpočtu se více zabývá kapitola 2.3. EGM2008. 
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2. MODELY GRAVITAČNÍHO POLE, GEOIDU A 

KVAZIGEOIDU 

2.1. CR2000 

CR 2000 je model kvazigeoidu, který je referenční plochou Moloděnského 

normálních výšek Bpv. na území ČR. Model obsahuje charakteristiky tíhového pole, a to 

výšku kvazigeoidu ζ a složky tížnicových odchylek ξ, η v poledníku a prvním vertikálu 

bodu . Výsledkem výpočtu je gravimetrický model kvazigeoidu pro území 

České republiky s hustotou sítě 1´x 1,5´, tedy s rozlišitelností 1,8 km.  

REALIZACE MODELU 

Výpočet vychází z Moloděnského určení tvaru Země [4]. Základní vzorce pro jejich 

určení jsou: 

Stokesův vzorec odlehlosti upravený pro výškovou anomálii: 

 

Obrázek č. 3: Gravimetrický kvazigeoid CR2000 [3] 
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Vening Meineszův vzorec pro tížnicové odchylky: 

 

kde … smíšená tíhová anomálie ve volném vzduchu v bodě  na 

fyzickém povrchu Země 

  … sférická vzdálenost mezi body P a Q 

  … azimut spojnice bodů P a Q 

  …  Stokesova funkce 

  …  Vening Meineszova funkce 

Oba vzorce obsahují korekční člen , který reprezentuje vliv topografie. Tento 

člen je funkcí výškových rozdílů, proto nastává nutnost nové integrace přes celou oblast, a 

to pro každý element  integrační oblasti. 

 

 kde  … nadmořská výška bodu Q 

   … nadmořská výška bodu  

   … vzdálenost mezi těmito body 

 

Stokesovo řešení tvaru Země definuje tíhové anomálie na geoidu a vyžaduje tedy 

hypotézy o rozložení hustot mezi povrchem a geoidem. Moloděnského řešení tvaru Země 

tíhové anomálie definuje na fyzickém povrchu Země, tudíž žádné hypotézy nevyžaduje, 

proto se tomuto řešení dává přednost. 

Z teoretického hlediska je nutná integrace vzorců (1) a (2) přes celou Zemi, což je 

velmi náročná úloha jak časově, tak z potřeby přesných tíhových dat rozložených po celé 

Zemi. Proto se v praxi integruje pouze na oblasti omezené na okolí určovaného bodu, 
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s kvalitními vstupními údaji. Vliv zbývajícího zemského povrchu je určován pomocí 

globálních modelů geopotenciálu. 

Přesnost a kvalita výsledků závisí především na kvalitě a rozložení dostupných 

vstupních datech v dané oblasti a na volbě metody numerické integrace počítaných 

integrálů. Pro model CR 2000 byla použita Rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier 

Transform- FFT), která má za následek snížení pracnosti a podstatné zrychlení výpočtu 

modelu. 

Rychlá Fourierova transformace  je založena na převodu obecně komplexní 

funkce času  na komplexní funkci frekvence  a naopak, se spojitou změnou času i 

frekvence na intervalu . 

Symbolický zápis: 

 

Řešené integrály jsou v podstatě tzv. konvolučními integrály, 

 

 kde platí, že Fourierova transformace  konvolučního integrálu je rovna součinu 

transformací obou funkcí: 

 

Lze tedy říci, že odpadá nutnost integrace celé rozsáhlé oblasti pro každý bod 

jednotlivě, nýbrž stačí provést výpočet spektra obou funkcí. Po jejich vynásobení 

dostaneme zpětnou transformací výsledky pro celou zájmovou oblast. Při přechodu na 

diskrétní data, která se v praxi využívají více v podobě zadání konečného počtu bodů, se 

stává integrál konvoluce (3) sumací: 

 

kde M … počet transformovaných bodů v oblasti 

  … funkce jádra 
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 … signál funkce 

Tato sumace je vyřešena diskrétní Fourierovou transformací, která na rozdíl od 

klasické kvadratury poskytne výsledky velmi efektivně v jediném kroku, a to pro celou 

integrovanou oblast.  

 

 

Z této rovnice můžeme vidět, že sečtením hodnot signálu  násobeného váhami, 

které jsou dány hodnotami jádra , dostaneme hodnotu konvoluce v bodě . Nejdřív byla 

DFT omezena na malou oblast, což se změnilo po návrhu Haagmansema aj.. Ten provedl 

integraci podél dvou pevných zeměpisných šířek a Stokesova funkce je tedy funkcí rozdílu 

zeměpisných délek zájmového bodu a elementu integrace. Vnitřní, nyní konvoluční, 

integrál je řešený jednorozměrnou FFT. 

 

Za těchto předpokladů můžeme za signál považovat tíhové anomálie a za funkci 

jádra funkci Stokesovou i Vening Meineszovou. 

VSTUPNÍ DATA 

Pro Českou republiku byly použity střední hodnoty Fayovy tíhové anomálie v síti o 

rozměru 1´x1,5´ byly odvozeny z digitalizované mapy Bougerových anomálií v měřítku 

1:200 000 a z digitálního výškového modelu v síti 100x100 metrů na podkladě 

topografické mapy 1:10000 Gauss- Krügerovy projekce. 

Pro okolní evropské státy byly použity střední anomálie z volného vzduchu k 

dispozici na území Rakouska v síti 3´x 5´ a Polska 5´x 5´. Pro Slovensko, Maďarsko a 

Německo byly z Bougerových anomálií a středních výšek stejně jako v ČR vypočteny 

Fayovy tíhové anomálie avšak v síti 5´x 7,5´. 

Globální model geopotenciálu EGM 96 (popis souborem harmonických koeficientů 

do stupně i řádu 360) umožnil zahrnout do výpočtu vliv vzdálených zón. 

GEODYN byl použit k umístění a orientaci modelu do referenčního rámce ETRF89 

přesným GPS měřením na 32 nivelačních bodech geodynamické sítě ČR.  
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Všechna vstupní data byla před integrací převedena do jednotného systému, a to do 

GRS80, a redukovaná o anomálie z globálního modelu EGM 96. Byla zavedena 

topografická korekce reprezentovaná korekčním členem , korekce z atmosférického 

vlivu přičtením konstantní opravy k tíhovým anomáliím a elipsoidická korekce. Dále bylo 

nutné vyřešit překryty pro odstranění vícenásobného započítání stejného území snížením 

váhy překrytého elementu. 

Přesnost tohoto modelu je přibližně 3 cm. Udávaná přesnost byla testována 

GPS/nivelací a tím i potvrzena. 

2.2. CR2005 

Mezi lety 1997 a 2006 byly zaměřeny Zeměměřickým úřadem v Praze 

trigonometrické body v rámci kampaně Výběrová údržba a. Tato kampaň poskytla 1024 

bodů České státní trigonometrické sítě rozložených po území ČR, na nichž byly známy 

rozdíly elipsoidické a normální výšky. Po této kampani tedy došlo ke zpřesnění modelu 

CR2000 novým vyrovnáním na síť bodů výběrové údržby. 

 

Obrázek č. 4: Kvazigeoid CR2005 (Vyrovnání na body výběrové údržby) [5] 
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 Vyrovnání dat bylo provedeno se splněním uzávěrové podmínky, kde součet 

převýšení sousedních bodů jednoho oka sítě musí být nulový a podmínky, že měřený 

výškový rozdíl na jednotlivých trigonometrických bodech musí být roven interpolované 

odlehlosti kvazigeoidu. 

Přesnost tohoto modelu byla testována na GPS/nivelačních bodech a byla zjištěna 

střední hodnota rozdílu měřených a vyrovnaných hodnot odlehlostí 1,3 cm, jak je uvedeno 

v článku [5]. Jde však o „míru ztotožnění“ GPS- nivelace a gravimetrického řešení, nikoli 

o přesnost výsledku. 

2.3. EGM2008 

Jedná se o kombinovaný globální model zemského gravitačního pole Earth 

Gravitational Model vydaný topografickou službou americké armády NGA (U.S. National 

Geospatial Intelligence Agency). Model je reprezentovaný plně normovanými 

bezrozměrnými sférickými harmonickými koeficienty zemského gravitačního potenciálu a 

jejich kalibrovanými standardními odchylkami kompletně do stupně a řádu 2159. Dále je 

rozšířen o sférické harmonické koeficienty do stupně 2190 a řádu 2159.  

Měřítkové parametry GM= 3986004,415x10
8
m

3
s

-2
, R= 6378136,3m. 

  

Obrázek č. 5: EGM2008 (nmax=500) [6] 
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REALIZACE MODELU 

Základem pro výpočet je gravitační potenciál , který můžeme pomocí 

Laplaceovy rovnice rozkladem na parametry definující prostorovou polohu zapsat ve tvaru: 

 

Model EGM2008 je tvořen pomocí světového referenčního systému WGS84, proto 

je vhodnější zápis pro geocentrický sférický souřadnicový systém získaný rozvojem 

gravitačního potenciálu do kulových funkcí: 

 

Kde r… radiální vzdálenost 

 … pólová sférická vzdálenost 

 … sférická délka 

 … gravitační konstanta  G… univerzální gravitační konstanta 

      M… celková hmotnost Země 

 R… poloměr geocentrické koule 

První část vzorce, tedy , můžeme interpretovat jako gravitační potenciál 

homogenní koule. Zbylá část je poruchový potenciál vyjadřující odchylky od homogenní 

koule, reprezentuje tedy reálný Zemský gravitační potenciál. 

