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ABSTRAKT 

Předložená práce pojednává o vyhotovení detailního modelu kvazigeoidu 

na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a ověření průběhu kvazigeoidu pomocí metody 

GNSS/nivelace. Úvodní část se zabývá klasifikací náhradních zemských těles a vzájemnými 

vztahy jejich hladinových ploch a teorií výšek s vyjádřením základních vztahů. Dále se práce 

věnuje určování výšek na území ČR, kde jsou nejprve uvedeny informace o výškových 

základech, modelech reliéfu terénu a kampaních pro realizaci ETRS. V závěru úvodní části 

jsou shrnuty dosavadní modely kvazigeoidu a mise pro vyhodnocování tíhového pole Země. 

Hlavní část disertační práce je věnována návrhu a realizaci měření pro doplnění bodů 

výběrové údržby, vyžádání podkladů tíhových anomálií a výškopisu. Dále je popsáno 

vyhodnocení průběhu kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a v závěrečné části jsou 

dosažené výsledky interpretovány výsledným rektifikovaným modelem kvazigeoidu, který je 

porovnán s modelem CR2005 a měřením GNSS/nivelace. 

Klíčová slova 
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ABSTRACT 

Presented work deals with the evaluation of a detailed quasigeoid model of northeast 

of Moravia and Silesia and quasigeoid course verification using GNSS/levelling method. The 

introductory part deals with the classification of figures approximating the shape of the Earth, 

interrelations of their reference levells and theory of hights. The thesis further concentrates 

determining the heights of the Czech republic, where they are first given information about 

elevation fundamentals, terrain elevation model and campaigns for the implementation of the 

ETRS. At the end of the introductory section summarizes existing quasigeoid models 

and missions to discovery gravity field. 

 The main part of the thesis is devoted to the design and realization of measurement to 

supplement maintenance of survey control points, requesting gravity anomalies and digital 

terrain model data. Next part treats with evaluation of the quasigeoid course with comparison 

with previous models. In the final part there is evaluated final rectified quasigeoid model 

which is compared with model CR2005 and GNSS/levelling. 
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MOTIVACE 

S rozvojem moderních technologií a globálních navigačních satelitních systémů 

vzrůstají možnosti modernizace měření a jejich uplatnění v praxi. Určování výšek v tomto 

ohledu bylo vždy náročnou záležitostí, a to jak z pohledu dosažitelné přesnosti měření pomocí 

technologie GNSS, tak především z pohledu referenční plochy pro výšková měření. 

Nejpřesnějším vyjádřením takovéto referenční plochy by bylo těleso geoidu, ale jeho určení je 

z níže uvedených důvodů nerealizovatelné. Vzhledem k tomu se využívá náhradní plochy, 

v tomto případě kvazigeoidu, který už lze matematicky definovat a realizovat 

při transformacích do potřebného výškového systému. V současné době dochází k realizaci 

satelitních misí, na jejichž základě jsou už nyní určeny kvalitní globální modely kvazigeoidu, 

jako je například model EGM2008. Za použití kombinace lokálních tíhových a výškových dat, 

GNSS/nivelace a vhodného globálního modelu lze poté posoudit kvalitu kvazigeoidu na 

daném území a také vytvořit nový a přesnější model, v případě, že máme na vstupu k dispozici 

kvalitnější tíhová data. 

 Důvodem pro výzkum a ověření průběhu kvazigeoidu v Moravskoslezském regionu je 

jeho zpřesnění a také zjištění možného vlivu hlubinného dobývání průběh kvazigeoidu. 

Dalším důvodem je využití metody GNSS/nivelace jako moderní a efektivní metody 

pro doplnění bodů sítě výběrové údržby, ze kterých je - spolu s gravimetrickým řešením - 

určen model kvazigeoidu CR2005.  
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GOPE  Geodetická observatoř Pecný 

HGF  Hornicko-geologická fakulta 

IGDM  Institut geodézie a důlního měřictví 

ISKN  Informační systém katastru nemovitostí 
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VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VÚGTK  Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

WMS  Webový mapový server 

ZABAGED Základní báze geografických dat České republiky 

ZM10  Základní mapa 1:10000 

ZNS  Základní nivelační síť 

Cizojazyčné zkratky 

AMCS   Alternate Master Control Station 

BRD  Bundesrepublik Deutschland 

CHAMP CHAllenging Minisatelite Payload  

DLR  Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

EGM  Earth Gravitational Model 

EIGEN  European Improved Gravity Field Model of the Earth by New  

Techniques 

ETRS  European Terrestrial Reference System 

ETRF  European Terrestrial Reference Frame 

EUREF  European Reference Frame 

FOC  Full Operational Capability 

GA  Ground Antennas 

GCC  Ground Control Centre 

GCS  Ground Control Segment 

GEO  Geostationary Earth Orbit 

GFZ  GeoForschungsZentrum Potsdam 
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GMS  Ground Mission Segment 

GRACE  Gravity Recovery and Climate Experiment 

GOCE  Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer 

GPS  Global Positioning System 

GSS  Galileo Sensor Station 

IOC  Initial Operational Capability 

IOV  In-Orbit Validation 

ITRF  International Terrestrial Reference Frame 

ITRS  International Terrestrial Reference System 

LEO  Low Earth Orbit 

MCS  Master Control Station 

MEO  Medium Earth Orbit 
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NASA  National Aeronautics and Space Administration 
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TT&C  Telemetry, Tracking and Control Station 
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Filip Závada: Detailní model kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku  

 

16 

 

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

dd  kvadrát rozdílu převýšení 

g   tíhové zrychlení 

h   elipsoidická výška 

H  pravá ortometrická výška 

HQ  normální výška 

L   vzdálenost v kilometrech 

N  odlehlost geoidu od elipsoidu 

R  poloměr Země 

W  tíhový potenciál 

T   poruchový potenciál 

γ   normální tíhové zrychlení 

∆hm  mezní rozdíl převýšení 

ζ   odlehlost 

σ   směrodatná odchylka 

 

 



 

 

1 ÚVOD 

Určování polohy pomocí globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) se v 

geodézii, důlním měřictví a běžné praxi užívá stále více a stejně tak jsou kladeny nároky 

na přesnost těchto technologií. Pro realizaci určování polohy je zemské těleso 

aproximováno dvouosým rotačním elipsoidem. Pro získání polohy je po zjištění souřadnic 

na elipsoidu provedena transformace do příslušného kartografického polohového 

souřadnicového systému. Zjištěná výška nad elipsoidem je pomocí modelu kvazigeoidu 

převedena na nadmořskou výšku v závazném výškovém systému. Takto získané 

souřadnice jsou poté dále využívány v řešení úloh inženýrské praxe.  

Předmětem řešení disertační práce je určení základní hladinové plochy pro převod 

elipsoidických výšek na výšky v systému baltském - po vyrovnání pro oblast 

severovýchodní Moravy a Slezska. Pro výpočet je použito gravimetrické metody 

konstrukce plochy kvazigeoidu, výsledky jsou pak kontrolovány aplikací metody GNSS 

nivelace. Měřické práce jsou vedeny pomocí metody GNSS - nivelace, která spočívá 

v určení pomocného měřického bodu metodou statické observace a následného přenesení 

výšky na bod nivelační sítě technickou nivelací. Po měřické části se měřené hodnoty 

zpracují a použijí se ke kontrole shody s gravimetricky určeným modelem kvazigeoidu. 

Výsledný model by měl podrobněji vypovídat o průběhu kvazigeoidu na řešené lokalitě, 

než současný model kvazigeoidu CR-2005, čímž bude zvýšena dosažitelná přesnost 

určování výšek technologií GNSS. 



 

 

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Náhradní zemská tělesa 

Tvar Země je složitý, matematicky nedefinovatelný a proměnlivý. Obecně se tato 

základní Zemská plocha nazývá geoid a její podobu vystihuje obrázek uvedený níže 

(Obrázek 1). V praxi se tato plocha nahrazuje zjednodušenými plochami, které jsou 

určovány podle požadavků na účel a přesnost požadovaného výsledku. Přesný průběh 

plochy geoidu nelze reálně určit, protože by bylo nutné znát pravé ortometrické výšky, 

které nelze získat bez znalosti rozložení hmot v zemském tělese. Plocha, která je nejvíce 

podobná geoidu se nazývá kvazigeoid, který již lze prakticky realizovat a je využíván pro 

lokální převody měření do příslušného systému. Povrch geoidu lze dále aproximovat 

trojosým nebo rotačním elipsoidem, koulí a v poslední řadě lze využít převod povrchu 

Země do roviny na základě vybraného zobrazení.    

 

Obrázek 1 Globální model geoidu [2] 

Elipsoidická výška h vztažená ke geoidu je vypočte jako součet pravé ortometrické 

výšky H a odlehlosti geoidu od elipsoidu N a platí pro ni vztah: 

NHh +=  (1) 

Vzhledem k nereálnosti přesného určení pravé ortometrické výšky a odlehlosti 

geoidu od elipsoidu, se místo výše uvedených veličin uvažuje určení „výškové anomálie“ 



 

 

ζ, kterou lze zjistit na základě tíhových a geometrických měření. Elipsoidická výška je 

potom určena vztahem: 

ζ+= QHh  (2) 

Obrázek uvedený níže (Obrázek 2) ilustruje vztah výšek nad elipsoidem k ploše 

kvazigeoidu a geoidu. Dále obrázek vyjadřuje souvislost mezi průběhem kvazigeoidu 

a teluroidu. To je taková plocha, jejíž normální tíhový potenciál U je ve všech bodech 

roven reálnému tíhovému potenciálu geoidu W. Výsledkem toho je určena 

výšková  anomálie ζ jako odlehlost kvazigeoidu od elipsoidu. 

 

Obrázek 2 Odlehlost referenčních ploch 

Elipsoidy lze rozdělit podle způsobu využití na obecné (geocentrické) zemské 

elipsoidy, které se využívají v globálním měřítku, nebo na elipsoidy referenční, využívané 

lokálně (Obrázek 3). Na obrázku níže lze vidět, jak obecný zemský elipsoid přibližně 



 

 

vystihuje průběh Země jako celku. Referenční elipsoid daleko lépe potom vystihuje 

zájmovou oblast v levém horním rohu řezu. 

