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Anotace 

Diplomová práce se zabývá implementací specifických částí GIS a MGIT do prostředí 

PČR, a to především výběrem vhodných zařízení a programů pro práci s GPS.  

V první části je popisován současný stav a problematika PČR. Jsou v ní uvedeny zákony, 

kterými se Policie řídí, dále je definováno místo činu, ohledání místa činu, druhy 

kriminalistických dokumentací, a to především topografická dokumentace. Klasické 

měřické metody, metodiky ohledání a zhodnocení současných technických postupů.  

V druhé časti, jsou popsány přijímače GPS a služby, které jsou nezbytné pro správné 

fungování systému. 

Třetí část se věnuje návrhu systému a jeho ověření v různých prostředích. O možnostech 

využití GPS při kriminalistickém ohledání místa činu a metodice pro zpracování 

naměřených dat a jejich vizualizaci na dostupných mapových podkladech. 
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Abstract 

The dissertation follows of implementation specific part of GIS and MGIT into setting the 

Police of the Czech Republic. It does especially choice suitable apparatus and programs for 

work with GPS.  

Chapter one does description present situation and problems the Police of the Czech 

Republic. There is information about law, which the Police carry out, definition of locale 

of a crime, inspection of locale of a crime and type of criminal documentations especially 

topographic documentations. There are also classic surveying methods, methods of 

inspection and appraisal present technical method.  

Chapter two does description of receiver GPS and services, which are necessary for well 

perform of system.  

Chapter three does recommendation system and his verification in various setting. There 

are possibility of use GPS with inspection of locale of a crime and methods processing 

measuring data and his visualising on an approachable topographical bases 
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Seznam zkratek 

BMP BitMap 

CAD Computer-aided design 

CDGPS The real-time Canada-wide DGPS Service 

CEDA Central European Data Agency 

CZEPOS České sítě permanentních stanic 

ČR Česká republika 

ČSU Český statistický úřad 

ČUZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DGPS Differential GPS 

DMU Dokumentace místa události  

DOP Snížení přesnosti (Dilution of Precision) 

DXF Drawing Exchange Format 

EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 

EU Evropská Unie 

EUREF European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and 

Diagnostic Services 

FKP Plošné korekce (Flächenkorrekturparameter) 

GBAS Ground Based Augmentation System 

GeoNAS Geodynamical Network of Academy of Science 

GIS Geoinformační systémy 

GNPS Globální navigační polohové systémy 

GPRS General Packet Radio Service 

GPS Globální polohový systém  

GSM Globální Systém pro Mobilní komunikaci (Global System for Mobile 

Communications) 

HSDPA High-Speed Downlink Packet Access 

HSCSD High - Speed Circuit Switched Data 

JPEG Point Photographic Experts Group 

LAAS Local Area Augmentation System 



 

 

MČ Místo činu 

MGIT Mobilní geoinformační technologie 

MNEA - 0183  The National Marine Electronics Association 

NTRIP Networked Transport of RTCM via Internet Protocol 

OS Operační systém 

OmniSTAR HP  High Performace 

OmniSTAR VBS  Virtual Base Station- 

PC Osobní počítač (Personal Computer) 

PČR Policie české republiky 

PNG Portable Network Graphics 

PRS  Pseudoreferenční stanice 

QBE  query by example 

RINEX Receiver Independent Exchange 

RS Referenční stanice (Reference station) 

RTCM SC-104 The Radio Technical Commission for Marine Services Speciál 

Committee 104 

RTK Kinematická metoda v reálném čase (Real Time Kinematic) 

SBAS Satellite Based Augmentation System 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SQL Structured Query Language 

TB Triangulační bod 

TČ Trestný čin 

TIFF Tag Image File Format 

UTM Universal transverse mercator 

VRS Virtuální referenční stanice 

VESOG Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS 

WAAS Wide Area Augmentation System 

WGS-84  World Geodetic Systém 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

ZHB Zhušťovací body  
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1 Úvod 

Dnešní doba nabízí velké množství různých technologií, které vedou ke zrychlení 

a usnadnění práce. 

Kriminalistický ústav v Praze, který je vrcholným znaleckým pracovištěm Policie České 

republiky (dále PČR) se obrátila na Vysokou školu Báňskou s otázkou, jak by bylo možné 

využít tyto technologie, a to zejména geoinformační systémy a mobilní geoinformační 

technologie v jejich prospěch.  

Jedná se konkrétně o měření s přijímačem GPS s přesností měření pod 50 cm a veškerých 

technologií a služeb s nimi spojených. PČR oddělení kriminalistické dokumentace přijímač 

GPS využívá, ale i přesto chce zjistit, jaké veškeré možnosti jejich používaní nabízí. 
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2 Cíle Práce  

• Zhodnotit současné technické postupy při ohledání místa činu a zpracovat návrh 

řešení pro ohledání místa činu s využitím prostředků GIS (HW a SW) 

• Připravit postup (metodiku) pro zpracování naměřených dat a jejich vizualizaci 

na dostupných mapových podkladech (např. AČR) 

• Zhodnotit možnosti pro využití GPS při ohledání místa činu a jeho okolí 

se stanovenou přesností lepší než 50 cm. Zejména uvést praktické aspekty 

měření pomocí GPS. 

• Provést praktické ověření navrženého řešení s dostupnou technikou VŠB-TU 

a PČR 
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3 Současný stav a popis problematiky 

Náplní policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, odhalovat trestnou 

činnost, zjišťovat jejich pachatele, konat vyšetřování o trestných činech (dále jen TČ) 

a mnohé další úkoly citované v § 2 zákona České národní rady ze dne 21. června 1991 

č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění dle pozdějších změn a doplňků (Česká 

národní rada se usnesla na tomto zákoně). 

V případě spáchání trestného činu podle § 3 zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon ve znění 

pozdějších předpisů, musí policie zajistit okolí TČ, provést ohledání a zajistit stopy, které 

by vedly k objasnění spáchaného TČ. 

Předmětem policejního zájmu není pouze spáchání TČ, ale i jiné události, jako jsou 

například sebevraždy, náhlá úmrtí, nešťastné náhody a další. V této práci je pro pojmy 

trestný čin a jiné události používán společný název a to trestný čin. 

3.1 Trestný čin 

Vymezení pojmů, trestný čin a jednotlivých trestných činů, se nachází v zákoně 

č. 140/1961 Sb., Trestní zákon. 

Uvádím pouze některé z trestných činů. 