V rozvoji kulové harmonické funkce byly metodou harmonické analýzy odvozeny 

hodnoty číselných koeficientů  pro geocentrickou kouli: 

 

Kde … Stokesovy koeficienty stupně  a řádu  

 …  Přidružená Lagendreova funkce prvního druhu 
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Tíhovou anomálii , která je pro tvorbu geoidu prioritní, lze odvodit 

z poruchového potenciálu definovaného rozdílem tíhového potenciálu skutečné Země a 

normálního potenciálu homogenního rotačního elipsoidu, symbolicky zapsaného: 

 

 

Kde … rozvoj poruchového potenciálu do kulových funkcí 

Pro tíhovou anomálii poté platí: 

 

Z poruchového potenciálu je možné vypočítat další užitečné parametry, pro něž lze 

gravitační model využít. Pro tuto práci je hlavním parametrem odlehlost geoidu od 

elipsoidu.  

Odlehlost geoidu od elipsoidu získáme ze sférické formy Brunsova teorému pro 

poruchový potenciál: 

 

Kde … normální tíhové zrychlení na povrchu referenčního elipsoidu 

 

VSTUPNÍ DATA 

Zdrojem dat je družicová mise GRACE, ze které byl vytvořen model do stupně a 

řádu 180. Dalším zdrojem neméně důležitým jsou data pozemní. Tíhové anomálie v rastru 

5´x 5´ byly vypočteny pro největší část povrchu Zemského z altimetrie, další část 

z pozemních a námořních gravimetrických měření. Část povrchu pro území Antarktidy 

byla pokryta pouze daty z mise GRACE a nejmenší část povrchu, území Arktidy, z polární 

mise. 

Model vytvořený z dat mise GRACE byl metodou nejmenších čtverců 

zkombinován s pozemními tíhovými daty do elipsoidické harmonické řady, ty byly 
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následně transformovány do sférických koeficientů harmonické řady. Proto sférický model 

obsahuje koeficienty do stupně 2190 a řádu 2159. 

Ověřováním přesnosti modelu byla mimo tvůrců pověřena Mezinárodní asociace 

geodézie (IAG) a Mezinárodní služba tíhového pole (IGFS). Tyto instituce byly pro tento 

úkol založeny a otestovaly přesnost geoidu, která byla srovnatelná s lokálními geoidy na 

určitých územích. V ČR byla zjištěna směrodatná odchylka z rozdílů výšek na 

GPS/nivelačních bodech 3,3 cm. 

Model EGM2008 existuje ve dvou formách 

1) „tide- free“ – model, který nezohledňuje permanentní zemské slapy 

2) „zero- tide“ – model, který zohledňuje permanentní zemské slapy   

 

Výpočet a vstupní data jsou známy z článku [8]. 

  

Obrázek č. 6: Tíhové anomálie Δg pro model EGM2008 [7] 
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2.4. EIGEN6C3STAT 

European Improved Gravity models of the Earth by new techniques je 

kombinovaný gravitační družicový model do stupně a řádu 1949. Tento model byl 

vypracován Německým centrem GFZ Postdam a Francouzskou skupinou GRGS Toulouse. 

Geoid byl zpracován na stejném principu výpočtu jako EGM2008, tedy rozvoj 

gravitačního potenciálu celého Zemského povrchu do řady sférických harmonických 

funkcí. 

VSTUPNÍ DATA 

Družicová data byla poskytnuta misemi Grace a Lageos jimiž bylo prováděno 

měření po dobu 6,5 let a tak poskytla data pro tvorbu modelu s koeficienty do stupně a 

řádu 180. Další misí GOCE bylo měřeno pouhých 7 měsíců, byl vytvořen model 

gravitačního pole do stupně a řádu 235. Mezery na pólech byly stabilizovány pomocí 

předchozího modelu EIGEN-6C2. 

Pozemní údaje byly poskytnuty do maximálního stupně 370. Z EGM2008 byla 

použitá síť geoidických výškových bodů na povrchu. Z DTU12 byl použit oceánský geoid 

a síť tíhových anomálií. 

Při zjišťování přesnosti pro Evropu byla zjištěna na bodech GPS/nivelace 

směrodatná odchylka 21 cm. 

  

Obrázek č. 7: Příklad modelu EIGEN [9] 
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3.  TECHNOLOGIE GNSS 

Pro vlastní zaměření pozorovaných bodů bylo použito měření pomocí GNSS. 

GNSS- Global Navigation Satellite Systém (Globální družicový navigační systém) je 

systém, který s pomocí družic umožňuje určovat prostorovou polohu v řádu metrů, přičemž 

ve speciálních oborech a vědeckých odvětvích je schopen tuto polohu určovat s přesnosti 

centimetrů až milimetrů, a to po celém světě. 

3.1. PŘÍKLADY GNSS 

Globální navigační satelitní systémy jsou v dnešní době používány v několika 

odvětvích, jako je geodézie, zemědělství, stavitelství, doprava, bezpečnost a další. 

Postupem času se stává součástí každodenního života člověka a proto je rozvoj těchto 

produktů velmi rychlý. 

3.1.1. NAVSTAR GPS 

NAVigation Signal Timing And Ranging Global Positioning System je jediný 

navigační satelitní systém plně funkční od roku 1994. Tento globální polohový systém byl 

vyvinut Ministerstvem obrany Spojených států amerických. Údržba systémů zahrnuje 

vysoké finanční prostředky a přesto je poskytována civilnímu sektoru zcela zdarma. 

Systém lze z hlediska technického popisu rozdělit na 3 základní segmenty. 

KOSMICKÝ (SPACE SEGMENT)   

Kosmický segment je složen z 24 družic obíhajících nad zemí v přibližné vzdálenosti 

20200km a to rovnoměrně v 6 oběžných dráhách po čtyřech družicích, kdy doba 

oběhu každé družice je 11 hodin a 58 minut. Tyto družice mají za úkol přenášení 

dráhových elementů a časových informací pomocí PRN pseudonáhodných kódů 

(P(Y) kód, C/A kód) a navigační zprávy. Družice vysílají signál na 

pseudonáhodnými kódy a navigační zprávou modulovaných nosných vlnách L1 o 

vlnové délce λ=19 cm a L2 o vlnové délce λ=24 cm. Tyto nosné vlny eliminují vliv 

ionosféry. Poloha družic na oběžných dráhách je navržena tak, aby z téměř 

kteréhokoli místa na Zemi bylo vidět alespoň na 6 těchto družic. V posledních letech 

se k stálým 24 družicím připojili další aktivní družice doplňkové, které díky 
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poskytnutým nadbytečným měřením zpřesňují výpočty GPS přijímačů a systém se 

stává stabilně funkční i při výpadků několika družic. 

ŘÍDÍCÍ (CONTROL SEGMENT)  

Řídící segment se skládá z několika pozemních stanic umístěných rovnoměrně kolem 

rovníku okolo celé Země. Stanice měří pseudovzdálenosti k viditelným družicím, 

které posílá po 15 minutových intervalech do hlavní řídící stanice (Master Control 

Station- MCS) v Colorado Springs. V MCS probíhá synchronizace časů družic na čas 

systémový GPST a výpočet palubních efemerid. Vypočtené parametry a další údaje 

jsou odesílány na 4 monitorovací stanice vybavené pozemní anténou, která je ve 

formě navigační zprávy předává zpět na družice. V MCS se také provádí výpočet 

přesných efemerid, které se ukládají na server s internetovým přístupem. Spojení 

družic s pozemními anténami lze díky rovnoměrnému rozložení těchto antén navázat 

3x denně, a to umožňuje uživateli také 3x denně získávat přesné efemeridy pro 

korekce naměřených dat. Přesné efemeridy, které jsou poskytovány Mezinárodní 

GNSS službou (IGS), jsou však získány na základě pozorování z několika stovek 

stanic. 

UŽIVATELSKÝ (USER SEGMENT)  

Uživatelský segment je tvořen z přijímačů, speciálně vyvinutými pro příjem a 

zpracování GNSS signálu. Kvalita přijímače je důležitá pro dosažení přesných a 

spolehlivých výsledků, podrobněji v kapitole 3.2. 

3.1.2. GLONASS 

GLObální NAvigační Satelitní Systém byl vyvíjen od roku 1976 v Sovětském 

svazu, nyní je v provozu spravován Ruskem. Tento systém je obdobou amerického GPS a 

lze jej také rozdělit do tří segmentů, ze kterých je podstatný rozdíl pouze v segmentu 

kosmickém. 

KOSMICKÝ (SPACE SEGMENT)  

V letech 1996 až 2001 byl kosmický segment v úpadku a od této doby bylo 

prováděno znovuobnovení operačního systému. Je složen z 21 aktivních družic a 3 

družic záložních, ovšem oproti GPS na třech oběžných dráhách po 8 družicích. 
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Družice oběhnou Zemi pravidelně za 11 hodin a 15 minut a to ve výšce 19100 km 

v takové konstelaci, aby bylo možno vidět z každého místa na Zemi alespoň 5 družic. 

Na rozdíl od GPS vysílá každá družice jinou nosnou frekvenci L1 pro standartní 

přesnost a L2 pro vysokou přesnost o stejných C/A a P kódech. 

3.1.3. COMPASS 

Systém COMPASS byl vyvinut jako regionální nezávislý navigační systém Čínské 

lidové republiky Beidou. Po změně konceptu z regionálního na globální proběhlo roku 

2011 přejmenování na současný název COMPASS. 

KOSMICKÝ (SPACE SEGMENT)  

Kosmický systém bude plně funkční přibližně v roku 2020. V tomto systému bude 

zahrnuto 35 družic v přibližné výšce 21500 km. Z celkového počtu bude 27 družic 

umístěno na středním zemském orbitu, 5 družic na geostacionární dráze a 3 družice 

na geosynchronní dráze. COMPASS je služba poskytována jak veřejnosti, tak 

armádě. Signály s různým kódováním jsou vysílány pomocí metody CDMA, kdy je 

prostřednictvím jediného sdíleného média přenášeno více digitálních signálů, a to na 

4 frekvenčních pásmech E1, E2, E5b, E6. 