V praxi jsou využívány dvouosé rotační elipsoidy, které jsou definovány pomocí 

parametrů meridiánové elipsy, jejíž rotací vznikly. Nejdůležitější parametry jsou velká 

poloosa a, malá poloosa b a zploštění, na jejichž základě se potom odvozují další veličiny, 

jako excentricita a poloměr křivosti.  

 

Obrázek 3 Průběh náhradních zemských ploch 

V současnosti jsou v ČR využívány referenční elipsoidy, které jsou uvedeny 

v nařízení vlády č. 430/2006 Sb. Toto nařízení stanovuje závazné geodetické systémy 

a státní mapová díla na území ČR. Jejich přehled je dán níže uvedenou tabulkou. 

V nařízení jsou jednotlivé systémy definovány na základě délky hlavní poloosy a zploštění, 

případně podle délky hlavní a vedlejší poloosy. 

Tabulka 1 Elipsoidy závazných geodetických systému na území ČR 

Geodetický systém Elipsoid Hlavní poloosa a [m] Zploštění f 

WGS-84 WGS-84 6378137,00000 1/298,257223563 

ETRS-89 GRS 80 6378137,00000 1/298,257222101 

S-JTSK Besselův 6377397,15508 1/299,152812829 

S-42/83 Krasovského 6378245,00000 1/298,300003166 



 

 

2.2 Teorie výšek a výpočet modelu 

Na tvar Země mají při jeho formování největší vliv přitažlivá a odstředivá síla, 

která je důsledkem rotace Země kolem své osy. Výsledkem skládání těchto sil je zemská 

tíže G, která působí na všechny předměty, které jsou v tíhovém poli Země. Tíhový 

potenciál se vzdálenosti od Země klesá. Body se stejným tíhovým potenciálem W tvoří 

ekvipotenciální hladinové plochy, které jsou v každém svém bodě kolmé na směr tíže. 

Pro tyto plochy platí Brunsův teorém (3), z nějž vyplývá, že při měnícím se tíhovém 

zrychlení nejsou hladinové plochy vzájemně rovnoběžné.  

.konstgdhdW =−=  (3) 

Pro účely fyzikální geodézie je nejdůležitější hladinová plocha, která se nazývá 

geoid a je definována kótou střední hladiny světového oceánu. Ve skutečnosti povrch 

oceánu netvoří jednotnou hladinovou plochu, a proto se geoid realizuje hladinovou 

plochou procházející vhodně zvoleným počátkem, který leží přibližně ve výšce zjištěných 

středních hladin světových moří a oceánů. 

Pro zjištění převýšení dvou hladinových ploch o známých potenciálech WA a WB lze 

využít integrace vztahu (3) a výsledné převýšení vypočíst podle vztahu (4), kdy gm 

je střední hodnota tíhového zrychlení mezi danými hladinovými plochami [22]. 
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∆
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Výšku bodu A na zemském povrchu si lze představit jako délku tížnice, 

která prochází od plochy geoidu do daného bodu, přičemž je v každém svém bodě kolmá 

na každou hladinovou plochu (viz Obrázek 3). Tato výška, daná vztahem (5) se nazývá 

pravá ortometrická výška.  
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Její určení není proveditelné, protože by se muselo měřit tíhové zrychlení g podél 

tížnice, aby bylo možno určit střední hodnotu gm. 



 

 

Jednodušší je provést výpočet normální ortometrické výšky (6) pomocí normálního 

tíhového zrychlení γ.  
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Tyto výšky byly využívány v Československé jednotné nivelační síti, dokud nebyly 

zavedeny normální Moloděnského výšky využívané v systému Bpv, na jejichž hodnoty má 

vliv především tíhového měření na povrchu a nivelace. Na základě Brunsova teorému (3) 

lze výškovou anomálii vyjádřit jako podíl poruchového potenciálu T v daném bodě 

a normálního tíhového zrychlení γ, viz (7). 
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Na základě tohoto vztahu byly odvozeny Stokesovy a Vening Meineszovy vztahy 

[10], které byly využity pro určení odlehlosti ζ a tížnicové odchylky ξ a η v bodě 

P = (Φ, Λ) při definici kvazigeoidů CR2000 a CR2005 užívaných na území ČR: 
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kde:  Λ  …  zeměpisná délka bodu Q na teluroidu, 

 Φ …  zeměpisná šířka bodu Q, 

 γ … normální tíhové zrychlení, 

 ∆g … tíhová anomálie po Fayově redukci (anomálie z volného vzduchu),  

 α … azimut, 

 S(ψ) … Stokesova a funkce určená řadou: 
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ψ … sférická vzdálenost mezi bodem P a plošným elementem ds, 

v němž je daná odlehlost určována a je dána vztahem: 



 

 

( )[ ]λλφφφφψ −+= 'cos'coscos'sinsinarccos  

 S‘(ψ) … Vening Meineszova funkce (první derivace Stokesovy funkce 

podle ψ, 

 G1 … Moloděnského korekce (vliv první aproximace dle 

Moloděnského teorie): 
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, kde hQ … elipsoidická výška bodu Q na teluroidu, 

 h‘ … elipsoidická výška bodu Q‘ na elipsoidu, 

 l0 … vzdálenost, která nabývá velikosti: 

  l0 = 2R sin ψ/2. 

Pro kompletní výpočty tvaru geoidu by bylo nutné provádět integraci výše 

uvedených vztahů přes celou Zemi. K takové integraci však nebývají k dispozici příslušná 

data - tíhové anomálie po celém povrchu Země. Problém je možno řešit několika způsoby 

– viz např.[12], kap. 11.1. V našem případě využijeme skutečnosti, že integrační jádro 

ve výrazu (8) – Stokesova funkce, klesá s rostoucí vzdáleností ψ. Pro výpočet tíhové 

anomálie použijeme místo tradičního sféroidu reálný model gravitačního pole (konkrétně 

EGM2008) a jemu odpovídající plochu geoidu. Vzhledem k tomu, že model EGM2008 

vystihuje realitu v ČR velmi dobrým způsobem, bude vliv vzdálených zón eliminován 

dostatečným způsobem – vliv tíhových anomálií ve vzdálených zónách se bude při 

integraci v rovnici (8) blížit nule. Poloměr integrační oblasti lze pak vypočítat podle výrazu  

ψ = k/n, kde n je max. stupeň modelu gravitačního pole Země (zde 2190) a k=2*pi*R/n. R 

je poloměr Země. Pro EGM2008 je ψ = 5’, to je 9.28 km. 

Při výpočtu tíhové anomálie pak použijeme jako normální tíži tíži vypočtenou z modelu 

EGM2008, výsledek integrace dle (8) pak přičteme k modelu kvazigeoidu, získaného 

rovněž z EGM2008. 

 Zásadními kritérii pro výslednou přesnost je jednak vhodný způsob výpočtu, 

a také kvalita a rozložení dat na vstupu. 



 

 

2.3 Určování výšek v ČR 

Na území České republiky je nařízením vlády 430/2006 Sb. určen závazný výškový 

systém Baltský – po vyrovnání (Bpv), jehož základním výškovým bodem je nula na 

stupnici mareografu v Kronštadtu (Кронштадт) ve Finském zálivu. Systém Bpv je dále 

určen souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí I., II. a III. 

řádu, u kterých byly zavedeny normální redukce podle Moloděnského, které eliminují 

jak sbíhavost hladinových ploch tíhového pole Země, tak i anomálie. Na území ČR tyto 

body nyní tvoří Českou státní nivelační síť (ČSNS), která je realizací systému Bpv. ČSNS 

kromě základní nivelační sítě tvoří podrobná nivelační síť, která je složena z nivelační sítě 

IV. řádu, plošné nivelační sítě a stabilizovaných bodů technických nivelací.  

Speciální součástí ČSNS jsou zvláštní nivelační sítě, které vznikly v návaznosti na 

deformace povrchu v důsledku důlní činnosti. Nejdříve (1951) byla tato měření realizována 

v oblasti ostravsko-karvinské pánve, kdy byl založen tzv. „Ostravsko-karvinský okruh“. 

Nejprve byl vybudován polygon ohraničující oblast dobývané pánve, avšak později 

vzhledem k rozšíření těžby a dalším faktorům nevyhovoval a bylo rozhodnuto o vytvoření 

zvláštní nivelační sítě a spojení sítě s její obdobou v Polsku. Tato síť se přeměřuje 

v pravidelných intervalech. Mezi další zvláštní nivelační sítě na našem území například 

patří ZNS: Kladno, Most, Sokolov a Praha. 

Bodové pole a ZABAGED 

V devadesátých letech byly údaje o nivelačních bodech převedeny z dosavadních 

katalogů nivelačních bodů do databáze bodových polí (DBP), která se využívá 

pro určování polohy objektů v závazných referenčních systémech daných nařízením vlády 

č. 430/2006 Sb. [17]. Správcem databáze bodových polí je Zeměměřický úřad. Od roku 

2004 jsou na internetových stránkách [3] zpřístupněny údaje o základních polohových 

a výškových bodových polích a zhušťovacích bodech. Následně byly do databáze zařazeny 

i body podrobných polohových a výškových bodových polí a podrobné polohové bodové 

pole vedené v rámci systému ISKN.  

Databázi ZABAGED spravuje Zeměměřický úřad a obsahuje 119 typů objektů 

strukturovaných do šedesáti vektorových vrstev, které jsou rozděleny do osmi tříd. Mezi 

tyto třídy patří geodetické body a terénní reliéf, jehož reprezentace jsou uvedeny níže: 



 

 

• Výškopis ve formě vrstevnic ze základní mapy 1:10 000, které jsou aktualizované 

a zpřesněné a doplněné o terénní hrany. 

• Výškopis v rastru 10x10 m, který je odvozený z mapy 1:10 000. 

• Digitální modely reliéfu terénu, které vznikají na základě výsledků laserového 

skenování: 

o DMR4G (2012) – grid 5x5 m s úplnou střední chybou 0,30 m – 1,00 m (Obrázek 

4). 

 

Obrázek 4 Ukázkový grid DMR4G [5] 

o DMR5G (2015) – vektorový model s úplnou střední chybou 0,18 m – 0,30 m. 

 

Obrázek 5 Ukázkový model DMP1G [5] 

• Digitální model povrchu DMP1G (2015) – vektorový model s úplnou střední 

chybou výšky 0,4 m – 0,7 m, který obsahuje kromě výškopisu i polohopis (Obrázek 

5). 