3.1.1 Druhy trestných činů 

• Vražda 

• Loupeže 

• Krádeže 

• Hospodářská kriminalita 

• Sexuální trestné činy 

• Silniční dopravní nehody 

• Požáry, výbuchy, havárie 
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3.2 Ohledání místa činu 

Ohledání je specifická kriminalistická metoda, kterou se na základě bezprostředního 

pozorování zkoumá, hodnotí a podchycuje materiální situace nebo stav objektů, majících 

vztah k prověřované události, za účelem jejího poznání a získání důkazů, jakož i dalších 

informací důležitých pro trestní řízení. [1] 

Místo činu je ta část prostoru, kde se uskutečnil proces, o kterém je možno podle jeho 

vnější formy předpokládat, že se jedná o proces protispolečenský a u něhož je třeba 

ohledáním zjistit a zajistit takové znaky jednání, podle kterých by bylo možno věrohodně 

posoudit, zda jde nebo nejde o trestný čin. [1] 

3.2.1 Metody ohledání místa činu 

Metody ohledání místa činu: převzato a upraveno z [20]. 

• Zhodnocení situace bezprostředním pozorováním 

Ohledání místa činu se provede bezprostředním pozorováním, kdy se zhodnotí celá situace. 

Veškeré poznatky z místa činu a jeho okolí se evidují do protokolu, dále se vytváří 

topografická, zvuková, obrazová a zvláštní dokumentace. 

• Měření a vypočítávání 

Slouží určení vzdáleností mezi objekty v prostoru, dále velikostí objektů pro následné 

zpracování. 

• Popisování 

Je podchycení a zaznamenání charakteristických znaků pozorovaných a zkoumaných 

objektů nebo situace v souladu s vytyčeným cílem. Při ohledání slouží popis k zachycení 

skutečností, které jsou významné pro  další zkoumání daného případu [20]. 

• Srovnávání 

Srovnává nejen srovnatelné materiální objekty nacházející se na místě činu, nebo stopy, 

ale i informace obsažené ve stopách navzájem mezi sebou [20]. 
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• Modelování 

Ohledávající pracuje s myšlenkovými modely v průběhu ohledání, kdy podle zjištěných 

informací vytváří model o průběhu události a jejich charakteristických znacích, 

významných z kriminalistického a trestně procesního hlediska [20]. 

• Analýza a syntéza  

Metody, které tvoří základ procesu myšlení. Analýza místa činu, jednotlivých objektů 

a změn, které ji tvoří, a jejich vzájemných vztahů je spolu s následující syntetickou fází 

myšlení prostředkem poznání o pochopení rozsahu odrazu a mechanismu vzniku a průběhu 

vyšetřované události, jejich jednotlivých znaků, které mají význam pro volbu dalšího 

postupu při ohledání na základě použití ideálních modelů vyšetřované události. [20] 

3.3 Topografická dokumentace 

Topografická dokumentace: převzato a upraveno z [25, 34]. 

Zabývá se zhotovováním náčrtků a plánků kriminalisticky relevantních míst. Její podstata 

spočívá ve vyměřování, znázorňování a grafickém zobrazování zemského povrchu 

a trvalých i pohyblivých předmětů na něm, které jsou promítnuty na rovinnou průmětnu. 

Topografická dokumentace tak poskytuje informace o rozměru, tvaru a vzájemném 

umístění jednotlivých objektů a stop na dokumentovaném místě. [34] Skládá ze dvou částí, 

a to náčrtku a plánku. 

Náčrtek  představuje rukou kreslený obraz místa a okolí spáchání trestného činu (Obr. 1). 

Tento obraz nemusí být načrtnut v přesném měřítku, ale musí obsahovat přesné rozměry 

a vzdálenosti (kóty) předmětů z daného místa. K měření bodů a vzdáleností se používají 

různé měřické metody. Viz kapitola 3.6 Klasické měřické metody používané policií ČR. 
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Obr. 1  Náčrtek (Hlavá ček J., 1980) [33] 

Plánek vzniká následným zpracováním náčrtku. Zachycuje reálnou situaci ve zmenšeném 

měřítku. Doplňuje se o měřítko a směrovku, vysvětlují se použité symboly a značky, 

číselně se označí jednotlivé stopy, které jsou shodné s protokolem a obrazovou 

dokumentací a může obsahovat i výškopis. Dále obsahuje údaje o pracovišti 

a pracovníkovi, který plánek zpracoval (Obr. 2). 

 
Obr. 2 Plánek místa činu zhotovený metodou DMU (KÚ Praha) [25] 



Lenka Zažirejová: Posouzení možností využití GPS při ohledání místa činu. 

Ostrava 2010 7 

Ruční načrtnutí náčrtku a z něj zhotovení plánku je velmi časově náročné a pracné. 

Pracnost a časovou náročnost snižují metody, využívající výpočetní techniku (Systém 

DMU, Fotokres I a technické prostředky: dalekohledy s laserovým zaměřovačem, 

s digitálním fotoaparátem, dále GPS, termovizní systémy, atd. Více informací v kapitole 

3.4 Technické a programové vybavení PČR.) 

3.4 Technické a programové vybaveni P ČR 

K zaměření a zdokumentování místa činu a jeho okolí se požívá různé technické 

a programové vybavení. 

3.4.1 Technické vybavení 

Technické vybavení: převzato a upraveno z [5, 6]. 

Klasické technické vybavení 

• plátěné a ocelové metry, svinovací pásma 

• úhloměry, teodolity, busoly, kompasy, panoramatické hlavy pro fotoaparáty 

Speciální technické vybavení 

• přijímače GPS 

• laserové dálkoměry 

• totální stanice  

• ultrazvukové dálkoměry 

• fotografické přístroje 

• kamery 

Přijímač GPS (PathFinder ProXRS firmy Trimble (Obr. 4)) – dvanáctikanálový GPS 

přijímač, který přijímá korekce z OmniSTAR. V současnosti používají službu VRS 

permanentních stanic sítě Trimble. Přesnost měření je pod 50 cm. Je vybaven datovým 

záznamníkem s grafickým černobílým displejem a notebookem. Využívá se k dokumentaci 

v rozsáhlých místech trestné činnosti, k zpětnému dohledání místa činu popřípadě stop atd. 

U většiny případů se poloha určuje postprocessingem. V případě, že vyšetřovatel žádá 

údaje ihned na místě činu, jsou mu poskytnuty. 
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Kombinace binonukleárních dalekohledů s přesným laserovým zaměřovačem (Leica 

Vektor) Používají se k pozorování, měření vzdáleností, azimutu, polohových úhlů. Nebo 

s digitálním fotoaparátem (Digibino DB 100 firmy Pentax (Obr. 3)). Dalekohledy 

mohou být kombinované se systémy určující geodetické souřadnice. 