3.1.4. GALILEO 

Navigační systém GALILEO je navržen primárně pro civilní sektor. Je stále ve fázi 

vývoje a jeho výstavbu zajišťuje Evropská unie. Spuštění systému je nově plánováno na 

přelomu roků 2014 a 2015. GALILEO nabídne 5 služeb a to Základní služba, Komerční 

služba, Veřejně regulovaná služba, Vyhledávací a záchranná služba. Systém lze popsat 

složkou globální, složenou z kosmického a pozemního segmentu, složkou regionální a 

několika složek lokálních. 

KOSMICKÝ SEGMENT (SPACE SEGMENT) 

Konečný počet družic kosmického segmentu by měl dosáhnout počtu 30, z toho 27 

aktivních a 3 záložní družice na 3 kruhových dráhách na střední oběžné dráze Země. 

Tyto družice obíhají Zemi ve výšce 23222 km. Systém používá stejně jako americký 



Bc. Jarmila Hronzová: Testování modelu kvazigeoidu na Ostravsku 

2014  21 

 

GPS kódovou identifikaci družic, které vysílají 10 různých navigačních signálů na 

frekvencích E5a, E5b, E6, E2-L1-E1.  

POZEMNÍ SEGMENT (GROUND SEGMENT)  

Kontrolu a řídící funkce systému pozemního segmentu zabezpečují dvě řídící centra 

podporované specializovaným pozemním kontrolním systémem, který udržuje 

polohu družic. Tyto řídící centra mají také za úkol kontrolu a řídící letecké funkce 

podporované specializovaným pozemním leteckým segmentem, který udržuje celý 

navigační systém funkční. 

REGIONÁLNÍ SLOŽKA  

Regionální složku tvoří několik Externích Regionálních Integrovaných Systémů 

(ERIS), které jsou tvořeny, spravovány a provozovány jak soukromými 

společnostmi, tak státy mimo Evropskou unii a zajišťují integritu systému. 

LOKÁLNÍ SLOŽKY  

Lokální složky jsou tvořeny, spravovány a provozovány soukromými společnostmi a 

mají za úkol zkvalitnění lokálního příjmu, například z míst, kde je příjem z družic 

problematický. 

3.2. GNSS PŘIJÍMAČE  

Před volbou přijímače je nutné si promyslet, jak rychle potřebujeme získat výsledky 

a také k jakému účelu budeme přijímač využívat. Jednotlivé přijímače se od sebe liší 

konstrukcí, způsobem určení a přesností výsledku a v neposlední řadě cenou. 

3.2.1. PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ 

GPS přijímače potřebují pro správné vyhodnocení své polohy příjem s největšího 

možného počtu viditelných družic. Optimální výkon tedy nebude možný v podzemních 

prostorách, bude snížený v úzkých ulicích a v případech, kdy jakýkoli předmět zamezuje 

výhled antény. 

Antény přijímají od všech viditelných družic signál, který je po zesílení předán 

přijímači. U přesných geodetických měření je nutné sledovat změny fázového centra, ke 



Bc. Jarmila Hronzová: Testování modelu kvazigeoidu na Ostravsku 

2014  22 

 

kterému jsou vztaženy výsledky měření, jelikož fázové centrum není totožné s fyzickým 

centrem antény.  

Přijímač zajišťuje příjem signálu a jeho následné zpracování.  

 

SOUČÁSTI PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ 

1. PRO PŘÍJEM SIGNÁLU 

- Anténa 

- Předzesilovač 

- Radiofrekvenční jednotka s Křemenným oscilátorem 

2. PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU 

- Mikroprocesor s paměťovou jednotkou a komunikační jednotkou 

3. ZDROJ NAPĚTÍ 

 

  

Obrázek č. 8: Schéma základních součástí přijímače 
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ROZDĚLENÍ PŘIJÍMAČŮ 

Přijímače můžeme rozdělit do několika skupin různých hledisek: 

Z hlediska počtu přijímaných frekvencí, nebo nosných vln: 

- Jednofrekvenční (vlna L1) 

- Dvoufrekvenční (vlna L1 a L2) 

- Multifrekvenční (vlna L1, L2 a jejich kombinace) 

Z hlediska zpracování přijatých signálů: 

- Kódová měření- vytváří kopie kódů, použití nejčastěji při navigaci 

o s C/A kódem 

o s C/A + P kódem 

- Fázová měření- většinou zpracují i kódová měření, použití pro geodetická 

měření 

Z hlediska počtu kanálů, tedy počtu současně přijímaných družic: 

- Jednokanálové (již neexistují)- sekvenčně měřící přijímače s postupným 

měřením k družicím. 

- Dvoukanálové- jsou to sekvenčně měřící přijímače. Měření k družicím se 

provádí postupně a to tak, že jeden přijímač měří a druhý vyhledává družice 

vhodné pro měření a zařazuje je do pořadí. 

- Vícekanálové- přijímač zahrnuje minimálně 4 kanály k příjmu signálu. 

Příjem a zpracování signálu je v každém kanálu vždy z jedné družice a to ve 

všech kanálech současně. Pro přesné geodetické práce mají přijímače až 

dvanáct kanálů. 

Po zpracování signálů z družic je možné výsledky zobrazit v komunikační jednotce, 

která slouží k obsluze přijímače. 

3.3. GNSS ANTÉNY 

V ideálním případě má anténa: 

- NÍZKOU ÚROVEŇ DIREKTIVITY (Tzn. nízkou úroveň směrovosti, která zaručuje 

pokrytí příjmu signálu antény stejnoměrně ze všech stran. Z této podmínky 
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vyplývá, že není vhodné umisťovat anténu v blízkosti objektů, ale nejlépe na 

geografický horizont s přímou viditelností na oblohu) 

- DOBROU VIDITELNOST NA OBLOHU 

- VYSOKÝ ZISK (kombinované vyjádření směrovosti a účinnosti přeměny energie 

dané antény v porovnání s vhodnou anténou referenční) 

- FILTR (zařízení pro odstranění šumu) 

- DOBROU SHODU MEZI ANTÉNOU A IMPEDANCÍ KABELU (impedance je komplexní 

odpor součástky. Špatná kvalita kabelu může zamezit dobré anténě v získání 

kvalitních výsledků) 

Z obrázku č. 9 lze vidět, že v prvním případě má anténa přímou viditelnost na 

oblohu, na rozdíl od případu druhého, kde je přímá viditelnost pouze z poloviny a druhá 

polovina přijímaného signálu nám může způsobit tzv. MULTIPATH, což je příjem signálu 

z odraženého zdroje a nikoli z družice a tím nám znehodnocuje výsledek. 

3.3.1. HLAVNÍ ROZDĚLENÍ ANTÉN 

PASIVNÍ 

U pasivní antény je signál přijatý anténou předáván přímo do přijímače. Anténa 

nepotřebuje k provozu žádnou elektrickou energii, ale je připojena kabelem k přijímači. 

Tento kabel musí být krátký, přibližně do jednoho metru a to kvůli ztrátám energie při 

průchodu kabelem. Pro správné sestavení pasivní antény je třeba, velmi zkušeného, 

odborníka na radiofrekvenci. 

 

Obrázek č. 9: Porovnání vhodného a nevhodného umístění antény 
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AKTIVNÍ 

Aktivní anténa je vybavena předzesilovačem. Signál přijatý anténou je před 

předáním do přijímače zesílen v předzesilovači, tím se příjem zlepší. Potřebuje vyšší výkon 

než anténa pasivní je tedy vybavena externí baterií, je více tolerantní k výpadkům spojení a 

délce kabelu. Pomáhá udržovat přijímači šum na nízké hodnotě. Je méně ovlivněná 

kvalitou anténního kabelu.  

3.3.2. ANTÉNNÍ ELEMENTY 

Nejčastější elementy antén používané u GNSS jsou: 

PATCH- plochý, obvykle keramický element s kovovým tělem přimontovaný na 

kovové základní desce a umístěný ve skříňce. Keramické patch elementy jsou populární 

pro své nízké náklady a variabilitu rozměrů. 

HELIX-  spirálovitý element, jehož velikost záleží na dielektriku vyplňující prostor 

mezi aktivními částmi antény. Pokud se jedná pouze o vzduch, bude anténa velká, při 

použití keramiky se její velikost značně zmenší.  

Obrázek č. 10: Příklad Patch antény 25x25mm [10] 

Obrázek č. 11: Příklad Helix antény [10] 
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DIPÓL- je jedním z nejjednodušších typů anténních elementů. Tyto elementy jsou 

z hlediska financí málo nákladné. V GNSS systémech se používá lineárních dipólů. Jedná 

se o jednoduchý drátový element, či element v podobě tištěné obvodové desky (PCB). 

DORNE & MARGOLIN je v dnešní době často využívaný element antén na principu 

křížených dipólů. 

3.4. GNSS STANICE 

MOBILNÍ  

Mobilní stanice se pohybují v rámci jednoho měření. Je možné s nimi měřit 

například metodou RTK (real time kinematic), nebo zaměřováním diferencí pomocí 

stanice referenční.  

Obrázek č. 12: Příklad Dorne & Margolin antény [10] 

Obrázek č. 13: Konstrukce mobilní stanice [11] 
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Antény pro tyto stanice jsou v dnešní době často s integrovaným přijímačem a 

obsluhovány pouze kontrolérem. Mají většinou hliníkové tělo a radom (ochranný kryt) 

s ABS plastu. Půdorys se většinou vyskytuje kruhový, či čtvercový. 