 

 

Prostorové nivelační sítě 

Vývoj satelitních technologií od devadesátých let 20. století zcela ovlivnil 

využívání základních geodetických úloh a budování geodetických základů, které jsou 

ve větší míře závislé na globálních navigačních satelitních systémech (GNSS) pracujících 

v rámci světového terestrického referenčního systému (ITRS).  

Budování ITRS bylo zahájeno v roce 1988 Mezinárodní službou rotace Země a to 

výhradně za prostředků kosmické geodézie. Během let průběžně vznikají realizace tohoto 

systému, přičemž je vytvářen mezinárodní terestrický referenční rámec (ITRF), který 

obsahuje přes 500 monitorovaných bodů rozmístěných po celém světě. Na území ČR 

se jedná o geodetickou observatoř Pecný (zkr. GOPE). Tyto body zajišťují sledování 

pohybů zemské kůry v čase. Z důvodů pohybu euro-asijské desky (přibližně 27 mm za rok) 

mezinárodní geodetická asociace IAG navrhla využívání systému, který bude propojen 

s touto deskou propojen [14]. 

 

Obrázek 6 Realizace sítě DOPNUL [3] 

Evropský terestrický referenční systém (ETRS) a Evropský terestrický referenční 
rámec (ETRF) byly realizovány na základě zaměření kampaně EUREF-89 pomocí 
technologie SLR, VLBI a GNSS. Na území ČR byl ETRF89 realizován pouze technologií 
GPS kampaněmi: 



 

 

• EUREF-CS/H-91 – v rámci kampaně zaměřena trojice bodů na území ČR 
(Pecný, Přední Příčka, Kleť) a tři body na Slovensku,  

• CS-NULRAD-92 – měření doplněno o 12 bodů totožných s body AGS, 

• CS-BRD-93 – propojení NULRAD a německé DREF pomocí měření na 10 bodech, 

• DOPNUL – zaměření sítě 176 bodů (10 bodů ze sítě NULRAD) (Obrázek 6). 

Síť byla dále zhuštěna v rámci programu výběrová údržba, kde byla síť doplněna 

dalšími 3 096 body. Pro určování polohy se dále využívá síť permanentních referenčních 

stanic CZEPOS. 

2.4 Dosavadní modely kvazigeoidu 

Referenční kvazigeoid CR2000 (Obrázek 7) byl vytvořen pomocí vzájemné 

reference gravimetrického kvazigeoidu a rozdílů nivelačních a elipsoidických výšek 34 

bodů sítě GEODYN, čímž bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí celé ČR. Model CR2000 je 

definován na základě: 

• Moloděnského teorie,  

• datového souboru anomálií z volného vzduchu v síti o rozměru 1‘ x 1,5‘, které byly 

odvozeny na základě digitalizované mapy Bouguerových anomálií v měřítku  

1:200 000, 

• výškového modelu terénu odvozeného na podkladě topografické mapy 1:10 000 

v systému S-42, 

• souborů anomálií na území sousedních států, 

• globálního geopotenciálního modelu EGM 96, 

• přesného měření nivelačních značek pomocí technologie „GNSS nivelace“ pro 32 

bodů v geodynamické síti GEODYN [15]. 

Po dokončení realizace kampaně Výběrová údržba bylo rozhodnuto o aktualizaci 

a zpřesnění modelu kvazigeoidu CR 2005. V roce 2005 byl ve VÚGTK, v.v.i. 

ve spolupráci s katedrou vyšší geodézie stavební fakulty ČVUT a VGHMÚř Dobruška 

vyvinut kvazigeoid CR2005 (Obrázek 8), který nahradil dosavadní CR2000 [15]. Pro 

určení tohoto modelu bylo využito měření GNSS nivelace obsahující: 

• 34 bodů Základní geodynamické sítě ČR, 

• 1024 bodů sítě výběrové údržby ČSTS. 

 



 

 

 

Obrázek 7 CR2000 [14] 

 

Obrázek 8 CR2005 [15] 

  



 

 

3 TÍHOVÉ MODELY ZEMĚ 

Pro potřeby geodézie, geofyziky, oceánografie a klimatologie je potřebné znát 

průběh tíhových anomálií s přesností alespoň 1 mGal. Tyto data v době před nástupem 

satelitní geodézie byla s dostatečnou přesností dostupná pouze v malé míře jen na určitých 

územích. Pro přesné určení globálního tíhového modelu byly navrženy tři rozdílné satelitní 

mise a to CHAMP, GRACE a GOCE, které umožnily spolu s pozemními a námořními 

tíhovými daty vytvořit modely EGM2008, EIGEN a další. 

CHAMP 

Projekt mise CHAMP byl realizován GFZ Potsdam v letech 2000-2010. Mise měla 

za úkol zmapovat globální tíhové a magnetické pole Země a jejich časové variace 

způsobené například prouděním světového oceánu a změnou jeho hladiny vlivem tání 

ledovců. Mise sloužila také pro určení vlastností ionosféry, troposféry a refrakce signálu 

podle průběhu vlhkosti a teploty. Měření bylo realizováno metodou SST-hl (satellite-to-

satellite tracking in high-low mode) (Obrázek 9), kdy družice CHAMP na nízké orbitální 

dráze je sledována družicemi GNSS na vyšších drahách. V tíhovém poli Země bylo 

zrychlení družice CHAMP monitorováno a na základě toho byly určovány harmonické 

koeficienty stupně 120. Díky tomu byly odvozeny modely EIGEN-1, EIGEN-1s atd. Tyto 

modely byly vytvořeny s výrazně vyšší přesností než předchozí (jako například model 

GRIM), jak se zmiňuje Ch. Reigberg ve svém článku [19]. 

 

Obrázek 9 SST-hl [11] 



 

 

GRACE 

Družicová mise GRACE (2002-dosud) je projektem NASA a DLR a jejím 

primárním úkolem je určení tíhového pole Země s vysokým rozlišením a určení časových 

variací v gravitačním poli Země. Sekundárním úkolem je stanovení rozložení vlhkosti 

a teploty v atmosféře. Principem je metoda SST-ll (satellite-to-satellite tracking low-low), 

kdy bylo využito relativního měření pohybu dvou družic (Obrázek 10). Dráhy družic jsou 

určovány až s centimetrovou přesností, ale rozestup mezi nimi je určován s přesností 

1 µm.s-1 kvůli variacím v tíhovém poli, které nejdříve ovlivní vedoucí satelit a potom 

až následný.  

 

Obrázek 10 SST-ll [11] 

Pomocí výsledků mise GRACE byl vytvořen aktuálně nejvíce využívaný model 

gravitačního pole Země EGM 2008 (Obrázek 1), který byl zveřejněn v dubnu roku 2008 

agenturou NGA [18]. Tento gravitační model je určen elipsoidálním i harmonickými 

koeficienty stupně a řádu 2159, při převodu na sférické harmonické koeficienty je možno 

dosáhnout stupně 2190, což odpovídá výslednému rozlišení modelu o velikosti 5‘, tedy 

přibližně 10 km. Pro vytvoření EGM2008 bylo využito kombinace tíhového modelu Země 

ITG-GRACE3S s kovarianční maticí pro nižší stupně koeficientů a gravimetrických 

informací získaných z tíhových anomálií v rastru 5‘ pro zpřesnění modelu a získání 

vyšších stupňů. Tíhové anomálie byly získány spojením výsledků terestrických měření, 

altimetrie a letecké gravimetrie. Velikost odchylek modelu od nezávislého měření 



 

 

GNSS/nivelace je dle [18] od ±5 do ±10 cm, na území ČR byla zjištěna směrodatná 

odchylka rozdílu výšek o hodnotě 3,3 cm. V současné době jsou družice stále v provozu 

a přibližně v roce 2017 má být vypuštěna družice GRACE-Follow-On aby v měřeních 

pokračovala [11].   

GOCE 

V dubnu roku 2009 byla Evropskou kosmickou agenturou (ESA) v rámci programu 

Living Planet vypuštěna gradiometrická družice GOCE, která měla za úkol určit sférické 

harmonické koeficienty tíhového potenciálu a variačně-kovarianční matici, ze kterých by 

byly vypočteny tíhové anomálie s přesností 1 mGal a model geoidu s přesností 1-2 cm. 

Všechny tyto výsledky bylo za úkol obdržet s prostorovým rozlišením lepším než 100 km. 

V návaznosti na předchozí družicové mise se od GOCE očekává určení harmonických 

koeficientů alespoň stupně/řádu 250. GOCE využívá pro určení harmonických koeficientů 

kombinaci metod SST-hl pro získání nižších stupňů/řádů a SGG (satellite gravity 

gradiometry) pro získání středních a vyšších stupňů/řádů. Kromě přijímačů GNSS 

a dalších zařízení nese družice GOCE ve svém těžišti gradiometr (Obrázek 11), který je 

sestaven ze šesti akcelerometrů po dvou na každé ze tří os. Na základě měřeného rozdílu 

v gravitačním zrychlení je potom určen tenzor tíhových gradientů. 

 

Obrázek 11 GOCE [13] 

Družice byla vypuštěna na velmi nízkou oběžnou dráhu 275 km, odkud byla 

ustavena na orbitě o výšce 250 km. Oběžná doba družice byla přibližně 90 minut. Potřebná 

orbita družice byla udržována pomocí mikroakcelerometru a iontového motoru. Velká 

přednost mise GOCE byl návrh a dodržování vybraných nerezonančních drah pomocí 

zmíněného motoru, což vedlo ke zkvalitnění výsledků, na rozdíl od ostatních kampaní, kdy 

rezonanční dráhy měly špatný vliv na výsledky měření. Družice operovala na oběžné dráze 

do konce roku 2013, kdy byla zvolena ještě nižší dráha s vyššími nároky na pohonné 

zařízení a po vyčerpání paliva družice shořela během prudkého sestupu v atmosféře. 



 

 

V současnosti se výsledky stále zpracovávají, z těch dosavadních byly provedeny například 

rozbory a testy s modelem EGM 2008, jejichž výsledkem je například model EIGEN 6C3. 

Mise GOCE představuje technologicky nejvyspělejší počin ESA v této oblasti a zatím 

se v blízké době s dalším podobným nepočítá. 

Výsledky mise GOCE mohou být v geodetické praxi využity pro: 

• kontrolu nebo přenášení výšek pomocí GNSS, 

• přesnější určování orbitálních drah satelitů,  

• sjednocení výškových systémů a pozorování změny hladiny oceánu v důsledku tání 

ledovců. 