Fotografický přístroj (RolleiMetric a program RolleiMetric CDW). 

Kamera (Kamera SpheroCam HDR (Obr. 3) a program R2STMCrime (Obr. 5) firmy 

SpheponVR) umožňující vytvořit kompletní digitální dokumentaci místa činu. Sférická 

kamera Spheron snímá prostor horizontálně 360ºa vertikálně 180º. 

     
Obr. 3  Vlevo kamera SpheroCamHDR, vpravo Digibino DB 100 

 
Obr. 4 Ohledání místa činu s GPS [23] 
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3.4.2 Programové vybavení odd ělení kriminalistické dokumentace 

Programové vybaveni PČR: převzato a upraveno z [34]. 

Pro zobrazení map a mapy  

• Geobáze 

• Infomapa 

• Mapové podklady Armády ČR a Policie ČR 

Geobáze (ČR, firma Geodézie ČS a.s.) je mapový prohlížeč s mapovými podklady. 

Podporuje souřadnicové systémy S-JTSK, WGS-84 a S-42. Umožňuje načítat 

a zpracovávat i jiné mapové podklady (rastrová mapy, ortofotomapy). Měřit vzdálenosti 

a azimuty mezi body, měřit plochy a poloměry v mapě [30]. Vyhledávání v připojených 

databázích (hledání, prohledávání v mapě, dotaz příkladem - QBE, SQL dotazy). Export 

mapového díla z nastaveného okna pohledu, včetně vektorových dat do rastrového formátu 

(BMP, JPEG). Import/export dat z formátů DGN, DXF. Spolupracuje s navigačními 

přístroji GPS. [30] Systém je možné rozšiřovat o další funkce dokoupením modulů. 

Infomapa (ČR, firma PJsoft s.r.o.) je geografický systém s obsáhlým souborem informací, 

lokalizovaných ve vektorové mapě českých a slovenských měst a obcí doplněn mapou 

Evropy a Světa. [28] Obsahuje přes 2 mil. adresných bodů. Umožňuje importovat data 

ve formátech mdb, xls, dbf do mapy podle adresy nebo souřadnic. Měření vzdálenosti 

a azimutu mezi body a  měřit plochy. On-line připojení s navigačními přístroji GPS, přes 

protokol NMEA-0183 a jiné [28]. 

Pro GPS  

• PathFinder Office  

PathFinder Office umožňuje správu a vyhodnocení všech dat, dále nastavení přijímače 

GPS a plánování měření v závislosti na síle dosažitelného signálu z družic [26]. Umožňuje 

import, expotr (GIS, CAD). Práce s rastrovými daty (JPEG,TIFF, BMP) práce 

s vektorovými podklady a daty [26]. 
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Pro fotogrammetrické systémy 

• Dokumentace místa události 

• Fotokres I 

• Rollei Metric (program RolleiMetric CDW) 

• SpheroCam HDR (program R2STM Crime) 

Dokumentace místa události (DMU) – fotogrammetrický systém byl vyvinut počátkem 

90. let 20. stol. podle zadání kriminalistického ústavu Praha. Je určený pro zhotovení 

policejní topografické dokumentace [34]. Systém se skládá ze dvou na sobě nezávislých 

programů (GEODET a AutoCAD). 

1. GEODET – program, který zpracovává snímkové souřadnice, známé dvojce bodů 

na podkladě metody blízké fotogrammetrie. Nadstavba tohoto programu je část nazvaná 

Scan Poli, která používá scanner k digitalizaci snímkové dvojice pořízené na místě činu. 

[5] 

2. AutoCAD – program, který slouží pro vykreslování. Později byl nahrazen kreslícím 

program OTHERCAD. Oba programy jsou doplněné o sady objektů, které je možné stále 

doplňovat (dopravní značky, nábytek, atd.). 

Vybavení systému DMU, je možné rozdělit do dvou skupin. Na vybavení používané 

na místě činu a vybavení používané v kanceláři (Tabulka 1). 

Práce Vybavení 

Místo činu výtyčky, upravený fotografický přístroj, měřické (měridlo, busolu nebo GPS) 
a kresličské pomůcky, papír. 

Kancelá ř 

Dříve: PC - operační systém MSDOS, AutoCAD nebo OtherCAD, sadu objektů, 
tiskárna 
Dnes: PC - operační systém Microsoft Windows 98 a vyšší, AutoCAD nebo 
OtherCAD, sadu objektů, program pro CD, DVD, CD/DVD-R monitor, myš, 
klávesnice., tiskárna 

Tabulka 1  Vybavení systému DMU [34] 

Fotokres I - fotogrammetrický systém, který vyl vyvinut na přelomu 20 a 21. století pro 

zhotovení policejní topografické dokumentace. Tento systém umožňuje propojit naměřená 

data pomocí GPS přijímače do nasnímané situace. Využívá metod jednosnímkové 

i vícesnímkové fotogrammetrie, a to pozemní nebo letecké [34]. Použitou metodou 

a postupem se bude lišit vybavení a postup zpracování 
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Zpracovatelsky program FOTODO je koncipován tak, že při zhotovení fotografie, může 

byt použit jakýkoliv fotografický přístroj. 

Vybavení systému Fotokres I se dá rozdělit do dvou skupin. Na vybavení používané 

na místě činu a vybavení používané v kanceláři (Tabulka 2). 

Práce Vybavení 

Místo činu Výtyčky (minimálně 4 Ks), fotografický přístroj, měřické (laserový dálkoměr, GPS) 
a kresličské pomůcky. 

Kancelá ř 

PC – operační systém Microsoft Windows 98 a vyšší, grafická karta podporující 3D 
aplikace, zpracovatelský program FOTODO, AutoCAD, program na úpravu 
fotografií (Photoshop), program pro CD, DVD, monitor, tiskárna A3, skener 1200 
dpi, CD/DVD-R, myš, klávesnice. 

Tabulka 2 Vybavení systému Fotokres I [34] 

RolleiMetric  (Německo) systém se používá pouze v Praze a to dopravní policií. Byl 

vytvořen pro komerční účely. Při práci se nepoužívají výtyčky, stačí znát jednu vzdálenost 

v dokumentovaném prostoru. Vytváří se minimálně tři fotografie, které musí obsahovat 

společné body. 