REFERENČNÍ 

Referenční stanice je umístěná na bodě o známých geocentrických souřadnicích. 

Sběr dat probíhá kontinuálně a je nutné, aby probíhal po celou dobu měření mobilní 

stanicí, aby bylo možné správné určení diferenčních korekcí. 

· Permanentní referenční stanice- sběr dat většinou využívá více uživatelů. 

Splňuje nejpřísnější kritéria pro eliminaci multipath, stability fázových 

center a výkonu, jelikož je stabilně připevněná a nezáleží na její hmotnosti. 

K počítači je připojen přijímač, který přebírá signál z antény. 

Z konstrukčního hlediska jsou antény většinou většího průměru. Pro 

eliminaci multipath a stability fázového centra byly vynalezeny tzv. choke 

ring antény, které využívají odrazu a rozptýlení signálů od soustředných 

kruhů, v jejichž středu je umístěn element antény. Tyto antény jsou v dnešní 

době značně využívané. Antény mají hliníkové tělo a v případě nutnosti je 

možné je opatřit o radom různých tvarů.  

· Dočasná referenční stanice- slouží většinou pro sběr dat jednoho měření. 

Pro dočasnou referenční stanici je možné využít konstrukčně stejnou anténu 

jako u stanice mobilní, je tedy možné využít mobilní stanici opatřenou 

doplňujícími prvky pro statické upevnění antény. 

Obrázek č. 14: Konstrukce antény pro permanentní referenční stanice [12] 
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3.5. PRINCIP MĚŘENÍ GPS 

Měření GPS spočívá v určení pseudovzdáleností ze kterých je možné pomocí 

protínání vpřed z délek ze třech družic o známých souřadnicích určit prostorovou polohu 

bodu. Příjem musí být minimálně ze 4 družic, kde čtvrtá družice je využívaná pro opravu 

hodin na stanici. Určení pseuvzdálenosti je zatíženo systematickými chybami jako je chyba 

hodin přijímače a družice, atmosférické efekty (vliv ionosféry a troposféry), multipath, 

nepřesná znalost polohy družice, relativistické efekty a variace fázového centra antény. 

3.5.1. KÓDOVÁ MĚŘENÍ 

Kódová měření se svou přesností pohybují v řádu desítek až stovek centimetrů, 

podle použitého kódu a využívají se pro turistické či automobilové navigace, běžné ruční 

GPS přijímače a podobně. Základem pro určení pseudovzdálenosti je určení času, který je 

nutný, aby signál překonal vzdálenost od družice k přijímači. Po přijetí signálu anténou 

přijímač rozliší, ze které družice byl vyslán a vygeneruje kopii PRN kódu, který je nesen 

vlnou. Družice tento kód periodicky opakuje v předem známý čas. Následuje porovnání 

kódu došlého z družice s kódem vygenerovaným stanicí a zjištění časového rozdílu ΔT, ze 

kterého je možné vypočítat pseudovzdálenost: 

 

 kde  c … je rychlost světla 

3.5.2. FÁZOVÁ MĚŘENÍ 

Fázová měření dosahují podstatně vyšší přesnosti než měření kódová a využívají se 

především v geodetických oborech. Pro určení pseudovzdálenosti se používá porovnání 

nosné vlny L1, nebo L2 přijaté z družice s vlnou vygenerovanou v přijímači. Jejich rozdíl 

je tzv. fázový rozdíl ( . Korelace vln se provádí s přesností 1%, fázový rozdíl je tedy 

určen přesně na milimetry. Problém nastává při určení počtu celých vln nazývaných 

ambiquity (N), které jsou třeba pro vzdálenost družice- přijímač. Oproti kódovému měření 

není čas vyslání vlny známý. Pro vyřešení ambiquit je nutné kontinuální měření bez 

přerušení signálu, během kterého je sčítán počet celých cyklů. Řešení poté spočívá ve 



Bc. Jarmila Hronzová: Testování modelu kvazigeoidu na Ostravsku 

2014  29 

 

vyrovnání metodou nejmenších čtverců, vyrovnaná hodnota se zaokrouhlí na celočíselnou 

a provede se opětovné vyrovnání ostatních parametrů. Pro pseudovzdálenost poté platí: 

 

3.5.3. METODY URČOVÁNÍ POLOHY 

ABSOLUTNÍ URČOVÁNÍ POLOHY (POINT POSITIONING) 

Měření probíhá pouze jednou GPS stanicí na určovaném bodě. Touto metodou je 

možné určit souřadnice bodu v geocentrickém souřadnicovém systému WGS84 s přesností 

centimetrů, je však nutná velmi dlouhá observace (12 hodin), znalost přesných korekcí a 

přesných efemerid. 

RELATIVNÍNÍ URČOVÁNÍ POLOHY (RELATIVE POSITIONING) 

Relativní určování je používáno v geodézii s výhodou kratší doby observace. 

Měření probíhá dvěma GPS stanicemi zároveň na dvou bodech, z nichž jeden je bod 

referenční se známými geocentrickými souřadnicemi. Pro relativní určování polohy se 

využívá diferenciálních fázových měření. 

Metody měření s GPS: 

· Statická metoda- jedná se o kontinuální měření na bodě v rámci několika 

hodin až dnů. Podává nejpřesnější výsledky (3- 5 mm). Naměřená data se 

zpracovávají pomocí softwaru po měření, jde tedy o postprocesing. Použití 

u speciálních aplikací vyžadujících vysokou přesnost, nebo při zaměřování 

dlouhých základen. 

· Rychlá statická metoda- nejčastěji využívaná postprocesing metoda. Doba 

měření je kratší než u metody statické, jedná se o minuty až desítky minut. 

Je nutné použití dvoufrekvenční GPS a viditelnost na dostatečný počet 

družic (5-6) s elevační maskou 15°. Metoda nám poté poskytne relativní 

vztahy mezi měřenými body, kdy přesnost závisí především na 

observačních podmínkách (5- 10 mm). 

· Kinematická metoda- rozlišuje se „kinematická metoda s inicializací na 

počátku“, kde po vyřešení ambiguit přijímač provádí měření pravidelně 
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v krátkém časovém kroku. A „kinematická metoda bez inicializace na 

počátku“ (On the fly), která ambiguity určuje z přesných kódových měření 

pohybujícího se přijímače. U obou metod se jedná o postprocessing 

s využitím většinou u mobilních zařízení. 

· Stop and go metoda- na výchozím bodě je nutné setrvat dobu nutnou pro 

vyřešení ambiguit, dále přijímač měří bez přestání i při přesunu na další 

podrobné body. Nevýhodou je při případném přerušení signálu opětovná 

inicializace. Přesností je tato postprocesing metoda srovnatelná s metodou 

RTK. 

· RTK (real time kinematic) metoda- metoda fázového měření, která využívá 

radiového přenosu korekcí z referenční stanice do pohyblivého přijímače. 

· Diferenciální metoda- z fázových měření určuje vektor spojnice dvou 

měřených bodů v prostorovém souřadnicovém systému. Metoda, při níž se 

vhodně odstraňuje vliv některých systematických chyb na měření GPS, 

vychází z předpokladu, že dva zároveň měřící přijímače, z nichž jeden je na 

polohově přesně známém bodě, jsou zatíženy stejnou chybou v měřené 

poloze. Podle požadavku na odstranění těchto chyb se vytváří 1. diference 

(rozdíl měřených veličin na dvou stanicích pro jednu družici v určitém 

čase), 2. diference (rozdíl předchozích 1. diferencí pro dvě družice za určitý 

čas) a další.  

3.5.4. PERMANENTNÍ STANICE 

Na území České republiky je několik sítí permanentních stanic, které uživatelům 

umožňují použití pouze jednoho GNSS přijímače s využitím referenční permanentní 

stanice jedné ze sítí, které poskytují jak data pro postprocesing, tak korekce pro získání dat 

v reálném čase.  

- CZEPOS 

- VESOG 

- TOPNET 

- GEONAS 

- TRIMBLE VRS NOW CZECH 
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4. VÝŠKOVÁ MĚŘENÍ 

Výšky na území České republiky jsou určovány v závazném výškovém referenčním 

systému Baltský po vyrovnání, se zkratkou Bpv. Výchozí bod systému Bpv. je definován 

nulou na stupnici mořského vodočtu v Kronštadtu, který se nachází v blízkosti ruského 

Petrohradu, a souborem normálních výšek. Tyto výšky jsou normálními výškami podle 

Moloděnského a jsou vztaženy k ploše kvazigeoidu.  

4.1. ČSNS 

Po roce 1950 docházelo ke sjednocování výškových základů států východní a 

střední Evropy, všech v systému Bpv. Pro celé území ČR byl vytvořen výškový základ 

v podobě výškového bodového pole tvořeného Českou Státní Nivelační Síťí (ČSNS). 

ČSNS lze rozdělit na: 

STÁTNÍ NIVELAČNÍ SÍŤ (ZÁKLADNÍ VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE- ZVBP) 

· Základní nivelační body (ZNB)- označují se římskými číslicemi v pořadí 

podle založení bodu s přidruženou sídelní oblastí v blízkosti bodu. 

Stabilizace je provedena na geologicky stabilním místě vybroušením plošky 

ve skále, případně osazením hřebovými nivelačními značkami a jeho 

ochrana je zajištěna pomníkem. Na území ČR je 12 základních nivelačních 

bodů. 