 

 

4 TECHNOLOGIE GNSS 

Globální navigační satelitní systém (GNSS) je obecný termín označující navigační 

satelitní systém (např. GPS, Glonass, Galileo a Beidou), které zprostředkovává 

permanentní určování polohy na Zemi. 

GNSS sestává ze tří hlavních segmentů (Obrázek 12):  

• vesmírného, který zahrnuje satelity, 

• řídícího, který je zodpovědný za řádný provoz systému, 

• uživatelského, který tvoří přijímače GNSS zprostředkovávající určování polohy, 

rychlosti a přesný čas uživatelům. 

 

Obrázek 12 Architektura GNSS [1] 

4.1 Kosmický segment 

Hlavní funkcí kosmického segmentu je generovat a přenášet kód a nosnou fázi 

signálu, a také ukládat a vysílat navigační zprávu nahrávanou řídícím segmentem. Tyto 

přenosy jsou řízeny pomocí vysoce stabilních atomových hodin na palubě satelitů. 

Pro dobrou funkčnost systému je potřeba současné viditelnosti alespoň čtyř satelitů 



 

 

z jakéhokoliv místa na Zemi v jakémkoliv čase. Satelity jsou umístěny na téměř kruhových 

oběžných drahách, které lze rozdělit podle vzdálenosti od Země na:  

• geostacionární (GEO), umístěné ve výšce 36000 km, kde poloha družic zůstává 

vzhledem k povrchu Země konstantní a tak oběhnou Zemi jednou za 24 hodin, 

• střední (MEO) ve výškách 5000-12000 km s dobou oběhu kolem 6 hodin 

• a nízké (LEO) ve výškách do 2000 km s dobou oběhu 80-130 minut. 

4.2 Řídící segment 

Řídící segment monitoruje kosmický segment, provádí kontrolu a údržbu atomových 

hodin. Každé družici zasílá povely ve formě navigační zprávy, která obsahuje: 

• predikci dráhy družice (efemeridy),  

• korekce atomových hodin,  

• údaje o ionosférické refrakci,  

• pozice ostatních družic a údaje o jejich stavu (health).  

V případě, že by došlo ke zničení řídícího segmentu, přejde družice do režimu 

AUTONAV, kdy je nezávislá na pozemních stanicích a po dobu 6 měsíců komunikuje 

s ostatními družicemi a vzájemně vyhodnocují efemeridy a stav palubních hodin. 

4.3 Uživatelský segment 

Uživatelský segment tvoří přijímače GNSS. Jejich hlavní funkcí je příjem signálu 

GNSS, určení pseudovzdálenosti a vyřešení navigační zprávy pro určení polohy a přesného 

času. Základními součástmi přijímačů GNSS jsou zařízení pro příjem a zpracování signálu 

a napěťový zdroj, jak jsou schematicky vyznačeny na obrázku (Obrázek 13). 

 

Obrázek 13 Schéma antény GNSS 



 

 

4.4 Určování polohy pomocí GNSS 

Metody určování polohy jsou absolutní a relativní. Absolutní měření se provádí pro 

zjištění polohy bodu s centimetrovou přesností. Pro dostatečné určení polohy se provádí 

velmi dlouhé observace. Při výpočtu se využívá přesných korekcí a efemerid satelitů 

a speciální software z důvodu, že běžné firemní softwary tento výpočet neumožňují. 

Výhodou oproti ostatním metodám je určování polohy bez nutnosti referenční stanice 

a v odlehlých oblastech. 

Ve větší míře je v geodézii využíváno relativní určování polohy, kdy se využívá 

více současně měřících aparatur. Hlavním přínosem je výrazně kratší doba observace 

a vyšší dosažitelná přesnost. Metody relativního měření GNSS s potřebnými dobami 

observace a přesností jsou uvedeny v tabulce níže (Tabulka 2). Nutno podotknout, že doba 

observace stejně jako přesnost měření je závislá na níže uvedených faktorech: 

• počet, stav a konfigurace viditelných družic během měření, 

• stav a vnitřní přesnost přístroje a přesnost vyhodnocení měření, 

• překážky ve viditelnosti na oblohu a tím zapříčiněné vícecestné šíření a šum, 

• délka základny na reference, 

• stav ionosféry a troposféry. 

Tabulka 2 Metody měření GNSS 

Metoda Doba observace Přesnost Postprocessing 

Statická 12 hodin 3-5 mm ANO 

Rychlá statická 10-30 min. 5-10 mm+ 1 ppm ANO 

Stop&Go 10-20 min -> 3-10 s 10-20 mm+ 1 ppm ANO 

Kinematická 5-10 min -> 5 s 30-50 mm NE 

RTK 10 s 30-50 mm NE 

DGNSS 2 s do 10 m NE 

4.5 Global Positioning System 

Globální polohový systém je vyvíjen Ministerstvem obrany Spojených států 

amerických od roku 1973 pro vojenské účely. V roce 1995 se stal plně operativní. V roce 

2000 byla kongresem spojených států zrušena selektivní dostupnost a systém se tak 

stal jednoduše dostupným pro civilní uživatele.  



 

 

Kosmický segment 

Kosmický segment tvoří 24 operačních satelitů rozmístěných na středním zemském 

orbitu ve výšce přibližně 20 200 km na šesti téměř kruhových drahách a také další satelity 

kvůli zajištění plné operability systému. Oběžné dráhy satelitů GPS svírají s rovníkem úhel  

55°. Oběžná doba každé družice kolem Země je 11hodin, 58 minut a 2 sekundy (12 

siderických hodin), družice tedy obletí Zemi dvakrát za jeden siderický den.  

Řídící segment 

Řídící segment tvoří stanice rozmístěné podél světového rovníku (Obrázek 14). 

Velitelství (AMCS) je umístěno na letecké základně Vandenberg poblíž Los 

Angeles,  hlavní řídící stanice (MCS) v Colorado Springs, čtyři povelové stanice (GA) na 

Cape Canaveral, Ascensionu, Kwajaleinu a Diego Garcia a 18 monitorovacích stanic (MS). 

 

Obrázek 14 Řídící segment GPS [20] 

Uživatelský segment 

GPS NAVSTAR rozlišuje příjemce signálu na vojenské a civilní uživatele, 

kteří jsou odlišitelní typem přijímačů. Přijímače lze potom rozdělit podle typů signálů, 

které jsou schopny zpracovat (kódové, fázové), a také podle jejich dostupnosti (C/A kód, 



 

 

P-kód, Y-kód). Obecně je nejvíce využíván C/A kód, který je dostupný všem uživatelům 

bez omezení a využívá se především pro navigaci v dopravě.  

Přesnost určování polohy pomocí systému GPS je rozdělena do dvou úrovní, civilním 

uživatelům je dostupná služba SPS (Standard positioning service), která zajišťuje přesnost 

13 m v poloze a 22 m ve výšce s 95% pravděpodobností. V rámci standardní polohové 

služby se při určování polohy korekce z vlivu atmosféry, topografie a tak podobně 

nezavádějí. PPS (Precise positioning service) oproti tomu zajišťuje přesnost do jednoho 

metru a korekce zavádí a je přístupná pouze autorizovaným uživatelům.  

Modernizace GPS 

V roce 1995 byla vyhlášena plná operabilita systému GPS, v lednu roku 1999 bylo 

oznámen koncept modernizace systému, jejímž klíčovým úkolem bylo zesílení a rozšíření 

stávajících signálů o další, které by více podpořily armádní a civilní sektor. Dalším úkolem 

byla regulace možnosti rušení signálu a zavedení autonomní navigace satelitů 

(AUTONAV) z důvodů funkčnosti systému v případě napadení řídícího systému. 

Modernizované technologie jsou implementovány na satelitech, které se v jednotlivých 

blocích vysílají na orbitu. Níže uvedená tabulka vyjadřuje harmonogram modernizace 

kosmického segmentu (Tabulka 3).  

Před modernizací byl civilnímu sektoru dostupný pouze C/A kód na frekvenci L1. 

Modernizací je otevřen civilnímu sektoru civilní kód (L2C) na frekvenci L2, což umožňuje 

dvoufrekvenčním aparaturám zavádět opravu z ionosférické refrakce. Na obou frekvencích 

L1 a L2 je implementován armádní M-kód. V současnosti probíhá vypouštění družic bloku 

IIF, které budou podporovat přenos třetího civilního signálu L1C na frekvenci L1. Od roku 

2016 má ministerstvo obrany USA v plánu umísťovat na orbitu satelity bloku GPS III, 

které budou poskytovat čtvrtý civilní signál L1C na frekvenci L1, ponesou zařízení v rámci 

programu Search&Rescue, laserový odražeč a oproti předchozím blokům nebudou 

opatřeny zařízením pro selektivní dostupnost (S/A). Tyto informace jsou spolu 

s harmonogramem realizace bloků shrnuty v tabulce níže (Tabulka 3). Obrázek níže 

dokresluje představu o rozložení GPS signálů v rámci nosných frekvencí L1, L2 a L5 

(Obrázek 15). 



 

 

Tabulka 3  Kosmický segment GPS 

3 
v provozu 

12 
v provozu 

7 
v provozu 

9/12 
v provozu 

v přípravě 

• C/A kód na 
frekvenci L1 

• P(Y) kód na  L1 a L2 

• životnost 7,5 r. 

• vypuštěno              
1990-1997 

+ monitoring palubních 
hodin 

• vypuštěno          
1997-2004 

 

+ L2C signál 

+ vojenský M-kód 
odolný rušičkám 

• vypuštěno  
2005 - 2009 

 

+ 3. civilní signál na 
frekvenci L5 

+ zdokonalené 
atomové hodiny 

+ lepší signál 

+ životnost 12 let 

• 2010-2015 

+ 4. civilní signál L1C 

+ bez S/A zařízení 

+ search&rescue 
zařízení 

+ laserový odražeč 

+ životnost 15 let 

+ start 2016 

 

Obrázek 15 Struktura signálu GPS [21] 



 

 

4.6 Glonass 

Plán vývoje systému Glonass byl schválen centrální komisí komunistické strany 

SSSR a radou ministrů v roce 1976. Pozemní segment je převážně situován na území 

bývalého Sovětského svazu, jediná stanice mimo ruský prostor je v Brazilii. Hlavní řídící 

stanice je umístěna v Moskvě. První prototypy satelitů Uragan-1 byly vyneseny 

na oběžnou dráhu v letech 1982 až 1985 a tvořili základní 0. generaci, první generace byla 

vynesena na oběžnou dráhu v letech 1985 až 1990. V roce 1991 bylo na dvou oběžných 

drahách operačních 12 družic, které zajišťovaly omezený provoz systému. Základní 

konstelace systému GLONASS bylo dosaženo v prosinci 1995. Tu tvoří i nyní 24 

operačních družic na středním zemském orbitu ve výšce 19 100 km. Satelity jsou 

rozmístěny na třech oběžných drahách svírajících úhel 64.8°. Doba jejich oběhu je 11 

hodin 15 minut a 44 sekund, kdy se konfigurace satelitů opakuje každých 8 siderických 

dní. Testovací satelity nulté a první etapy měly životnost nejvíce 4,5 roku. Vzhledem 

ke špatné ekonomické situaci se do roku 2001 počet aktivních satelitů zúžil na pouhých 8.  