Vybavení systému RolleiMetric viz Tabulka 3 

Práce Vybavení 

Místo činu Fotografický přístroj RolleiMetric - před rovinou filmu má umístěnou skleněnou 
planparalelní destičku s referenční mřížkou, měřické pomůcky. 

Kancelá ř PC – operační systém Microsoft Windows 98 a vyšší, zpracovatelský program 
RolleiMetric CDW, program pro CD, DVD, CD/DVD-R monitor, myš, klávesnice. 

Tabulka 3  Vybavení systému RolleiMetric 

R2STM Crime (Velká Británie) program, jehož výsledkem je vytvoření virtuální trasy 

místem činu. Do obrazového záznamu jsou vkládány informace neboli důkazní materiál 

z místa činu. Mohou to byt fotografie, dokumenty, topografické plánky, otisky prstů, atd. 

(Obr. 5).  
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Obr. 5 Přehled systému programu pro kriminalisty R2STM Crime  [31] 

Vybavení systému SpheroCam HDR viz Tabulka 4 

Práce Vybavení 

Místo činu Kamera SpheroCam HDR, pracovní stanice (kufr se speciálním řídícím počítačem), 
stativ a měřické pomůcky. 

Kancelá ř PC – operační systém Microsoft Windows 98 a vyšší, zpracovatelský program 
R2STMCrime, program pro CD, DVD, CD/DVD-R monitor, myš, klávesnice. 

Tabulka 4  Vybavení systému SpheroCam HDR 

3.4.3 Programové vybavení P ČR  

Informace o programovém vybavení: P ČR poskytli [21]. 

Vybraná pracoviště PČR používá tyto programy pro účely tvorby a editace dat 

• ArcGIS Desktop 

• ArcView 9.3 single use 

• GeoMedia professional  6.1, GeoMedia Standard 6.1 

• TeraStudio v 4. 

Pro účely zobrazení mapových podkladů: 

• GeoPortal PČR v testovacím provozu v rámci intranetu Policie ČR (aplikační 

server využívající GeoMeida WebMap) 

• QGIS 

• GeoMedia WebMap 
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3.5 Mapové podklady 

Informace o mapových podkladech poskytli: [21]. 

Policie ČR získává mapové podklady na základě dohody s následujícími institucemi: 

• Hasičský záchranný sbor ČR (komunikace, vodstvo, zástavba vegetace, 

administrativní rozdělení, letecké snímky ČR atd.) 

• Armáda ČR (DMÚ, letecké snímky) 

Data získána na základě licenčních smluv s vlastníky jednotlivých datových sad  

• ČÚZK 

• CEDA 

• ČSÚ 

• a další 

3.6 Klasické m ěřické metody používané policií ČR 

Klasické měřické metody používané policií ČR: Převzato z:[6, 20] 

• Metoda pravoúhlých souřadnic 

• Metoda polárních souřadnic 

• Metoda protínání vpřed 

• Metoda průsečná (trojúhelníková) 

Popis měřických metod viz [6, 20] 
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4 Zhodnocení sou časných technických postup ů 

Topografická dokumentace 

Topografická dokumentace je nedílnou součástí kriminalistických postupů. Vytváří 

grafickou představu o místě činu. Zachycuje vztahy mezi objekty (rozměry, tvary, 

umístění). Je zdrojem subjektivních informací. Zhotovují se jako půdorys, bokorys místa. 

Nezachycují povětrnostní podmínky, viditelnost, počasí, podpisy zúčastněných osob atd. 

Pro zhotovení topografické dokumentace se kromě tužky, papíru a pravítek, používá 

technické a programového vybavení. 

• Pomůcky pro zhotovení náčrtku : (místě činu) - papír, psací potřeby, 

technické (klasické, specielní nebo kombinace obou) vybavení PČR. 

• Pomůcky pro zhotovení plánku: (v kanceláři) - papír, psací a rýsovací potřeby 

nebo programové vybavení PČR. 

Pásmo 

Používá se k měření vzdáleností a rozměrů objektů. 

• Výhody: jednoduché, relativně přesné měření délek, velmi nízké pořizovací 

náklady. 

• Nevýhody: omezeno délkou pásma, využití pouze na dostupných místech, 

použití metody narušuje provoz (dění kolem).  

Měřický stůl 

Stůl, na který se vykreslují směry zjišťovaných bodů. 

• Výhody: metoda je jednoduchá, přesná, dostupná a nenarušuje průběh provozu 

(dění kolem). 

• Nevýhody: ustálení stolu, deska stolu musí byt v rovině a opětovné přenesení 

stolu a jeho ustálení. 
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Teodolit  

Používá se k měření úhlů. 

• Výhody: je možné ho použít v nedostupném terénu, v exteriérech a nenarušuje 

provoz. 

• Nevýhody: vytyčovaný objekt musí být viditelný. Vyžaduje znalosti se 

zacházením přístroje (ustálení teodolitu a měření). 

Dálkoměr 

Používá se k měření vzdáleností. 

• Výhody: měření vzdáleností i v nedostupných místech, nenarušuje provoz 

a naměřené údaje se ukládají do paměti přístroje. Dosah přibližně 1,5 km. 

• Nevýhody: vytyčovaný objekt musí být viditelný. 

Totální stanice 

Přístroj, který se používá k měření úhlů (výškové i vodorovné), vzdáleností a přepočítává 

je na pravoúhlé souřadnice.  

• Výhody: metoda nenarušuje provoz, naměřené údaje se ukládají do paměti 

přístroje. 

• Nevýhody: v případě určení absolutní vzdálenosti polohy vytyčeného bodu 

je potřeba zadat souřadnice bodu místa, na kterém je umístěný přístroj. 

Vyžaduje znalosti se zacházením přístroje (ustálení a měření). 

Přijímače GPS 

Používají se k určení polohy bodů, k jeho zpětnému dohledaní a k mapování. 

• Výhody: určení polohy bodů, aniž by mezi nimi musela být zajištěna 

viditelnost. Nenarušuje provoz, naměřená data je možné ihned prohlížet a 

připisovat k nim základní informace. 

• Nevýhody: V místech, kde dochází k částečnému nebo k úplnému k zakrytí 

oblohy objekty, kterými neprochází signál z GNPS, není možné metodu použít. 

Metoda vyžaduje znalosti o správném používání přístroje. 
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Závěrem lze říct, že pásmo, měřický stůl, dálkoměr je možné použít v interiérech 

i v exteriérech. Teodolit a totální stanici v exteriérech a za určitých podmínek, ačkoliv je to 

nepraktické i v interiérech a GPS v exteriérech. 