· Nivelační síť I. řádu- je tvořena uzavřenými pořady ohraničující vnitřní 

oblastí I. řádu označované velkým písmenem, přičemž hraniční oblasti jsou 

postupně značeny písmenem Z0- Z19. Pořady I. řádu jsou označovány 

dvojicí písmen sousedících oblastí. 

· Nivelační síť II. řádu- nivelační pořady II. řádu jsou vloženy do oblastí 

řádu I. a tvoří oblasti II. řádu označované malými písmeny. Nivelační 

pořady jsou označeny sousedními oblastmi II. řádu za písmenem oblasti I. 

řádu. 
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· Nivelační síť III. řádu- touto sítí se zhustí dosavadní síť I. a II. řádu. 

Nivelační pořady III. řádu jsou označeny pořadovými čísly uvedenými za 

označením oblastí I. a II. řádu, ve kterých se nachází. 

PODROBNÁ NIVELAČNÍ SÍŤ (PODROBNÉ VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE- PVBP) 

· Nivelační síť IV. řádu- označování je průběžné v oblastech II. řádu a to 

číslicemi, počínaje číslem 01. Zásady budování nivelačních bodů jsou stejné 

jako u pořadů III. řádu. 

· Plošné nivelační sítě (PNS)- plošně rozmístěné body na určitém území. 

Označování se provede zkratkou PNS a sídelní oblastí.  

· Stabilizované body technických nivelací 

Nivelační pořady se pro dobrou orientaci v rámci republiky označují sídelní oblastí, 

ve které je počáteční a koncový bod nivelačního pořadu. 

ZVLÁŠTNÍ NIVELAČNÍ SÍŤ (ZNS) 

ZNS se buduje v oblastech, kde je předpokládaná těžební činnost, realizace velkých 

projektů a v poddolovaných územích. Zhušťují jak státní, tak podrobnou nivelační síť. 

4.2. PRINCIP MĚŘENÍ NIVELACE 

Nejčastější metoda používaná pro zaměření převýšení mezi body je geometrická 

nivelace ze středu, a to především díky své rychlosti a eliminaci některých systematických 

chyb. Metoda spočívá ve čtení laťových úseků lz a lv zobrazených v dalekohledu 

nivelačního přístroje, jehož záměrná přímka reprezentuje vodorovnou rovinu nivelační 

sestavy, a následném výpočtu převýšení. Její princip lze vidět na obrázku č.15. Nivelační 

sestava se skládá s nivelačního přístroje umístěného uprostřed mezi body, mezi nimiž bude 

určováno převýšení a na nichž jsou postaveny nivelační latě. Dalšími vlastnostmi nivelační 

sestavy jsou přímost a stejná délka záměr. Tyto vlastnosti se dodržují s takovou přesností, 

kterou udává přesnost typu nivelace. 
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TYPY NIVELACE 

S požadavkem na přesnost byly vyvinuty typy nivelací s různou přesností od 

technické nivelace, která má tyto požadavky nejnižší až po zvláště přesnou nivelaci s 

vysokými požadavky na přesnost. Každý typ má stanovený postup nivelace a k němu nutné 

používané pomůcky.  

Typy nivelací: 

· Technická nivelace (TN)- základní a zvýšené přesnosti. 

· Přesná nivelace (PN) 

· Velmi přesná nivelace (VPN) 

· Zvláště přesná nivelace (ZPN) 

GEOMETRICKÁ NIVELACE ZE STŘEDU 

Na obrázku můžeme vidět  

HA, HB… nadmořské výšky bodů A a B 

ΔHAB… převýšení mezi body A a B 

Obrázek č. 15: Princip geometrické nivelace ze středu 
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lz, lv…  laťový úsek zpět, respektive vpřed 

s…  vzdálenost mezi body A, B 

Poté se převýšení bodů a následně nadmořská výška bodu B vypočítá dle vzorců: 
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5. VLASTNÍ MĚŘENÍ 

5.1. VYBUDOVÁNÍ MĚŘICKÉ SÍTĚ 

Měřická síť byla vybudována v lokalitě Ostravsko-Karvinských dolů, v oblasti 

Paskov. Původně zamýšlenou plošnou síť na tomto území nebylo možné vybudovat, a to 

z důvodů malého pokrytí oblasti body České státní nivelační sítě, nebo jejich zničením. 

Proto byla zvolena síť v podobě profilu z obce Nová Bělá, přes Paskov do obce Žabeň. 

Profil byl umístěn přes poddolované území zapříčiněné činnostmi Dolu Paskov. 

Důlní činnost byla ukončena roku 1999 a území by již nemělo vykazovat žádné pohyby a 

mělo by být ustálené. Nadmořská výška bodů v nivelačních údajích ČÚZK byla 

aktualizována po roce 1999 a to převážně v roce 2006. 

Obrázek č. 16: Umístění profilu na podkladě Základní mapy ČR 
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Body profilu byly voleny na značkách bodů České státní nivelační sítě. V případě 

bodů ČSNS stabilizovaných na budově, či v zakrytém horizontu, která by zamezovala 

centraci přístroje nad bodem, či následnou kvalitní observaci, se body profilu stabilizovaly 

na excentrickém stanovisku v těsné blízkosti těchto bodů, aby nivelační měření mělo 

vysokou přesnost a promítalo do výsledné odlehlosti minimální nepřesnosti. Body byly 

stabilizovány nastřelovacími hřeby do pevného podloží a signalizovány barvou. Profil 

tvořilo celkem 22 bodů, mezi nimiž byla průměrná vzdálenost přibližně 300 m. 

 

Obrázek č. 17: Stabilizace bodu ČSNS Obrázek č. 18: Stabilizace bodu 

nastřelovacím hřebem 
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5.2. PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

Pro měření převýšení mezi body ČSNS a stabilizovanými body profilu byl použit 

nivelační přístroj Topcon AT-B4 na stativu spolu s pětimetrovou vysouvací nivelační latí. 

V technických údajích je udávaná přesnost stroje na jeden kilometr dvojité nivelace 2,0 

mm. 

Pro měření polohy včetně elipsoidické výšky pomocí GNSS byl použit přijímací 

GPS systém 1200. GPS systém obsahuje smart anténu ATX1230 GG vážící 1,12 kg, která 

je nad požadovaný bod umístěna pomocí trnu zasunutého do trojnožky, která je připevněna 

na stativu. Výška antény nad bodem je zjištěná pomocí výškového háku. Anténa je 

ovládána pomocí kontroléru RX1250 o váze 0,48 kg s dotykovým displejem i plnou 

alfanumerickou klávesnicí a dalšími funkčními klávesami, kterými se provádí veškerá 

konfigurace potřebná pro správné měření.  

Obrázek č. 19: Nivelační přístroj Topcon AT-B4 

Obrázek č. 20: Leica GPS system 1200 
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Přesnost GNSS měření závisí na mnoha faktorech zahrnujících například počet 

družic a jejich geometrii, čas observace, správné efemeridy a dobré ionosférické 

podmínky. Měření rychlou statickou metodou s následným zpracováním v softwaru 

LEICA Geo Office je charakterizována střední kvadratickou odchylkou podle technických 

údajů firmy Leica Geosystems [13]: 

· V horizontální vzdálenosti  5 mm + 0,5 ppm 

· Ve vertikální vzdálenosti  10 mm + 0,5 ppm 

5.3. POSTUP MĚŘENÍ GNSS NIVELACE 

Měření probíhalo ve dvou po sobě jdoucích dnech (8.11.- 9.11.2013). Během 

prvního dne bylo jasné počasí s přibližnou průměrnou denní teplotou 15°C, druhý den bylo 

měření ztíženo celodenním deštivým počasím s přibližnou průměrnou teplotou 9°C.  

Po stabilizaci bodů profilu proběhlo nejdříve zaměření převýšení těchto bodů od 

bodů ČSNS nivelací a zjištění nadmořské výšky bodů profilu. Poté započalo měření 

pomocí GNSS, kterým byla zjištěna jak poloha v systému WGS84, tak elipsoidická výška 

od stejně nazývaného elipsoidu WGS84.  

První den probíhalo, po zaměření dvojí nivelace všech bodů, měření pomocí GNSS 

přibližně v době od 17:30 do 22:30 hodin. Zaměřeno bylo 11 bodů a na každém bodě byla 

observace prováděna přibližně 10 minut. Druhý den proběhlo zaměření zbylých 11 bodů 

profilu a následné opětovné zaměření všech 22 bodů, tento den doba observace častěji 

překračovala dobu 10 minut z důvodu zatažené a deštivé oblohy, celé měření proběhlo 

v časovém rozpětí od 11:30 do 23:00 hodin. Zaměřování jednotlivých bodů profilu se 

uskutečňovalo v jinou denní dobu s časovým odstupem minimálně 2,5 hodiny a maximálně 

8 hodin, pro zisk dat z jiné konstalace družic. 

Po změření byla data exportována do počítače se softwarem LEICA Geo Office, ve 

kterém probíhalo další zpracování a vyhodnocení dat. 
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Obrázek č. 21: Výstup ze softwaru LEICA Geo Office pro 1. den měření 

Obrázek č. 22: Výstup ze softwaru LEICA Geo Office pro 2. den měření 
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5.4. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

5.4.1. NIVELACE 

Naměřené hodnoty byly v průběhu měření zapisovány do polního zápisníku a 

následně přepsány a vypočítány v softwaru Microsoft Excel 2010. Zápisník měřených 

hodnot a výpočtu výšek je uveden v příloze č. 1. Z nivelačních údajů bodů ČSNS 

použitých pro tvorbu profilu byly převzaty souřadnice v systému S-JTSK a výšky 

v systému Bpv., z nichž byly vypočteny nadmořské výšky bodů profilu 1-22. 