Tabulka 4 Kosmický segment systému GLONASS [9] 

Uragan-1 – Iiv Uragan-M Uragan-K Uragan-K2 

 

0 
27 2 2 

• FDMA signály L1OF. L1SF 

frekvence G1, L2SF na 

frekvenci G2 

• cesiové hodiny 

•  životnost max. 4,5 let 

+ L2SF (G2, FDMA) 

+ signál L3OC –CDMA 

+ zvýšená přesnost 

+ laserový odražeč 

+ životnost 7 let  

+ životnost 10 let 

+ zvýšená přesnost 

+ L1OC, L1SC, L2OC, L2SC 

(CDMA) 

+ přidané at. hodiny 

 

„O“ – veřejná dostupnost a standardní přesnost,  

„S“ – omezená dostupnost a vysoká přesnost, 

„F“ – frekvenční vícenásobný přístup 

„C“ – kódový multiplex 



 

 

V roce 2001 byl ruskou vládou schválen federální program Globální navigační 

systém. V rámci tohoto programu byly na orbitu vypuštěny zmodernizované družice 

Uragan-M, jejichž životnost byla cca 7 let. Tyto družice zprostředkovávaly kromě 

původních signálů další signál L2OF dostupný pro civilní uživatele a umožnily tak provést 

korekce z vlivu ionosférické refrakce a od roku 2014 poskytují uživatelům signál L3OC. 

Tyto družice nesly stabilnější atomové hodiny a laserový odražeč pro přesnější určení 

parametrů oběžné dráhy. Třetí a čtvrtou generaci satelitů tvoří družice Uragan-K1 a K2, 

které mají životnost 10-12 let. Kromě FDMA signálů poskytují CDMA signály 

pro armádní a civilní využití na nosné frekvenci G3. Ve vývoji je generace satelitů Uragan 

KM, která by se být realizována od roku 2025. Realizované generace družic popisuje 

tabulka uvedená výše (Tabulka 4) [9]. 

4.7 Galileo 

Systém Galileo byl zprvu plánován jako veřejný systém, který byl financován 

soukromými subjekty v roce 1999, ale po krátkém čase vzhledem k finančním rizikům 

původní investoři odstoupili a projekt převzaly státy Evropské unie s Evropskou 

kosmickou agenturou. Začal se vyvíjet autonomní globální navigační systém jako obdoba 

amerického GPS NAVSTAR a ruského systému Glonass. 

Řídící segment 

Řídící segment systému Galileo je rozdělen na dvě části: pozemní řídící segment 

(GCS) a pozemní letecký segment (GMC) (Obrázek 16). Při plné operační schopnosti má 

systém zahrnovat dvě pozemní řídící centra (GCC), pět monitorovacích a kontrolních 

stanic (TT&C), devět nahrávacích stanic (ULS) a globální síť monitorovacích stanic 

(GSS). 

Mimo řídící segment se na průběhu vyhodnocování stavu a integrity systému 

Galileo podílí regionální a lokální složka. Regionální složka zahrnuje Externí Regionální 

Integrované Systémy (ERIS), které jsou řízeny soukromými subjekty, či státy mimo EU. 

Lokální složka tvoří soukromé společnosti, které umožňují příjem kvalitnějšího signálu 

v místech, kde je příjem družicového signálu problematický. 



 

 

Kosmický segment 

Plně funkční systém Galileo má obsahovat 27 operačních družic a 3 náhradní. 

Satelity mají být umístěny ve třech drahách pod úhlem 56° vzhledem k rovníku a ve výšce 

23 222 km s excentricitou dráhy 0,002. Oběžná doba družic je 14 hodin, 4 minuty a 45 

sekund a doba jedné periody je 10 siderických dní.  

 

Obrázek 16 Segmenty systému Galileo 

Celý proces realizace systému je rozdělen do dvou hlavních etap. Úvodní částí je 

proces validace přístrojů na orbitální dráze (IOV) a má za úkol otestovat kosmický, řídící 

a uživatelský segment systému. Tento proces sestává z testování pomocí dvojice 

technologických družic, které byly vypuštěny z kosmodromu Bajkonur GIOVE-A 

(28. prosince 2005) a GIOVE-B (27. dubna 2008) a ze čtyř navigačních družic pro validaci 

systému. První dvě byly vyneseny 21. října 2011 z Francouzské Guyany na palubě rakety 

Sojuz, další dvě je následovaly 12. října 2012. Jakmile byla dokončena fáze IOV, bylo 

přikročeno k vyslání dalších satelitů pro částečné zajištění infrastruktury (IOC). 

V současnosti je na orbitě 8 z 18 operačních navigačních družic, pro dosažení IOC. Plná 

operační schopnost (FOC) bude po dokončení řídícího a kosmického segmentu zajištěna 

30 satelity, řídícím centrem v Evropě a monitorovacími stanicemi rozmístěnými na celé 

Zemi. Předpoklad dosažení FOC je dle [8] rok 2020. Družice systému Galileo budou 



 

 

poskytovat 10 navigačních signálů s pravotočivou polarizací (RHCP) na frekvenčních 

pásmech E1, E6, E5a a E5b (Obrázek 17). Tyto signály budou podporovat plánované 

služby systému Galileo, které jsou: 

• základní služba (OS), tedy poskytování základního signálu civilním uživatelům 

zdarma, 

• komerční služba (CS) poskytující přístup k dalším dvěma signálům, chráněných 

šifrováním, 

• vyhledávací a záchranná služba (SAR), kdy se jedná o službu nouzové lokalizace 

a oboustranné komunikace v rámci globální záchranné služby COSPAS-SARSAT,  

• záchrana života (SoL) jako služba pro leteckou dopravu 

• a veřejná regulovaná služba (PRS), která obsahuje dva šifrované stabilní signály 

poskytované bezpečnostním složkám státu a vybraným uživatelům.  

 

Obrázek 17 Signály Galileo [21] 

Údaje o přesnosti systému jsou dány tabulkou. 

Tabulka 1 Kvalita služeb systému Galileo [12] 

Služba Základní služba (OS) Komerční služba (CS) 
Veřejně regulovaná 

služba (PRS) 

Pokrytí Globální Globální Globální 

Přesnost (95%)     

Jednofrekvenční 15 m/24 m H; 35 m V 15 m/24 m H; 35 m V 

Dvoufrekvenční 4 m H; 8 m V 6,5 m H; 12 m V 

Přesnost času 
(95%) 

30 ns 30 ns 30 ns 

Dostupnost 99,50% 99,50% 99,50% 

Kontrola přístupu Volná dostpnost Řízený přístup Řízený přístup 

Osvědčení a záruky - Garance dostupnosti 
Zřízeno s akreditací a 
garancí dostupnosti 



 

 

5 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem předložené disertační práce je tvorba lokálního modelu kvazigeoidu 

na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. Za účelem naplnění cíle práce bylo provedeno 

několik dílčích prací, které vedly nejen k vytvoření surového produktu, ale také 

zhodnocení současného stavu a posouzení kvality získaných a dosud užívaných modelů 

pomocí metody GNSS/nivelace. 

Nejprve byly získány výsledky měření kampaně výběrová údržba. Poté byl navržen 

plán pro zahuštění sítě na území severovýchodní Moravy a Slezska. Na základě 

navrženého plánu byly vykonány dvě etapy zaměření vybraných bodů GNSS/nivelací, 

přičemž byla provedena částečná revize výškového bodového pole na uvažovaném území. 

Vzhledem k zajištění homogenity měření a stejné přesnosti byly v obou etapách využity 

stejné sady měřického vybavení a při měření byly dodržovány stanovené postupy 

pro jednotlivé metody. Měření bylo post-procesně vyhodnoceno a výsledky byly využity 

pro vyhodnocení průběhu kvazigeoidů CR2000 a CR2005 na uvažované lokalitě. 

Na základě etapového měření a dosažených středních chyb byla posouzena přesnost 

měření metodou GNSS/nivelace. 

V průběhu prací byla vyžádána data Bouguerových anomálií u České geologické 

služby a Ministerstva životního prostředí a také digitální model reliéfu terénu 4. generace 

u Zeměměřického úřadu. Tato data byla získána v rastru souřadnic S-JTSK s krokem 

souřadnic 250 m. Po získání dat a vyhodnocení měření GNSS/nivelace bylo přikročeno 

k výpočtu gravimetrického kvazigeoidu, kdy se pro určování přírůstků uvažovaly 

poloměry integrace oblastí v okruhu 5 a 10 km, v tomto případě byla potvrzena nutnost 

integrace pro rádius 10 km. 

 



 

 

6  PŘÍPRAVA A REALIZACE MĚŘENÍ 

6.1 Návrh doplnění bodů výběrové údržby 

V projektu disertační práce je řešena oblast severovýchodní Moravy a Slezska.  

Vymezení řešené lokality bylo po konzultaci se školitelem určeno výřezem, který je 

zobrazen na obrázku níže (Obrázek 18). Pro účely přípravy a zpracování mapových 

podkladů bylo zvoleno řešení zájmové lokality v souřadném systému s-JTSK. Pro přípravu 

návrhu vzhledem ke snadné a efektivní podpoře referencí souborů CAD aplikací, WMS 

aplikací, georeferencovaných rastrů a seznamů souřadnic byl vybrán program Kokeš firmy 

GEPRO. Zájmové území bylo rozděleno na sektory o rozloze 10 km2 (Obrázek 21).  