Technické vybavení slouží ke zhotovení náčrtků. I přesto, že z náčrtku je možné určit, 

co se na místě činu stalo, nevystihují veškeré podmínky na místě činu. K nevýhodám patří 

i časová náročnost při ručním zhotovování plánků a náčrtků. Další nevýhodou je také 

subjektivita, kdy kriminalista zhotovující plánek může nezaznamenat podstatný objekt 

na místě činu. 

Fotogrammetrické systémy 

Jsou systémy, z kterých je možné získat údaje o prostorovém uspořádání objektů 

z jednoho, ze dvou nebo více fotografií [20]. 

• Pomůcky na místě činu:  fotografický přístroj, technické vybavení (klasické, 

speciální). 

• Pomůcky v kanceláři:  programové vybavení systémů - DMU, Fotokres I, nebo 

programy: RolleiMetric CDW, R2STM Crime. 

Dokumentace místa události (DMU) 

• Pomůcky na místě činu: Minimálně 3 výtyčky, upravený fotografický přístroj, 

technické vybavení (měřické pomůcky) 

• Pomůcky v kanceláři: zpracovatelský program GEODET, kreslící program, 

AutoCAD, později OtherCAD. 

Součástí systému DMU, musí být speciálně upravený analogový fotografický přístroj 

(speciální destička, na které je 35 křížků a vkládá se mezi závěrku fotografického přístroje 

a rovinu filmu). Zpracovává jeden i více fotografických snímků. Jedná se tzv. o metodu 

pozemní fotogrammetrie. 
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Fotokres I 

• Pomůcky na místě činu:  Minimálně 4 výtyčky, fotografický přístroj, technické 

vybavení (měřické pomůcky) 

• Pomůcky v kanceláři:  zpracovatelský program FOTODO, kreslící program, 

AutoCAD, program pro úpravu obrazových dat Photoshop, ACDSee. 

Systém Fotokres I lze propojit s mapovými podklady a souřadnicemi získaných 

přijímačem GPS, K fotografování lze použít jakákoliv fotografický přístroj. Zpracovává 

jeden i více fotografických snímků, jedná se tzv. o metodu pozemní a letecké 

fotogrammetrie. 

RolleiMetric 

• pomůcky na místě činu:  fotografický přístroj RolleiMetric, technické 

vybavení (měřické pomůcky) 

• pomůcky v kanceláři:  zpracovatelský program RolleiMetric CDW 

Systém RolleiMetric se používá pouze u dopravní policie ČR. K fotografování lze použít 

pouze fotografický přístroj RolleiMetric. Pro vyhodnocení snímků se používá program 

RolleiMetric CDW  

SpheronCamHDR 

• Pomůcky na místě činu:  sférická kamera SpheronCamHDR, technické 

vybavení (měřické pomůcky) 

• Pomůcky v kanceláři:  zpracovatelský program R2STM Crime, PC (CD 

RW/DVD RW), monitor, tiskárna, myš 

Systém, který propojuje všechny digitální informace a evidence (videa, dokumenty, otisky 

prstu, atd.). Je tím umožněno vytvoření virtuální trasy místem činu [9]. Systém se skládá ze 

sférické kamery SpheronCamHDR a zpracovatelského programu R2STM Crime, 

Výsledkem použití těchto systémů je počítačový výstup, který má podobu velmi přesného 

plánku.  

Systémy se od sebe liší zpracovatelským programem. Postupy jsou velmi podobné. 

K výhodám těchto systému patří snadné zadokumentování prostoru Systémy DMU 
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a Fotokres I mají o proti systému RolleiMetric (vyroben pro komerční účely) 

a SpheronCamHDR nižší pořizovací náklady. Při práci na místě činu musí být použity 

spolu s měřickými pomůckami.  

Zásadní rozdíl mezi klasickými topografickými metodami a metodami využívající 

fotogrammetrii je v prováděném měření, u fotogrammetrie se provádí pouze základní 

(referenční) měření v ploše snímkování a další měření (např. objektů, předmětů) se provádí 

na vyhotovených snímcích [33]. Výhodou obrazové dokumentace oproti topografické 

dokumentace je, že umožňuje vrátit se na místo činu a provést revizi. 

Laserové prostorové systémy 

Mezi novinky patří laserové prostorové skenery. V ČR se zatím nepoužívají jako důkazní 

materiál v soudním řízení. Princip laserového skeneru je založen na snímání prostoru jehož 

výsledkem je množina bodů [24]. Skener každý bod zaznamenává pomocí laserového 

paprsku, který vyšle známým směrem a poté, co se paprsek odrazí od překážky, se jeho 

část vrátí zpět do skeneru. Skener vyhodnotí dobu zpoždění a po matematické úpravě 

vypočítá vzdálenost tohoto bodu. [24]. 

• Výhody: velký rozsah použití a téměř neomezena množina výstupů, ihned 

po doskenování je poloautomaticky vytvořen plánek, do kterého je možné 

kótovat a měřit jakékoliv délky [24]. 

• Nevýhody: vyšší nároky na obsluhu a zpracovatele dat (např. prostorová 

představivost, zručnost v grafických programech, uživatelská znalost programu 

AutoCAD), méně kvalitní panoramatické fotografie a pořizovací cena (cca 2mil 

v závislosti na měnovém kurzu Euro). [24] 

Systémy DMU, Fotokres I, RolleiMetric Spheron a laserové systémy je možné použít 

v obrazové i v topografické dokumentaci. 
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5 Naviga ční družicové systémy 

Jsou systémy, které umožňují určovat polohu, navigovat a podávat informace o přesném 

čase na jakémkoliv místě na Zemi a v přilehlém kosmickém prostoru (SPS 2008, 3000 km 

na Zemi), v kteroukoliv dobu, za jakéhokoliv počasí. Jediným omezením je výhled 

na oblohu. Přijímač musí mít přímou viditelnost na družice. V místech jako jsou tunely, 

hustý les není možné signál přijímači GPS přijmout.  