Přesnost nivelačního měření a jeho kontroly se řídí vyhláškou č. 31/1995 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 200/1994 O zeměměřictví a Instrukcí pro práce ve výškových 

bodových polích. 

Mezní rozdíl dvakrát měřeného převýšení (tam a zpět) pro technickou nivelaci 

můžeme vypočítat ze vztahu: 

 

Kde L… délka pořadu v km 

Střední chyba udávána výrobcem nivelačního přístroje je , což je 

v přepočtu na přibližné 50ti metrové oddíly, kterými byly zaměřovány body profilu 

. Pro každou výšku byly pro porovnání přesnosti vyhodnoceny měřické dvojice, 

kde střední chyba aritmetického průměru je: 

 

Z tabulky č. 2 uvedené níže vidíme, že maximální chyba aritmetického průměru 

byla vypočtena na bodě 7 a to . 

Při zaměření souboru oddílů nivelačního pořadu lze z těchto oddílů vypočítat také 

výběrovou střední kilometrovou chybu: 
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Kde … odchylka mezi měřením tam a zpět 

 … délka oddílu 

 … počet oddílů 

Mezní rozdíl pro každý z nivelovaných bodů je hodnota . Maximální 

rozdíl převýšení mezi měřením tam a zpět je , průměrný rozdíl však  

v důsledků častého nulového rozdílu převýšení. Výběrová střední kilometrová chyba 

nivelace je . 

 

 Tabulka č.  2: Nadmořské (Moloděnského) výšky (m) 

 

  

nivelační 
bod 

bod 

profilu 

nadmořská 
výška 

nivelačního 
bodu 

převýšení 
rozdíl 

dvojího 
měření 

nadmořská 
výška bodu 

profilu 

střední chyba 
aritmetického 

průměru 

střední 

chyba 

udávána 

výrobcem 

Gde-31.0.1 22 274,808 -0,106 0,000 274,702 0,0000 0,0001 

Gde-30.2 21 271,845 -0,116 0,000 271,729 0,0000 0,0001 

Gde-29.2 20 265,876 -1,690 -0,002 264,186 0,0010 0,0001 

Gde-29.1.1 19 262,125 -1,169 0,000 260,956 0,0000 0,0001 

Gde-28.2 18 259,352 0,142 0,000 259,494 0,0000 0,0001 

Gde-28.1 17 258,583 -0,732 0,000 257,851 0,0000 0,0001 

Gde-28 16 257,633 -0,214 0,001 257,4185 0,0005 0,0001 

Gde-27.2 15 255,343 -1,028 0,003 254,3145 0,0015 0,0001 

Gde-26.3 14 255,342 -0,755 -0,002 254,587 0,0010 0,0001 

Gde-26.1 13 255,914 -0,277 0,001 255,6365 0,0005 0,0001 

Gde-26 12 257,127 -0,745 0,001 256,3815 0,0005 0,0001 

Gde-25.1 11 257,593 -0,475 0,003 257,1185 0,0020 0,0001 

Gde-24.2 10 255,319 -1,254 -0,001 254,0655 0,0005 0,0001 

Gde-23 9 253,340 -0,551 -0,001 252,7895 0,0005 0,0001 

Gde-22.1 8 253,938 -0,567 0,000 253,371 0,0000 0,0001 

Gde-22 7 254,532 -0,422 0,005 254,1105 0,0025 0,0001 

Gde-21.1 6 256,975 -0,810 -0,001 256,1655 0,0005 0,0001 

Gde-20.1 5 257,917 -0,553 -0,001 257,3635 0,0005 0,0001 

Gde-20 4 258,869 -0,474 0,001 258,3955 0,0005 0,0001 

Gde-19 3 259,068 0,000 0,000 259,068 0,0000 0,0001 

Gde-17.5 2 261,296 0,000 0,000 261,296 0,0000 0,0001 

Gde-17.4 1 262,000 0,334 0,000 262,334 0,0000 0,0001 
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5.4.2. GNSS 

Před započetím měření bylo nutné pomocí kontroléru založit novou zakázku pro 

měřená data. V zakázce byly nakonfigurovány požadavky pro měření a to například: 

· souřadnicový systém WGS-84,  

· typ antény ATX1230 GG,  

· ukládání GPS raw observací s intervalem 10 sekund,  

· vhodná maska (elevační úhel) pro statickou metodu 15°,  

· čas.  

Po zaměření všech potřebných dat byla zakázka exportována pomocí karty do 

počítače se softwarem LEICA Geo Office. V tomto softwaru byl založen nový projekt, do 

kterého byly naimportovány a následně přiřazeny raw data ze zakázky. Ze stránek sítě 

permanentních stanic GNSS České Republiky [14] byly staženy data formátu RINEX pro 

permanentní referenční stanice v Ostravě (VSBO) a ve Frýdku-Místku (CFRM). Data byla 

následně také importována a přiřazena do projektu. Před výpočtem je opět nutná 

konfigurace, či oprava výpočetních parametrů, jako je:  

· maska 15° (nastavení stejné jako při měření v kontroléru),  

· oprava souřadnic permanentních stanic a přiřazení správné antény opravené 

pomocí kalibračního souboru poskytovaného ČUZK,  

· stáhnutí a přiřazení přesných efemerid pro výpočet, poskytovaných 

například serverem IGS- International GNSS Service [15].  

Při špatné konfiguraci by chyby ve výškách mohly dosahovat až 

několikacentimetrových hodnot. Po správné konfiguraci bylo možné provést výpočet, po 

kterém je první informací o správnosti vyřešení ambiguit. Pokud ambiguity nebyly 

vyřešeny, vektor z použité stanice byl vyloučen a použil se pouze vektor ze stanice 

s vypočtenými ambiguity a dostatečnou správností. Při špatném DOP byla provedena 

analýza jednotlivých vektorů a případné odstranění částí špatných měřených dat z družic. 

Bod profilu č. 3 byl měřen v blízkosti stožáru vysokého napětí. Ze dvou měření pro 

referenční stanici VSBO a stanici CFRM byly vyřešeny ambiguity pouze při jednom 

měření se stanicí CFRM. Z tohoto měření byla použita elipsoidická výška, je však 
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nespolehlivá kvůli absenci kontrolního měření. Z tohoto důvodu byl bod vyřazen pro další 

zpracování.  

Zpráva o výpočtu ze softwaru LEICA Geo Office je uvedená v příloze č. 2. 

ROZBOR PŘESNOSTÍ 

Výrobce udává v technických parametrech přesnost GPS systému 1200 ve výšce 

vztahem . Z tohoto vztahu byla vypočtena přesnost jednotlivých bodů, 

kde za  se dosadila hodnota délky vektoru mezi bodem profilu a příslušnou referenční 

stanicí. Byla vypočtena průměrná hodnota chyby , maximální hodnota 18  

a hodnota minimální 12,6 . 

Další přesností je přesnost udávaná softwarem. Tato přesnost se ukázala ve všech 

bodech, a ve srovnání se všemi druhy přesností, vždy nejmenší. Průměrná hodnota chyby 

je , maximální hodnota  a hodnota minimální . 

Pro další hodnocení byl proveden průměr dvou měření vždy ze stejné referenční 

stanice, zhodnocení těchto měřických dvojic stejné přesnosti a tím zjištění přesnosti tohoto 

aritmetického průměru. Po zjištění rozdílů dvou měření  byla vypočtena střední chyba 

aritmetického průměru ze vztahu : 

 

Tímto způsobem byly zjištěny střední chyby elipsoidických výšek určených 

aritmetickým průměrem, kdy průměrná střední chyba dosahuje hodnoty , 

maximální dosahuje hodnoty  a minimální hodnoty . 

Pro každý bod profilu byly získány dvě výšky s různou přesností, jedna výška 

určená z referenční stanice VSB0 a druhá z referenční stanice CFRM. Pro získání 

nejpravděpodobnější hodnoty z těchto dvou výšek byl proveden váhový průměr a zjištění 

jeho přesnosti vyrovnáním měření přímých nestejné přesnosti. Pro výpočet váhy byla 

použita střední hodnota aritmetického průměru a definice váhy: 
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Po výpočtu oprav  odečtením měřené hodnoty od hodnoty určené váhovým 

průměrem bylo možné vypočítat přesnost váhového průměru a tím střední chybu určené 

elipsoidické výšky ze vztahu: 

 

Hodnoty takto vypočtených elipsoidických výšek byly považovány za 

nejpravděpodobnější a byly použity do dalšího zpracování. Rozdíl elipsoidických výšek 

určených pomocí referenční stanice VSBO a CFRM dosahuje hodnoty až 10 cm, tím došlo 

při průměru výšek ke zvýšení hodnoty střední chyby. Průměrná hodnota střední chyby 

takto vypočtených elipsoidických výšek dosahuje hodnoty , maximální dosahuje 

hodnoty  a minimální hodnoty .  