 

Obrázek 18 Doplnění výběrové údržby 

Výchozím podkladem je seznam souřadnic výběrové údržby v rámci celé ČR, 

kterou prováděl v letech 1996 až 2008 Zeměměřický úřad na celkem 1024 významných 

a stabilních trigonometrických bodech. Seznam souřadnic bodů výběrové údržby obsahuje 

elipsoidické souřadnice, elipsoidické výšky v systému ETRS-89 a výšky v systému Bpv. 

Řešitelem projektu byl stanoven požadavek doplnění 48 bodů výběrové údržby, které se 

v řešené lokalitě nachází, pokud možno na dva body na sektor (tedy zdvojnásobit hustotu 



 

 

bodů). Body výběrové údržby jsou v na obrázku výše zobrazeny zelenou značkou 

(Obrázek 18). 

6.2 Vyžádání podkladů 

Pro řešenou oblast byla u České geologické služby vyžádána tíhová data, 

redukovaná o tíhové Bouguerovy anomálie v rastru 1:25000 pro řešenou lokalitu (Obrázek 

19). Po konzultaci s pracovníky ČGS byla podána žádost o poskytnutí geofyzikálních dat 

na odbor geologie Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí žádost 

o poskytnutí geofyzikálních dat schválilo a ČGS poskytla specifikovaná data 

i s předávacím protokolem v rozsahu 3834 km2.  

 

Obrázek 19 Hodnoty Bouguerových anomálií na Ostravsku 

V obdobném rozsahu byla po konzultaci s pracovníky ZÚ odeslána objednávka 

pro pořízení digitálního modelu reliéfu ČR 4. generace, která byla také úspěšně vyřízena 



 

 

(Obrázek 20). Oba dva soubory tvoří seznam souřadnic JTSK s Bouguerovou anomálií 

v prvním případě a ve druhém případě s výškou v systému Bpv. 

 

Obrázek 20 Realizace DMR4G (Zdroj výškopisu - Český úřad zeměměřický 
a katastrální, www.cuzk.cz) 

6.3 Příprava měření 

Pro účely doplnění sítě byly pomocí programu Kokeš a webových mapových 

serverů ČÚZK vektorizovány nivelační pořady. Následně byl proveden výběr nivelačních 

a geodynamických bodů pro měření za pomoci aplikace Geoportál [5]. Zde byla uvažována 

jak kvalita stabilizace bodu, tak problematika stability výšky bodů v rámci ostravsko-

karvinského okruhu vzhledem k vlivům poddolování v měřených lokalitách a v neposlední 

řadě také poloha bodu v rámci rovnoměrnějšího rozložení sítě. Vybrané body pro doplnění 



 

 

výběrové údržby jsou znázorněny na obrázku červenou značkou (Obrázek 18, Obrázek 

21).  

 

Obrázek 21 Vektorizace a rozložení bodů 

 

Největší potíže s výběrem bodů byly očekávaně v okolí města Ostravy a na 

Karvinsku. Po výběru bodů byl navržen plán měření. Celé měření bylo rozděleno do dvou 

etap tak, aby bylo finančně i časově minimálně náročné. Před každým měřením byl 

důsledně připraven navigační plán a záložní nivelační body na podkladě ZM10 v případě, 

pokud by byl vybraný bod výškového bodového pole zničen, nebo poškozen. V případě 

poškození, nebo zničení byl dán podnět Zeměměřickému úřadu ohledně nahlášení 

nesouladu mezi geodetickými údaji v sekci hlášení o závadách bodů výškového bodového 

pole [4].  

 



 

 

7 GNSS/NIVELACE 

Principem metody měření GNSS/nivelace je přenesení elipsoidické výšky určené 

pomocí technologie GNSS na bod výškového bodového pole pomocí nivelace. Rozdíl 

elipsoidické výšky s normální (ortometrickou) výškou (Bpv) vyjadřuje odlehlost 

kvazigeoidu od referenčního elipsoidu v daném místě, tedy výškovou anomálii ζ. 

Pro měření GNSS byla vybrána metoda rychlé statické observace, kdy bylo využito 

přístroje Leica GPS1200 System (Obrázek 22), který se skládá z antény ATX1230 GG 

a kontrolní jednotky RX1250. Horizontální a vertikální přesnost měření pomocí aparatury 

Leica GPS1200 s následným zpracováním v softwaru Leica Geo Office je výrobcem [16] 

pro 99,99% pravděpodobnost při délkách základy do 40 km stanovena hodnotami: 

• horizontální: 10 mm + 1 ppm pro měření kinematickou metodou, 

• vertikální: 20 mm + 1 ppm pro měření kinematickou metodou. 

• horizontální: 5 mm + 0,5 ppm pro měření statickou metodou, 

• vertikální: 10 mm + 0,5 ppm pro měření statickou metodou. 

 

Obrázek 22 Leica Runner a System 1200 

 Pro přenesení výšky na nivelační značku bylo využito technické nivelace 

a přístroje Leica Runner se střední kilometrovou odchylkou 2,0 mm udávanou výrobcem. 

Zjištěné hodnoty byly zapisovány do zápisníku a získané odchylky byly porovnány 

s mezní odchylkou určenou podle rov. (12). 



 

 

Lhm ⋅⋅=∆ 4067,02  (12) 

7.1 Realizace měření 

Celé měření bylo naplánováno na dvě etapy. První etapa byla zaměřena v zimním 

semestru roku 2013, následující etapa byla naplánována na jaro roku 2014, vzhledem 

ke kapacitním důvodům došlo k zaměření až v na začátku července 2014. Veškerá měření 

GNSS byla zpracována v prostředí Leica Geo Office a MS Excel. 

V první etapě jedno měření sestávalo ze statické observace na pomocném bodě 

a určení převýšení mezi pomocným bodem a vybraným nivelačním nebo geodynamickým 

bodem. Tato měření byla provedena na celkem 52 bodech. V průběhu měření bylo zjištěno, 

že na celkem 11 dalších bodech nebylo možno provést měření, nebo byly zničeny. 

Informace o zničení/poškození bodů byly hlášeny pomocí GEOPORTÁLU 

Zeměměřickému úřadu (Obrázek 23).  

 

Obrázek 23 Hlášení o zničení/poškození bodu 

Při měření druhé etapy byly na každém bodě provedeny dvě observace 

pro posouzení vnitřní přesnosti použité GNSS aparatury Leica System 1200. Získané 

přesnosti jsou zobrazeny v tabulce níže (Tabulka 5). Rozptyl středních chyb obou měření 



 

 

nabyl přibližně stejné hodnoty, měření lze tedy pokládat za stejně přesná. Střední chyba 

měření GNSS byla vypočtena pomocí odchylek dvojího měření podle vztahu (13).  

Na základě zjištěných údajů lze bylo rozhodnuto o vyloučení geodynamického 

bodu 3505,01 z měření vzhledem ke změně polohy jeho stabilizace a zároveň i jeho výšky. 

Dále bylo zjištěno překročení mezní odchylky u bodu číslo MS-043-65, ve druhé etapě 

měření již nebyl uvažován. Po vyhodnocení byly z důvodů větších odchylek 

a nadbytečnosti vyloučeny ze zpracování body č.Gab-24.2, MS-027-46, Z10Z19-82, 

Z19a7-28.1. 

 
n

dd
GNSS

∑
=σ   (13) 

Tabulka 5 Přesnost měření 

Etapa I 11-12/2014 [m] II 7/2015 [m] 

Rozptyl středních chyb měření GNSS 0,023 0,020 

Střední chyba technické nivelace 0,001 0,001 

Střední chyba GNSS-nivelace x Bpv. 0,073 0,073 

Střední chyba měření GNSS   0,029 

 



 

 

8 PRŮBĚH KVAZIGEOIDU 

Na základě měření GNSS/nivelace byly získány elipsoidické výšky stabilizovaných 

nivelačních a geodynamických bodů. Odlehlost na bodě byla potom vypočtena jako rozdíl 

výšky evidované v systému Bpv a měřené elipsoidické výšky (Tabulka 6). K měřeným 

bodům byly pomocí kvadratické interpolace získány hodnoty odlehlosti modelů 

kvazigeoidu CR2000 a CR2005. Průběh odlehlostí získaný pouze na základě doplnění 

výběrové údržby novým měřením znázorňuje obrázek níže (Obrázek 24). 

 

Obrázek 24 Odlehlosti získané měřením 

Tabulka 6 Získání odlehlostí pro měřené body 

Číslo bodu Lokalita Y [m] X [m] 1Hel [m] 2Hel [m] HBpv [m] ζ [m] 

3604,01 Starý Bohumín 466390 1092410 241,103 241,105 198,830 42,274 

3608,01 Karviná 452003 1101108 277,916 277,910 235,890 42,023 

3610,01 Český Těšín 447070 1113203 311,127 311,111 268,590 42,529 

3504,01 Litultovice 507931 1090683 357,242 357,227 313,900 43,334 

Ga3-13.1 Neplachovice 504278 1083183 337,182 337,154 294,120 43,048 

Gb09-12 Dolní Životice 506397 1091694 343,360 343,401 300,032 43,348 

Gb2-8 Podhradí 507850 1102163 401,600 401,662 358,041 43,590 

Gb4-26 Melč 507734 1096750 509,352 509,344 465,849 43,499 



 

 

Číslo bodu Lokalita Y [m] X [m] 1Hel [m] 2Hel [m] HBpv [m] ζ [m] 