Provozované globální navigační satelitní systémy: 

• Systém GPS - budování započalo počátkem 70. let v USA 

• Systém GLONASS – budování započalo počátkem 80. let v SSSR 

Další systémy uvedeny na internetových stránkách [40] 

Rozšiřující systémy: 

Rozšiřující systémy: převzato a upraveno z [40] 

• SBAS (Satellite Based Augmentation System) je systém geostacionárních 

družic šířící diferenciální korekce  referenčních stanic do GPS přijímačů. 

o Lokální: WAAS (Wide Area Augmentation System) – Americký systém, 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) – Evropský 

systém, atd. (využívají se v letectví i pro GPS – uživatelům jsou korekce 

poskytovány zdarma). CDGPS (The real-time Canada-wide DGPS Service) 

- Kanadský systém 

o Globální: OmniSTAR (Službu nutno aktivovat (poskytují korekce 

pro postprocessing i real-time), uživatelům jsou poskytovány za úplatu). 

OmniSTAR poskytuje služby: OmniSTAR VBS (Virtual Base Station- 

virtuální základní stanice) - poskytuje pouze kódové korekce s přesností do 

1 m a OmniSTAR HP (High Performace - vysoký výkon) - korekce určené 

pouze doufrekvenčním přijímačům GPS s přesností na decimetry 

• GBAS (Ground Based Augmentstion system) je systém referenčních stanic 

přijímající signál z družic atd.  

o Lokální: označováno LAAS  (Local Area Augmentation Systém) jedná 

se o samostatné referenční stanice budované u letišť, hal, atd. 
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o Globální: EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured 

Breast Screening and Diagnostic Services) - Evropské stanice, CZEPOS 

(Česká sít permanentních stanic), atd. Službu nutno aktivovat (poskytují 

korekce pro postprocessing i real-time), uživatelům jsou poskytovány 

za úplatu. 

Systém ve vývoji: 

• Systém Galileo – budování započalo po roce 2000, je to projekt Evropské unie. 

Struktura těchto sytému se dělí do tří segmentů a to na kosmický, řídící a uživatelský. 

Více informací k těmto segmentům v dokumentu [29].  

Signály vysílané z družic GPS 

Signály vysílané z družic GPS: převzato a upraveno z [37] [29] 

Signál, který je vysílán z družic, je kombinací nosné vlny (frekvence), dálkoměrného kódu 

a navigační zprávy. [29] 

Družice vysílají signály na dvou nosných frekvencích [29]: 

• L1 – přesný nebo také P-kód, v případě zašifrování je označován jako Y-kód 

a hrubý/dostupný nebo také C/A - kód.  

• L2 – pouze Y-kód (šifrovaná varianta P-kódu). 

C/A – kód určuje polohu s menší přesností a je určen pro všechny uživatele 

(neautorizovaný), naopak P-kód dovoluje určování polohy přesněji. Mohou jej využívat 

pouze autorizovaní uživatelé.  

Dálkoměrný kód  představuje přesné časové značky, umožňující přijímači určit čas, 

kdy byla odvysílána kterákoliv část signálu vysílaného družicí [29]. 

Navigační zpráva je přenášena na obou nosných frekvencích. Obsahuje čas odvysílání 

jednotlivých částí navigační zprávy, přesné efemeridy (dráhové elementy a parametry 

jejich změn v čase), almanach (přibližné údaje aktivních družic), stav družic, korekce 

hodin družic, ionosférické refrakce a další údaje. 
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U ostatních GNSS se vysílané signály liší (intervalem frekvence, obsahem navigační 

zprávy atd.). 

Rádiové signály (současné a plánované) viz [40] 

5.1 Přijíma č GPS 

Přijímače GPS je uživatelským zařízením, přijímá a zpracovává signály z GNSS 

a na výstupu poskytuje polohu, čas a případně i rychlost pohybu [29]. 

GPS přijímače mohou přijímat signály: 

• z jednoho družicového systému ( G1 - GPS) 

• ze dvou družicových systémů (G2 - GPS, GLONASS) 

• ze tří družicových systémů (G3 - GPS, GLONASS, GALILEO) 

Určování polohy pomocí GPS má jistá omezení, kterým je nezbytné dobře porozumět. To 

znamená, že mezi přijímačem GPS a družicemi, musí být zajištěná přímá viditelnost, aby 

bylo možné určit polohu přijímače. Radiové vlny vysílané družicemi neprocházejí 

horninami, budovami, terénem apod. To znamená, že přijímače GPS vůbec nepracují 

v podzemních prostorech, jako jsou například jeskyně, nebo různé chodby. S obtížemi 

(nebo vůbec) mohou pracovat v hustých jehličnatých a listnatých lesích, v hustě 

zastavěných oblastech, v úzkých údolích apod. [29] 

5.1.1 Dělení p řijíma čů GPS podle využití 

Turistické, navigační, námořní, letecké, kosmické, vojenské přijímače, mobilní telefony 

a hodinky s GPS, pro GIS, geodetické přijímače, referenční stanice, atd. 

• Pro GIS 

Přijímače se používají pro mapování, umožňují kódová i fázová měření, mohou být 

jednofrekvenční i dvoufrekvenční. Umožňují propojení s externími senzory (laserovým 

dálkoměrem, sonarem a podobně). Mohou obsahovat vestavěnou digitální kameru laserový 

dálkoměr a kompas. Dosahují submetrové přesnosti. S propojením s externí anténou a při 

postprocessingovém zpracování dat, mohou dosahovat přesnosti lepší než 1 cm.  
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Korekce mohou přijímat z družic (služba WAAS/EGNOS) nebo z pozemních referenčních 

stanic popřípadě vlastní RS  

Zpracování korekcí postprocessing i real-time processing. Cena přijímačů se pohybuje 

od desítek tisíc korun a více.  

• Geodetické  

Přijímače se používají pro geodetické měření. Jsou dvoufrekvenční fázové přijímače, které 

umožňují určení polohy bodu s přesností v řádech centimetrů, dokonce i milimetrů. Pracují 

s korekcemi postprocessing i real-time. Cena se pohybuje od stovek tisíc až po miliony 

korun. 

V případě měření přijímačem GPS v reálném čase je zapotřebí pro přenos dat vytvořit 

komunikační kanál pro připojení do sítě referenčních stanic (nebo družic). Pro přenos dat 

se používá radiomodem nebo síť mobilních operátorů. Radiomodemu se využívá 

v případě, když není území, kde se provádí měření pokryté signálem sítě mobilních 

operátorů. U přenesu dat přes mobilní telefon, se uvádí dosah mezi GPS a referenčních 

stanicí 30 km. S kombinací síťových řešení je dosah zhruba 50 km od stanice. 

Referenční stanice 

Jsou to speciální stanice (přijímače GPS), umístěné na bodě o známých souřadnicích, které 

nepřetržitě a bez obsluhy přijímají signály z globálních navigačních satelitních systémů. 