Tabulka č.  3: Výsledné hodnoty měření pomocí GNSS (m) 

č.b. Latitude Longitude elipsoidická výška střední chyba 

1 49° 42' 57,51068" 18° 17' 55,83777" 305,1096 0,025 

2 49° 43' 04,93785" 18° 17' 49,22986" 304,0471 0,048 

3 49° 43' 18,28850" 18° 17' 36,76046" 301,8708 0,003 

4 49° 43' 28,16128" 18° 17' 27,92763" 301,1464 0,028 

5 49° 43' 33,99015" 18° 17' 28,54071" 300,0521 0,032 

6 49° 43' 42,67790" 18° 17' 27,74210" 298,8778 0,021 

7 49° 43' 57,40969" 18° 17' 29,50675" 296,8578 0,026 

8 49° 44' 02,16309" 18° 17' 28,98768" 296,1196 0,005 

9 49° 44' 09,99755" 18° 17' 24,88405" 295,5337 0,001 

10 49° 44' 13,09034" 18° 16' 53,37632" 296,8165 0,009 

11 49° 44' 19,31807" 18° 16' 43,30117" 299,8428 0,005 

12 49° 44' 29,23483" 18° 16' 36,76337" 299,1267 0,001 

13 49° 44' 35,77946" 18° 16' 33,69826" 298,3680 0,000 

14 49° 44' 40,45382" 18° 16' 27,24559" 297,3272 0,002 

15 49° 44' 45,76710" 18° 16' 15,84707" 297,0290 0,006 

16 49° 44' 46,62243" 18° 16' 02,01122" 300,1314 0,015 

17 49° 44' 50,58935" 18° 15' 51,80604" 300,5665 0,012 

18 49° 44' 56,39076" 18° 15' 43,57238" 302,1916 0,011 

19 49° 45' 01,10310" 18° 15' 38,43178" 303,6729 0,003 

20 49° 45' 08,64317" 18° 15' 26,26374" 306,9003 0,011 

21 49° 45' 15,57044" 18° 15' 11,55284" 314,4459 0,006 

22 49° 45' 19,35708" 18° 15' 00,85155" 317,3993 0,013 
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Celá tabulka výsledných hodnot výpočtu elipsoidických výšek a jejich přesností je 

uvedena v příloze č. 3. 

Z průměrných hodnot výšek měřených pomocí jednotlivých referenčních stanic a 

oprav od průměrů byla z celého souboru měření vypočtena výběrová střední chyba jednoho 

zaměření: 

 

Kde n… počet opakování měření jednoho bodu 

 k… počet měřených bodů 

Střední chyba jednoho zaměření výšky byla vypočtena na hodnotu . 

Potom střední chyba průměru: 

 

Výběrová střední chyba průměru zaměřené elipsoidické výšky je . 
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5.5. VÝPOČET ODLEHLOSTÍ  

U bodů vlastního měření byl výpočet odlehlostí kvazigeoidu od elipsoidu určen 

rozdílem elipsoidické výšky měřené pomocí systému GNSS a nadmořské výšky 

(Moloděnského) určené pomocí nivelačního měření z bodů ČSNS: 

 

Odlehlosti jednotlivých gravimetrických modelů, se kterými bylo provedeno 

následné porovnání, byly získány pomocí interpolačních softwarů. 

Pro model CR2000 byl použit software ETRF_JT07 vytvořen J. Kosteleckým a I. 

Peškem. Software pro model CR2005 byl vyvinut stejnými tvůrci a má název 

ETRF_JTSK_v1203. Tyto softwary poskytnou elipsoidickou a nadmořskou výšku, z nichž 

lze vypočítat odlehlost podle vzorce (4). Pro modely EGM2008 a Eigen 63C byl vyvinut 

interpolační software harmonic_synth_v02_JK a to autory S. A. Holmes a N. K. Pavlis, 

který poskytuje přímo požadovanou odlehlost. Výstupy z jednotlivých softwarů jsou 

uvedeny v příloze č. 4. 

5.6. VÝSLEDNÉ POROVNÁNÍ ODLEHLOSTÍ 

Zjištěné odlehlosti byly zaznamenány v tabulce a bylo provedeno jejich porovnání. 

Bod č. 3 je v následujícím porovnání uváděn, ale není brán v úvahu při výpočtech. 

Nejdříve byl proveden rozdíl odlehlostí jednotlivých kvazigeoidů od odlehlosti vypočtené 

z vlastního měření.  

U modelu kvazigeoidu CR2000 byl zjištěn průměrný rozdíl , maximální 

rozdíl  na bodě č. 12 a minimální rozdíl  na bodě č. 5. Model CR2005 

poskytl mnohem lepší výsledky díky vyrovnání na trigonometrické body rozložené po celé 

České republice. Průměrný rozdíl byl zjištěn , maximální rozdíl   byl zjištěn 

na bodě č. 5 a minimální rozdíl  na bodě č. 2. Modely kvazigeoidů EGM2008 a 

Eigen 6C3 jsou vůči českému modelu CR2005 posunuty přibližně o . Tento posun je 

způsoben použitím jiného vztažného elipsoidu. Pro další zpracování těchto modelů byla 

provedena redukce odlehlostí odečtením průměrného rozdílu mezi modelem EGM2008 a 

vlastním měřením. Po redukci byly zjištěny tyto rozdíly u modelu EGM2008, kde je 

průměrný rozdíl , maximální rozdíl  na bodě č. 5 a rozdíl minimální  
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na bodě č. 19. Model Eigen 63C projevil přibližně stejnou přesnost, průměrný rozdíl byl 

zjištěn , maximální rozdíl v bodě č. 5 s hodnotou  a minimální rozdíl 

 v bodě č. 10. 

Tabulka č.  4: Odlehlosti a jejich rozdíly vůči vlastnímu měření (m) 

č.b. 

Odlehlost 

vlastní 
měření 

Odlehlost 

CR2000 
Rozdíl 

Odlehlost 

CR2005 
Rozdíl 

Odlehlost 

EGM2008 
Rozdíl 

Odlehlost 

Eigen63C 
Rozdíl 

1 42,7756 42,6959 0,080 42,7559 0,020 43,1869 0,007 43,2058 -0,012 

2 42,7511 42,6926 0,059 42,7526 -0,001 43,183 -0,014 43,2019 -0,033 

3 42,8028 42,681 0,122 42,741 0,062 43,1763 0,044 43,1953 0,025 

4 42,7509 42,6722 0,079 42,7422 0,009 43,1714 -0,003 43,1904 -0,022 

5 42,6886 42,6756 0,013 42,7356 -0,047 43,1678 -0,061 43,1867 -0,080 

6 42,7123 42,6694 0,043 42,7294 -0,017 43,1627 -0,033 43,1814 -0,051 

7 42,7473 42,6547 0,093 42,7247 0,023 43,1536 0,012 43,1721 -0,007 

8 42,7486 42,6482 0,100 42,7182 0,030 43,1508 0,016 43,1693 -0,003 

9 42,7442 42,6448 0,099 42,7148 0,029 43,1467 0,015 43,1652 -0,003 

10 42,751 42,6534 0,098 42,7234 0,028 43,1493 0,020 43,1688 0,000 

11 42,7728 42,6457 0,127 42,7157 0,057 43,1472 -0,006 43,1669 -0,025 

12 42,7447 42,6402 0,105 42,7202 0,025 43,1425 0,020 43,1624 0,000 

13 42,7315 42,6393 0,092 42,7093 0,022 43,1392 0,010 43,1592 -0,010 

14 42,7402 42,6368 0,103 42,7168 0,023 43,1376 0,021 43,1578 0,000 

15 42,7145 42,6429 0,072 42,7129 0,002 43,1364 -0,004 43,157 -0,025 

16 42,7129 42,6413 0,072 42,7213 -0,008 43,1383 -0,007 43,1594 -0,029 

17 42,7155 42,6415 0,074 42,7215 -0,006 43,1378 -0,004 43,1594 -0,026 

18 42,6976 42,6341 0,064 42,7141 -0,016 43,1361 -0,021 43,158 -0,043 

19 42,7169 42,6404 0,077 42,7104 0,007 43,1345 0,000 43,1566 -0,022 

20 42,7143 42,638 0,076 42,708 0,006 43,1327 -0,001 43,1554 -0,023 

21 42,7169 42,6334 0,083 42,7034 0,013 43,1291 0,006 43,1518 -0,017 

22 42,6973 42,6375 0,060 42,7075 -0,010 43,1322 -0,017 43,1561 -0,041 

 

Z tabulky č. 4 a také z následujících grafů lze vidět, že body s největšími rozdíly 

jsou bod č. 3, o kterém jsme se již zmínili. A body s čísly 5, 6 případně 18, u nichž lze 

tvrdit, že odchylky jsou způsobeny nepřesností měření pomocí GNSS. Z rozborů přesnosti 

měřických dvojic a následného vyrovnání měření přímých nestejné přesnosti byly zjištěny 

střední chyby velikosti až . 
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Graf č.  1: Průběh modelů kvazigeoidu 

 

Graf č.  2: Porovnání odlehlostí vlastního měření a kvazigeoidů 
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Z rozdílů odlehlostí kvazigeoidu od odlehlostí vlastního měření byly vypočteny 

směrodatné odchylky odlehlostí pro jednotlivé kvazigeoidy dle vzorce: 

 

Pro kvazigeoid CR2000 je směrodatná odchylka největší, s hodnotou . Jak lze vidět 

z grafu č. 2, křivka rozdílů odlehlostí se pohybuje nejvýše. Model CR2005 se vyznačuje 

směrodatnou odchylkou , což je podstatné zlepšení oproti staršímu českému 

modelu. Modely EGM2008 a Eigen 63C byly redukovány k vlastnímu měření a proto 

vykazují menší směrodatné odchylky, první z modelů , druhý . 
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V závěru práce bylo provedeno porovnání dat s hodnotami interferometrie. 

Nivelační údaje bodů byly aktualizovány v roce 2006, důležité jsou tedy zjištěné hodnoty 

po tomto datu. Ke zpracování byly poskytnuty bodové údaje o rychlosti poklesů v letech 

1996 – 2001, z nichž bylo možné odečíst rychlost poklesů bodů uvnitř pozorované oblasti 

(bod č. 3 až bod č. 12) , která se za 5let může projevit poklesem bodu až o 

.  

Další poskytnuté údaje byly zpracovány pro období 2005-2010. Z těchto dat byly 

vyčteny rychlosti pohybů jednotlivých bodů. Je však nutné zmínit, že odhad těchto dat je 

pouze subjektivní a má pouze informativní charakter. 