Gbc-13 Hradec nad M. 499368 1095107 319,011 319,006 275,842 43,166 

Gbg-38.1 Vítkov 509288 1104806 507,195 507,237 463,587 43,629 

GC4-9 Skřipov 496985 1101618 488,793 488,821 445,530 43,277 

Gcd-26 Bílovec 490508 1108654 330,024 329,983 286,915 43,088 

Gd2-16 Butovice 489394 1113149 289,165 289,200 246,141 43,042 

Gde-17.5 Paskov 470684 1114673 304,048 304,025 261,296 42,741 

Gdg-27.1 Nový Jičín 492549 1126355 322,893 322,955 279,754 43,170 

GDh-2 Frýdek-Místek 468026 1119924 334,352 334,373 291,546 42,817 

Ge10-1 Ostrava – Por. 478581 1102322 274,298 274,309 231,649 42,654 

Ge1-50.2 Vratimov 469452 1108712 285,522 285,584 242,992 42,561 

Ge2-57 Šenov 464268 1108020 285,987 286,008 243,500 42,498 

Ge9-2 Hlučín 476826 1094214 281,070 281,101 238,523 42,562 

Gg4-31 Heřmánky 508836 1112470 369,784 369,678 326,136 43,595 

Gh4-11 Tichá 476471 1130920 406,433 406,524 363,398 43,080 

Gh5-25 Palačov 499601 1130789 336,932 336,985 293,731 43,227 

GL-14 Hustopeče 502888 1132787 316,816 316,901 273,611 43,247 

GZ10-52.5a Darkov 450517 1103506 277,409 277,314 235,321 42,040 

GZ1-19-69 Kunčice p. On. 473805 1134028 470,373 470,396 427,226 43,159 

GZ19-83 Čeladná 469286 1133555 466,078 466,123 422,983 43,118 

GZ19-95.1 Frýdlant n. O. 467436 1128879 399,032 399,138 356,078 43,007 

GZ9-30.1 Holasovice 503211 1080383 327,060 327,080 284,101 42,969 

GZ9-48.2 Opava 496985 1087669 304,012 304,039 261,156 42,869 

MS-008-24 Brušperk 475969 1116275 314,884 315,041 272,160 42,802 

MS-027-47 Havířov 460768 1108017 310,932 310,924 268,519 42,409 

MS-043-47 Karviná-Mizer. 449956 1099435 307,536 307,549 265,511 42,031 

MS-117-21 Dolní Marklov. 449723 1097009 264,965 265,016 222,979 42,012 

Z10Z19-104a Návsí u Jabl. 438956 1131006 437,838 437,772 395,173 42,632 

Z10Z19-99 Hrádek nad O. 439648 1129811 407,500 407,483 364,904 42,588 

Z19a1-23 Pražmo 458119 1127849 475,276 475,316 432,331 42,965 

Z19a2-14a Hnojník 453454 1120042 415,522 415,521 372,826 42,695 

Z19a2-26 Střítež 451140 1120761 399,970 400,045 357,341 42,666 

Z19a3-23 Morávka-U Sp. 453810 1133556 573,257 573,117 530,097 43,090 

Z19a3-30.1 Morávka-Juř. 454171 1136944 644,149 644,210 601,157 43,022 

Z19a5-15 Dolní Lomná 441736 1135827 488,799 488,794 446,032 42,764 

Z19a5-39.1 Horní Lomná 447912 1137867 623,905 623,912 580,974 42,934 

Z19a7-26.2 Oldřichovice 446162  1122757 388,223 384,206 345,659 42,567 

Z19ab-22.1 Ostravice 465571 1135004 459,359 459,382 416,225 43,145 

Z9b2-10 Vřesina 475779 1088798 282,699 282,676 240,259 42,428 

Pro ilustraci průběhu kvazigeoidu byla sestavena trojice profilů pro zhodnocení 

jeho průběhu na severovýchodní Moravě (Obrázek 25), které vychází z porovnání 

odlehlostí z tabulky č. 7. Porovnání odlehlostí měření (M) od profilů CR2000 a CR2005 je 



 

 

zobrazeno na obrázcích níže. Jedná se profily sever - jih, východ – západ a profil Kelč – 

Marklovice z jihozápadu na severovýchod.  

Tabulka 7 Odlehlosti kvazigeoidů 

Číslo bodu Lokalita 
CR2000 CR2005 M CR2000xM CR2005xM 

ζ [m] ζ [m] ζ [m] Δζ [m] Δζ [m] 

3604,01 Starý Bohumín 42,237 42,291 42,274 -0,037 0,017 

3608,01 Karviná 42,209 42,245 42,023 0,186 0,222 

3610,01 Český Těšín 42,425 42,458 42,529 -0,104 -0,071 

3504,01 Litultovice 43,330 43,334 43,334 -0,004 0,000 

Ga3-13.1 Neplachovice 43,033 43,050 43,048 -0,015 0,002 

Gb09-12 Dolní Životice 43,291 43,295 43,348 -0,057 -0,053 

Gb2-8 Podhradí 43,484 43,495 43,590 -0,106 -0,095 

Gb4-26 Melč 43,445 43,442 43,499 -0,054 -0,057 

Gbc-13 Hradec nad M. 43,135 43,149 43,166 -0,031 -0,017 

Gbg-38.1 Vítkov 43,542 43,556 43,629 -0,087 -0,073 

GC4-9 Skřipov 43,193 43,219 43,277 -0,084 -0,058 

Gcd-26 Bílovec 43,023 43,069 43,088 -0,065 -0,019 

Gd2-16 Butovice 42,978 43,027 43,042 -0,064 -0,015 

Gde-17.5 Paskov 42,690 42,749 42,741 -0,051 0,008 

Gdg-27.1 Nový Jičín 43,116 43,168 43,170 -0,054 -0,002 

GDh-2 Frýdek-Místek 42,788 42,831 42,817 -0,029 0,014 

Ge10-1 Ostrava – Por. 42,665 42,730 42,654 0,011 0,076 

Ge1-50.2 Vratimov 42,552 42,614 42,561 -0,009 0,053 

Ge2-57 Šenov 42,477 42,528 42,498 -0,021 0,030 

Ge9-2 Hlučín 42,495 42,553 42,562 -0,067 -0,009 

Gg4-31 Heřmánky 43,526 43,550 43,595 -0,069 -0,045 

Gh4-11 Tichá 43,059 43,088 43,080 -0,021 0,008 

Gh5-25 Palačov 43,191 43,243 43,227 -0,036 0,016 

GL-14 Hustopeče 43,204 43,260 43,247 -0,043 0,013 

GZ10-52.5a Darkov 42,245 42,282 42,040 0,205 0,242 

GZ1-19-69 Kunčice p. On. 43,121 43,144 43,159 -0,038 -0,015 

GZ19-83 Čeladná 43,103 43,121 43,118 -0,015 0,003 

GZ19-95.1 Frýdlant n. O. 42,994 43,026 43,007 -0,013 0,019 

GZ9-30.1 Holasovice 42,929 42,944 42,969 -0,040 -0,025 

GZ9-48.2 Opava 42,875 42,896 42,869 0,006 0,027 

MS-008-24 Brušperk 42,777 42,833 42,802 -0,025 0,031 

MS-027-47 Havířov 42,447 42,492 42,409 0,038 0,083 

MS-043-47 Karviná-Mizer. 42,151 42,184 42,031 0,120 0,153 

MS-117-21 Dolní Marklov. 42,108 42,139 42,012 0,097 0,128 

Z10Z19-104a Návsí u Jabl. 42,676 42,648 42,632 0,044 0,016 

Z10Z19-99 Hrádek nad O. 42,671 42,649 42,588 0,083 0,061 

Z19a1-23 Pražmo 42,932 42,951 42,965 -0,033 -0,014 



 

 

Číslo bodu Lokalita 
CR2000 CR2005 M CR2000xM CR2005xM 

ζ [m] ζ [m] ζ [m] Δζ [m] Δζ [m] 

Z19a2-14a Hnojník 42,650 42,686 42,695 -0,045 -0,009 

Z19a2-26 Střítež 42,632 42,673 42,666 -0,034 0,007 

Z19a3-23 Morávka-U Sp. 43,039 43,041 43,090 -0,051 -0,049 

Z19a3-30.1 Morávka-Juř. 43,087 43,084 43,022 0,065 0,062 

Z19a5-15 Dolní Lomná 42,777 42,752 42,764 0,013 -0,012 

Z19a5-39.1 Horní Lomná 42,981 42,969 42,934 0,047 0,035 

Z19a7-26.2 Oldřichovice 42,610 42,631 42,567 0,043 0,064 

Z19ab-22.1 Ostravice 43,117 43,128 43,145 -0,028 -0,017 

Z9b2-10 Vřesina 42,344 42,397 42,428 -0,084 -0,031 

 

Obrázek 25 Profily pro porovnání 



 

 

 

Obrázek 26 Profil S-J (Úvalno – Kelč) 

Na tomto profilu lze vypozorovat neočekávané odchylky od 5 cm do 10 cm na 

bodech měřených v Melči (4), Vítkově (5) a v Heřmánkách (6). Na ostatních bodech 

profilu průběh odlehlostí odpovídá předchozím modelům.   

 

Obrázek 27 Profil V-Z (Teplice nad Bečvou – Písek u Jablunkova) 

Na výše uvedeném obrázku (Obrázek 27) průběh odlehlostí vykazuje větší 

odchylky v rozsahu cca 10 cm na bodech v Morávce v lokalitě Juřičuna (i) a na bodě 

výběrové údržby 37190150 (l).  

Obrázek níže se vztahuje k profilu s počátkem v Kelči u Hranic směřujícího na 

severovýchod do Dolních Marklovic v blízkosti Karviné. Tento profil má ze všech 

uvedených největší spád plochy kvazigeoidu (cca 1,2 m na 70 km). Zároveň je jeho konec 

v oblasti s aktivní důlní činností. Z obrázku je patrná deformace odlehlosti na Karvinsku 

o hodnotě přibližně 20 cm, která mohla být pravděpodobně zapříčiněna hornickou činností. 



 

 

 

Obrázek 28 Profil JZ-SV (Kelč – Dolní Marklovice) 

Plošné porovnání odlehlostí zjištěné GNSS/nivelací s modelem CR2000 (Obrázek 

29) a CR2005 (Obrázek 30) jsou vyobrazeny níže, kde jsou patrné větší odchylky 

v lokalitách ostravsko-karvinského revíru a u porovnání s modelem CR2000 i na východní 

části lokality v blízkosti Hrčavy. Výběrová střední chyba při porovnání měření a modelů 

kvazigeoidu činí pro model CR2000 34 mm a pro model CR2005 24 mm. Největší 

odchylky byly získány na Karvinsku, kde probíhá aktivní těžba uhlí. 

 

Obrázek 29 Porovnání odlehlosti CR-2000 a GNSS/nivelace 



 

 

 

Obrázek 30 Porovnání odlehlosti CR2005 a GNSS/nivelace 



 

 

9 GRAVIMETRICKÝ KVAZIGEOID 

Po zhodnocení průběhu bylo přistoupeno k výpočtu gravimetrického kvazigeoidu. 

Výšky geoidu byly odvozeny z modelu EGM2008, ke kterému potom byly připočteny 

přírůstky vypočtené pomocí Stokesova řešení (8). Integrace byla prováděna diskrétně 

pro každý bod a pro oblast v kruhu o poloměru 5 a 10 km pro ověření a porovnání 

významnosti rozsahu integrace. Výsledky těchto integrací jsou vyjádřeny obrázky 

č. Obrázek 31 a č. Obrázek 32. Oba soubory byly následně sloučeny pomocí bilineární 

interpolace. Porovnání výpočtu integrace pro poloměr 5 km a 10 km uvádí obrázek č. 