Na základě známé vzdálenosti k družicím nad horizontem a dat stažených a vypočtených 

při observaci těchto družic se vypočítávají korekce, které je možné předat GPS přístrojům, 

které se pohybují v blízkosti referenční stanice [37]. 

Referenční stanice je možné sdružovat do sítí, které pak umožňují plošné pokrytí 

zájmového území korekcemi. K datům referenčních sítí je možné, za podmínek 

definovaných správce sítě přistupovat a korekce pro zvolenou referenční stanici z nich 

stahovat [37].  

Na území České republiky existuje 6 provozovatelů sítí referenčních stanic. Mezi tyto 

provozovatele patří společnosti: ByS@T, CZEPOS, Geonas, Topnet, Trimble a VESOG. 

Mapu s rozmístěním referenčních stanic na území ČR představuje Obr. 6 
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Obr. 6  Referen ční stanice provozovatel ů stanic v České republice 

Seznam referenčních stanic sítě CZEPOS a typy služeb, které poskytuje jsou uvedeny 

viz Tabulka 5. Ostatní provozovatelé stanic viz Příloha 4,0,0, 0a 0. 

CZEPOS - České sít ě permanentních stanic 
Státní referen ční stanice 

Stanice - výskyt Služby Typy služeb 

CBRU - Bruntál  
CDAC - Dačice 
CDOM - Domažlice 
CFRM - Frýdek - 
Místek 
CHOD - Hodonín 
CJIH - Jihlava 
CKAP  - Kaplice 
CKVA  - Karlovy Vary 
CKRO - Kroměříž 
CLIB  - Liberec 
CLIT - Litoměřice 

CMBO - Mladá Boleslav 
CMOK - Moravský Krumlov 
CPAR - Pardubice 
CPRA - Prachatice 
CPRG - Praha 
CPRI - Příbram 
CRAK  - Rakovník 
CSVI - Svitavy 
CSUM - Šumperk 
CTAB  - Tábor 
CTRU - Trutnov 
CVSE - Vsetín 

DGPS 
 
RTK, RTK3-NS (RTK 
z nejbližší stanice), 
RTK3-GG (RTK s 
korekcemi GPS i 
GLONASS), 
 
RTK-PRS, RTK–FKP, 
VRS3-MAX, VRS3-
iMAX 

Korekce pro následné 
zpracování dat 
 
 
 
Korekce poskytované 
v reálném čase 
 
 
 
 
 

Kontakt http://czepos.cuzk.cz/ 

Tabulka 5  Seznam referen čních stanic spole čnosti CZEPOS v ČR k r. 2009 [7] 
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Dosah sítí referenčních stanic pomocí metody RTK s použitím mobilního telefonu 

pro přenos dat se uvádí 30 km (informace o vzdálenosti převzata z [37]).  

Obr. 7 představuje vzdálenosti od referenčních stanic sítě CZEPOS, ve které by se měl 

pohybovat přijímač GPS s metodou měření RTK.  

 
Obr. 7  Dosah sít ě CZEPOS 

Referenční stanici si může uživatel zřídit i sám pomocí GPS přijímače. Tato stanice 

se označuje termínem vlastní referenční stanice nebo-li Base 

Base 

Base je stanice (přijímač GPS), kterou si uživatel dočasně zřídí na místě o známých 

souřadnicích (nemusí být podmínkou). Slouží ke stejnému účelu jako referenční stanice. 

Nesmí se opomenout, že poskytované korekce budou záviset na typu přijímače. Pokud 

se jako Base použije přijímač, který umožňuje pouze kódová měření a jako Rover přijímač 

umožňující kódová a fázová měření, opravy budou pouze kódové. 
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Obr. 8 Určování polohy bodu pomocí Base pro postprocessing 

Referenční stanice poskytují korekce pro: 

• postprocessing - následné zpracování naměřených dat - v kanceláři, 

• real-time processing - poskytují okamžité výsledky měřených bodů. 

Korekce je možné získat objednáním u příslušných provozovatelů a jsou poskytované 

za úplatu. Přístup ke korekcím viz Tabulka 6. 

 Postprocessing (Rinex) Real – time (RTCM) 

Uživatelé/ 
Distribuce dat Autorizovaní uživatelé Neautorizovaní uživatelé NTRIP caster  

Webové rozhraní Objednáním dat Internet 
Přístup k dat ům 

Jméno a heslo  Program NTRIP klient 

Kontakty 
na poskytovatele Viz:  Tabulka 5 a přílohy Příloha 4, 0, 0, 0 a 0 

Tabulka 6 P řístup ke korekcím 

Korekce pro postprocessing jsou poskytované ve formátu RINEX. Pro Real-time jsou 

korekce poskytované v RTCM formátu prostřednictvím Ntrip. Formáty a komunikační 

protokoly viz kapitola 5.1.5 
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Sužby nabízené provozovatelem sítí stanic CZEPOS 

Sužby nabízené provozovatelem sítí stanic CZEPOS 

DGPS korekce 

Pro přijímaní DGPS korekcí postačí přijímač umožňující kódová měření v reálném čase. 

Korekce jsou poskytovány referenčními stanicemi. 

DGNSS korekce  

Pro přijímaní DGPS korekcí postačí přijímač umožňující kódová měření v reálném čase. 

DGPS korekce jsou poskytovány GNSS. 

RTK (Kinematická metoda v reálném čase) korekce 

Pro příjímání RTK korekcí je zapotřebí přijímač umožňující kódová a fázová měření 

v reálném čase. 

• RTK 

Rover zašle svou pozici do operačního centra, na základě kterého obdrží korekce 

ze zvolené referenční stanice Obr. 9. S rostoucí vzdáleností od stanice přesnost určení 

polohy klesá. 

 

Obr. 9  Schéma řešení toku dat metodou RTK 

• RTK3 - NS (nejbližší stanice) 

Rover zašle do řídícího centra informaci o své poloze, na základě které obdrží korekce ze 

stanice, která se nachází nejblíže k uživateli. 

Virtuální referen ční stanice (VRS) 

Jedná se o takzvaná síťová řešení. Výpočet je generován pro virtuální referenční stanici, 

Uživatel 
Zvolená 

referenční 
stanice 

Operační 
centrum 

MNEA zpráva 

Korekce 
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kterou systém automaticky umisťuje do lokality, ve které se uživatel nachází [7] 

Služba umožňuje měření ve větší vzdálenosti od referenční stanice než u služby RTK 

a zachování přesnosti měření. 