  

Obrázek č. 23: Data interferometrie 
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Tabulka č.  5: Odhad dat z interferometrie 

 
Rychlost phybu Pohyb za období 2005-2010 

č.b. min (mm/rok) max  (mm/rok) min (mm) max  (mm) 

1 -0,9 -1,8 -4,5 -9 

2 0,1 -0,9 0,5 -4,5 

3 0,1 -0,9 0,5 -4,5 

4 -0,9 -1,8 -4,5 -9 

5 -2,8 -4,2 -14 -21 

6 -1,8 -2,8 -9 -14 

7 -1,8 -2,8 -9 -14 

8 -0,9 -1,8 -4,5 -9 

9 -0,9 -1,8 -4,5 -9 

10 -1,8 -2,8 -9 -14 

11 -1,8 -2,8 -9 -14 

12 -0,9 -1,8 -4,5 -9 

13 0,1 -0,9 0,5 -4,5 

14 -0,9 -1,8 -4,5 -9 

15 -0,9 -1,8 -4,5 -9 

16 -0,9 -1,8 -4,5 -9 

17 -1,8 -2,8 -9 -14 

18 -2,8 -4,2 -14 -21 

19 0,1 -0,9 0,5 -4,5 

20 0,1 -0,9 0,5 -4,5 

21 0,1 -0,9 0,5 -4,5 

22 0,1 -0,9 0,5 -4,5 

 

Z odhadnutých dat rychlostí pohybu byly vypočteny pohyby, respektive poklesy 

bodů za dané období. Z tabulky č. 5 lze vyčíst, že maximální možný pokles činí  a 

to na bodě č. 5 a č. 18, což souhlasí i s poklesem odlehlosti, který lze vidět v grafu č. 1. 

Pokud by pokles bodů byl lineární, dala by se odhadnout pomocí interferogramu 

jeho velikost od doby poslední aktualizace nivelačních údajů (2006), po dobu vlastního 

měření. V našem případě jde o 7 let. Tyto hodnoty byly srovnány s hodnotami poklesů, 

zjištěných rozdílem nivelované nadmořské výšky a nadmořské výšky získané odečtením 

výšky kvazigeoidu CR2005, který se nejvíce blíží skutečnému terénu, od měřené 

elipsoidické výšky. Přesnost těchto poklesů byla vypočtena jako odmocnina 

s kvadratického součtu jednotlivých středních chyb měření a směrodatné odchylky 

kvazigeoidu. Průměrná hodnota přesnosti určení poklesu je . 
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Tabulka č.  6: Porovnání poklesů z interferometrie a vlastního měření 

 
interferometrie vlastní měření 

 

č.b. 

minimální 
pohyb bodu za 

období       
2006-2013 

(mm) 

maximální 
pohyb bodu za 

období     
2006-2013 

(mm) 

pohyb bodu za 

období          
2006-2013     

(mm) 

rozdíl 
minimálního 
pohybu bodu 

(mm) 

rozdíl 
maximálního 
pohybu bodu 

(mm) 

1 -6,3 -12,6 19,6 25,9 32,2 

2 0,7 -6,3 -1,5 2,2 4,8 

3 0,7 -6,3 - - - 

4 -6,3 -12,6 8,7 15,0 21,3 

5 -19,6 -29,4 -47,0 27,4 17,6 

6 -12,6 -19,6 -17,1 4,5 2,5 

7 -12,6 -19,6 22,6 35,2 42,2 

8 -6,3 -12,6 30,4 36,7 43,0 

9 -6,3 -12,6 29,4 35,7 42,0 

10 -12,6 -19,6 27,6 40,2 47,2 

11 -12,6 -19,6 8,1 20,7 27,7 

12 -6,3 -12,6 24,5 30,8 37,1 

13 0,7 -6,3 22,2 21,5 28,5 

14 -6,3 -12,6 23,4 29,7 36,0 

15 -6,3 -12,6 1,6 7,9 14,2 

16 -6,3 -12,6 -8,4 2,1 4,2 

17 -12,6 -19,6 -5,9 6,7 13,7 

18 -19,6 -29,4 -16,5 3,1 12,9 

19 0,7 -6,3 6,6 5,9 12,9 

20 0,7 -6,3 6,3 5,6 12,6 

21 0,7 -6,3 13,5 12,8 19,8 

22 0,7 -6,3 -10,2 10,9 3,9 

 

Z porovnání lze vidět, že body u nichž byl z vlastního měření zjištěn pokles, 

vykazují menší rozdíly, až na bod s číslem 5, na němž byl zjištěn největší pokles a to 

. Z odhadu svislých pohybů z interferometrie lze tvrdit, že každý bod oblasti 

poklesne. Z vlastního měření ale většina bodů vykazuje zdvih, výsledky jsou však na 

hranici možnosti detekce technologií GNSS při námi zvolené metodě měření. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo testování průběhu modelu kvazigeoidu s vlastním 

měřením technologií GNSS- nivelace. Měření GNSS- nivelace proběhlo na 22 bodech 

profilu Nová Bělá- Žabeň procházejícího přes poddolované území. Poddolování vzniklo 

vlivem důlní činnosti Dolu Paskov na Ostravsku.  

Nejdříve byla zjištěna nadmořská výška bodu profilu nivelací od blízkého bodu 

ČSNS, maximální chyba udávaná výrobcem je , s dvojího měření byla však 

zjištěna maximální chyba aritmetického průměru  na bodě s číslem 7. Poté proběhlo 

na každém bodě měření pomocí technologie GNSS rychlou statickou metodou ve dvou 

etapách. Časový rozestup etap měření na každém bodě byl minimálně 2,5 hodin a 

maximálně 8 hodin. Zpracování měření proběhlo v softwaru LEICA Geo Office s pomocí 

dvou referenčních stanic,  vzdálené VSBO umístěné na Vysoké škole báňské 

v Ostravě a bližší  vzdálené CFRM ve Frýdku- Místku. U bodu s číslem 3 byly 

vyřešeny ambiguity jen v jedné ze čtyř observací, elipsoidická výška získaná z tohoto 

měření je tedy kvůli absenci kontrolního měření nespolehlivá a je vyřazena z rozborů 

přesnosti.  

Při rozboru přesnosti byly zjištěny značné rozdíly přesnosti ve výšce, závislé na 

metodě jejího určení. Průměrná přesnost bodů ve výšce vypočtená pomocí vztahu udaného 

výrobcem GPS systému je . Tato střední chyba se značně liší od přesnosti 

udávané softwarem, která se ukázala být nejnižší s průměrnou hodnotou . Dalším 

rozborem bylo provedeno zhodnocení měřických dvojic pro obě referenční stanice. 

Průměrná střední chyba takto určeného aritmetického průměru dosahuje hodnoty 

. Pro získání nejpravděpodobnější hodnoty elipsoidické výšky byl dále proveden 

váhový průměr vypočtených aritmetických průměrů výšek získaných pomocí jednotlivých 

referenčních stanic. Pomocí vyrovnání měření přímých nestejné přesnosti byla zjištěna 

průměrná střední chyba . Výběrová střední chyba jednoho zaměření výšky byla 

vypočtena na hodnotu , střední chyba zaměřené elipsoidické výšky potom 

. 

Pro výsledné porovnání byly vybrány 4 modely kvazigeoidu. Z toho dva české 

modely kvazigeoidu CR2000 a novější CR2005 a dva světové modely EGM2008 a Eigen 
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6C3-stat. Po výpočtu odlehlostí jednotlivých kvazigeoidů pomocí příslušných softwarů 

bylo provedeno porovnání těchto odlehlostí s odlehlostí vypočtené pomocí vlastního 

měření. U staršího českého kvazigeoidu CR2000 byl zjištěn průměrný rozdíl . 

Novější kvazigeoid CR2005 poskytl mnohem lepší výsledky, zde byl průměrný rozdíl 

zjištěn . Světové modely jsou vůči českým posunuty přibližně o  a proto byla 

provedena redukce odlehlostí odečtením průměrného rozdílu mezi modelem EGM2008 a 

vlastním měřením. Po redukci bylo možné pozorovat přibližně stejnou přesnost obou 

světových modelů, a to EGM2008 s průměrným rozdílem  a Eigen 63C 

s průměrným rozdílem . Z těchto rozdílů byly vypočteny směrodatné odchylky, 

které lépe reprezentují přesnost modelu kvazigeoidu. Pro kvazigeoid CR2000 je 

směrodatná odchylka největší, s hodnotou . Model CR2005 se vyznačuje 

směrodatnou odchylkou . Model kvazigeoidu EGM2008 má nejmenší směrodatnou 

odchylku  je však nutné pamatovat na použitou redukci a Eigen 63C vykazuje 

hodnotu směrodatné odchylky . Nejpřesnějším otestovaným modelem kvazigeoidu 

pro zvolenou oblast se ukázal český model CR2005, nebo světový model EGM2008 po 

použití redukce. 

Jednotlivé body zkoumaného profilu byly porovnány s poskytnutými daty 

z interferometrie. Z interferogramu byly vyčteny minima a maxima hodnot rychlostí 

svislých pohybů za rok. Tato rychlost byla považována za lineární a byl vypočten pokles 

bodů ČSNS od poslední aktualizace nivelačních údajů. Tyto poklesy byly porovnány 

s poklesem vypočteným z vlastního měření. Největší poklesy zjištěné z interferogramu se 

shodovaly s poklesy z vlastního měření, menším poklesům však ve většině případů 

odpovídal ve vlastním měření zdvih, který je přisuzován chybě metody měření technologie 

GNSS. 
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