Obrázek 33. 

 

Obrázek 31 Výpočet integrací s poloměrem 5 km 



 

 

 

Obrázek 32 Výpočet integrací s poloměrem 10 km 

 

Obrázek 33 Porovnání výpočtu pro poloměry 5 a 10 km 

Obrázek 32 uvedený výše vypovídá odlišnosti obou modelů především v jižní části, 

která je na úrovni Frýdlantu nad Ostravicí a Kopřivnice. V severní části se oproti tomu 

výpočty integrací odchylují jen nepatrně. Z obrázku lze vyvodit, že v hornatých oblastech 



 

 

jsou výrazné rozdíly a větší oblast integrace je tím pádem významnější. Pro finální redukci 

gravimetrického kvazigeoidu na kvazigeoidu CR2005 byl vybrán výpočet pro poloměr 

10 km. Takto byl získán model kvazigeoidu vztažený k výšce základního bodu pro ETRS-

89. Aby byl model přizpůsoben pro ČR a systém Bpv, tak bylo potřeba vypočtený model 

kvazigeoidu redukovat o hodnotu 42,34 cm, čímž byl proveden přechod na výchozí 

výškovou hladinu systému Bpv v ČR. Finální model je interpretován pomocí obrázku níže 

(Obrázek 34) a přílohy č. 1 na přiloženém CD, kterou tvoří grid odlehlostí kvazigeoidu 

od elipsoidu. 

 

Obrázek 34 Výsledný model kvazigeoidu Q2014 

Při porovnání nově vzniklého modelu kvazigeoidu s modelem CR2005 bylo 

dosaženo střední chyby odchylek 1,9 cm. Plošně jsou odchylky interpretovány na obrázku 

níže (Obrázek 35). 



 

 

 

Obrázek 35 Odchylky Q2014 od CR2005 

Výsledný kvazigeoid Q2014 je závěrem porovnán s odlehlostmi danými účelovou 

údržbou a GNSS/nivelací. Získané odchylky jsou jednak vypsány v tabulce níže a zároveň 

jsou vyobrazeny na níže uvedeném obrázku. Očekávaně jsou větší odchylky zastoupeny 

převážně na Karvinsku, v ostatních oblastech nenabývají významnějších hodnot. 

Tabulka 8 Porovnání kvality nového modelu s CR2005 a GNSS/nivelací (M) 

ČB 
Q2014 CR05xM Q14xM 

ČB 
Q2014 CR05xM Q14xM 

ζ [m] Δζ [m] Δζ [m] ζ [m] Δζ [m] Δζ [m] 

3604,01 42,274 0,017  26030090 42,900 -0,005  

3608,01 42,023 0,222 0,202 26040220 42,998 -0,024  

3610,01 42,529 -0,071 -0,118 26050290 43,316 -0,017  

3504,01 43,334 0,000  27050080 42,208 0,000 -0,006 

Ga3-13.1 43,048 0,002  27050210 42,213 -0,004 -0,021 

Gb09-12 43,348 -0,053  27100210 42,349 -0,002 -0,017 

Gb2-8 43,590 -0,095  27140990 42,311 -0,022  

Gb4-26 43,499 -0,057  27150230 42,478 -0,010  

Gbc-13 43,166 -0,017  27150540 42,536 -0,012 -0,030 

Gbg-38.1 43,629 -0,073  27180130 42,396 -0,029  

GC4-9 43,277 -0,058 -0,013 27190200 42,410 -0,009  

Gcd-26 43,088 -0,019 -0,003 27190370 42,557 -0,046  

Gd2-16 43,042 -0,015 -0,008 27200030 42,667 -0,018  

Gde-17.5 42,741 0,008 0,003 27200110 42,633 -0,024  

        



 

 

ČB Q2014 CR05xM Q14xM ČB Q2014 CR05xM Q14xM 

 ζ [m] Δζ [m] Δζ [m]  ζ [m] Δζ [m] Δζ [m] 

Gdg-27.1 43,170 -0,002  27200260 42,895 -0,015 0,002 

GDh-2 42,817 0,014 0,021 27240320 42,771 -0,022  

Ge10-1 42,654 0,076 0,066 27250420 43,194 -0,022 0,019 

Ge1-50.2 42,561 0,053 0,041 35010190 43,429 0,000  

Ge2-57 42,498 0,030 0,026 35010330 43,371 -0,015  

Ge9-2 42,562 -0,009 -0,017 35020230 43,531 0,004  

Gg4-31 43,595 -0,045  35030240 43,293 0,007  

Gh4-11 43,080 0,008  35030280 43,346 0,005  

Gh5-25 43,227 0,016  35040330 43,218 0,007  

GL-14 43,247 0,013  35090150 43,321 0,024  

GZ10-52.5a 42,040 0,242 0,210 36020110 42,590 -0,001 -0,002 

GZ1-19-69 43,159 -0,015  36040060 43,018 -0,016  

GZ19-83 43,118 0,003  36060300 42,524 -0,003 -0,008 

GZ19-95.1 43,007 0,019  36080200 42,938 0,001 0,013 

GZ9-30.1 42,969 -0,025  36100180 43,150 -0,022  

GZ9-48.2 42,869 0,027  36120160 42,738 -0,001 -0,019 

MS-008-24 42,802 0,031 0,033 36130130 42,919 0,009 0,067 

MS-027-47 42,409 0,083 0,074 36140170 43,153 0,009  

MS-043-47 42,031 0,153 0,138 36150240 43,164 -0,013  

MS-117-21 42,012 0,128 0,115 36160160 42,832 0,007 -0,007 

Z10Z19-104a 42,632 0,016  36180130 43,084 -0,005 -0,008 

Z10Z19-99 42,588 0,061 0,059 36180300 43,137 -0,011  

Z19a1-23 42,965 -0,014 0,028 36190060 43,165 -0,010  

Z19a2-14a 42,695 -0,009 -0,024 36190140 43,163 -0,001  

Z19a2-26 42,666 0,007 -0,009 36220050 43,328 -0,040  

Z19a3-23 43,090 -0,049  36230020 43,221 -0,014 -0,015 

Z19a3-30.1 43,022 0,062  36240140 43,168 -0,004  

Z19a5-15 42,764 -0,012  36240200 43,217 -0,003  

Z19a5-39.1 42,934 0,035  36250330 43,111 0,008  

Z19a7-26.2 42,567 0,064 0,058 37190150 42,593 0,000  

Z19ab-22.1 43,145 -0,017  37190160 42,725 -0,023  

Z9b2-10 42,428 -0,031  37210110 42,358 0,011 -0,037 

    37230020 42,620 -0,005 -0,028 

    37230150 42,604 -0,017 -0,030 

 



 

 

 

Obrázek 36 Q2014 vs. GNSSS/nivelace 

Obrázek 35 zobrazuje průběh odchylek zjištěných porovnáním vytvořeného 

gravimetrického kvazigeoidu a měření GNSS. Jak už bylo zmíněno výše, největších 

odchylek bylo dosaženo na Karvinsku, cca 20 cm. Celkové porovnání vyjadřuje na většině 

lokality soulad s modelem CR2005, kde odchylky nabývají hodnot od -5 cm do 5 cm. Tyto 

odchylky jsou nejspíše způsobeny rozdílnou hustotou vstupních dat, kdy při tvorbě této 

práce byla využita data s podstatně menší vzdáleností mezi body rastru.  Dále je nutné 

připomenout, že vypočtený kvazigeoid Q2014 vychází z gravimetrického řešení, na rozdíl 

od kvazigeoidů CR2000 a CR2005, které jsou oba rektifikovány GNSS/nivelací. 

 



 

 

ZÁVĚR 

Před vlastní tvorbou modelu kvazigeoidu na území severovýchodní Moravy 

a Slezska bylo provedeno doplnění kampaně „Výběrová údržba“ novým měřením 

a ověření průběhu kvazigeoidu v dané lokalitě. Po ukončení měřických prací byl průběh 

kvazigeoidu na dotyčné lokalitě porovnán s konstatováním, že se významnější odchylky 

nachází v oblasti Karvinska, Vítkova a Hrčavy. Podrobněji jsou tyto výsledky znázorněny 

obrázky č. 26 až 30. Největší odchylky byly dosaženy dle předpokladů při porovnání 

GNSS/nivelace s modelem CR2000, kdy se jednalo o odchylky do 20 cm se střední chybou 

34 mm. Model CR2005 vyšel ve srovnání s GNSS/nivelací o poznání lépe a dosažená 

střední chyba byla určena hodnotou 24 mm. Jak už bylo zmíněno dříve v kapitole 

Realizace měření (7.1) byly největší odchylky zaznamenány na Karvinsku v oblasti 

s aktivní těžbou a s projevy poddolování. 

Na základě žádosti České geologické službě a Ministerstvu životního prostředí byly 

získány hodnoty tíhových anomálií a zároveň byla získána data digitálního modelu reliéfu 

terénu 4. generace od Zeměměřického úřadu. Pomocí těchto dat byl proveden přepočet 

anomálií na anomálie z volného vzduchu, a poté na úplné anomálie pomocí hodnot 

normální tíže. Dále byla provedena integrace po jednotlivých bodech zahrnující body 

v okolí 5 a 10 km. Tento výpočet byl vyhodnocen jako průkazný pro značný vliv poloměru 

integrace výslednou kvalitu modelu kvazigeoidu. Na základě integrace byly určeny 

přírůstky, které byly připočteny k ploše globálního modelu EGM2008 na řešené lokalitě. 

Závěrem byla provedena redukce hladinové plochy kvazigeoidu z podkladu EGM 2008 na 

Bpv. pomocí konstanty 42,34 cm a tím byl získán výsledný model kvazigeoidu 

a zhodnocení jeho přesnosti vzhledem k modelu CR2005 se střední chybou 19 mm. 

Po vyloučení odlehlých hodnot byly pro měření GNSS/nivelace vypočteny 

směrodatné odchylky k CR2005 o velikosti 46 mm a pro model Q2014 o velikosti 44 mm. 

Z porovnání dosažných odchylek vyplývá, že přesnost nového modelu je v porovnání 

s přesností CR2005 nepatrně lepší. 
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