• Pseudoreferenční stanice (PRS) 

Je virtuální stanice, která vznikne přibližně 5 km od místa, kde se provádí měření. Rover 

zašle svou pozici do operačního centra, které na základě síťového řešení referenčních 

stanic vygeneruje polohu PRS a její korekce posílá Roveru Obr. 10. 

 
Obr. 10  Schéma řešení pseudorefern ční stanice 

• Flächenkorrekturparameter – plošné korekce (FKP) 

Rover zašle svou pozici do operačního centra, na základě kterého obdrží korekce ze 

zvolené referenční stanice doplněné o parametry, které jsou vygenerovány ze sítě 

referenčních stanic (Obr. 11). 

 
Obr. 11  Schéma řešení flächenkorrekturparameter stanice 

Rinex korekce 

• RINEX 

Korekce uživatel stáhne ze zvolené referenční stanice až po skončení měření. 

Uživatel 

Síť 
referenčních 

stanic 
Operační 
centrum 

FKP 

MNEA zpráva 

Korekce 

Uživatel  

Síť 
referenčních 

stanic 

Operační 
centrum 

PRS 

MNEA zpráva 

Korekce 
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• Virtuální RINEX 

Korekce poskytnuté po skončení měření (stáhnutím od poskytovatele služeb ref.stanic). 

Virtuální RINEX je vygenerován na základě sítového řešení. Dojde k vypočítání virtuální 

stanice o známých souřadnicích. 

5.1.2 Principy m ěření 

Dálkoměrné signály vysílané z družic lze měřit: 

• Kódovým měřením  

• Fázovým měřením 

Kódová měření 

Přijímač z přijatého signálu (dálkoměrného kódu) je schopen určit čas po jakou dobu 

signál letěl. Ze znalosti rychlosti šíření radiových vln a času vypočítá vzdálenost mezi 

družicí a přijímačem. Této vzdálenosti se říká pseudovzdálenost. Na základě několika 

pseudovzdáleností mezi družicemi a přijímačem určí polohu přijímače. 

• Přijímače pro kódová měření  

Jsou především určené pro navigační účely. Je možné je využít pro sběr dat, pro potřeby 

mapování. [29] Jsou založené na měření dálkoměrných kódů.  

Fázová měření 

Měří se vlnové délky nosné vlny. Přijímač je schopen ihned určit desetinný zbytek nosné 

vlny, problém má s určením počtu celých vlnových délek. Tento problém se nazývá 

celočíselná nejednoznačnost (ambiguita). Přijímač musí nepřetržitě přijímat signál do té 

doby, než dojde k vyřešení celočíselného počtu vlnových délek. Dojde-li k přerušení 

signálu, musí přijímač začít řešit ambiguity od začátku. 

• Přijímače pro fázová měření 

Určené pro geodetické účely. Při práci v terénu používají dálkoměrný kód pro přibližné 

určení polohy a času, ale při následném zpracování jsou zpracovány výsledky právě 

fázových měření pro získání velice přesných poloh. Přesnost určení základny se udává 

až 1cm ± 1 ppm délky základny. [29] Jsou založené na měření nosné vlny. 
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Výhody a nevýhody kódových a fázových měření viz Tabulka 7  

Kódová m ěření Fázová m ěření 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Odolnější proti rušivým 
vlivům, 
po ztrátě signálu a jeho 
nalezení jsou schopny 
rychle určit polohu, 
podporují je všechny 
GNSS 

Méně přesná metoda 
měření. 

Velmi přesná metoda 
měření 

Časově a technicky 
náročná, 
citlivá na rušivé vlivy, 
po ztrátě signálu dlouhá 
inicializace, 
podporuji je pouze 
přijímače střední a vyšší 
třídy. 

Tabulka 7 Výhody a nevýhody kódových a fázových m ěření [37]  

5.1.3 Vybrané faktory ovliv ňující p řesnost m ěření, které m ůže ovlivnit 

uživatel 

Faktory:Převzato a upraveno [37] 

• Vliv ionosférické refrakce  

Ionosféra ovlivňuje procházející radiové signály. Existují různé metody, které téměř úplně 

eliminuji vliv ionosféry. Tento vliv se netýká dvoufrekvenčních přijímačů. 

• Vícecestné šíření (Multi path) 

Vícecestné šíření se projevuje tak, že anténa přijímá dva i více signálů se stejným časem 

vypuštění z jedné družice. Přímý signál z družice je správný, nepřímý signál vzniklý 

odrazem (od zemského povrchu, hladiny, vodní plochy atd.) je nesprávný. Dochází 

k interferenci signálů (chybné určení zdánlivé vzdálenosti). Indikátorem bývá nízká 

hodnota SNR.. Přijímání a zpracování odraženého signálu prakticky nelze detekovat a tak 

záleží jen na zkušenostech uživatele, zda je schopen rozpoznat vznik takovéto situace 

a vhodně ji vyřešit (např. delší dobou měření, změnou stanoviště atd.) [29]. 

• Poměr signál/šum (SNR) 

SNR je síla signálu, který přijímá přijímač. Čím je nižší tato hodnota, tím je horší kvalita 

signálu. Zdroje šumu jsou anténa a vodiče přijímače, kterými se signál šíří a prostředí, 

kterým se signál šíří cestou k anténě. 
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• Počet viditelných družic 

o 3 dostupné družice 2D kódová měření 

o 4 dostupné družice 3D kódová měření 

o 5 dostupných družic a více fázová měření (RTK) 

• Geometrické uspořádání viditelných družic 

Vliv rozložení družic na přesnost 

Přesnost určování polohy a času ovlivňuje geometrické uspořádání viditelných družic 

v okamžiku měření. Nejideálnější je rovnoměrné rozložení družic na celé obloze. 

Tento stav přijímač určí pomocí parametru DOP (Dilution of Precision = snížení 

přesnosti). Určuje polohu každé družice k ostatním družicím. Uspořádání družic s nižší 

hodnotou DOP vede k vyšší přesnosti určování polohy a času.  

Parametrů DOP je několik a indikují ovlivnění přesnosti různých parametrů [29]: 

o Geometrický (GDOP) - relativní chyba polohy 

o Polohové (PDOP) – horizontální a vertikální měření 

o Horizontální (HDOP) – horizontální měření 

o Vertikální (VDOP) – měření výšky 

o Časové (TDOP) – posun hodin  

Pro dosažení vysoké přesnosti určení polohy je nezbytné dosáhnout malé hodnoty PDOP. 

Některé přijímače umožňuje nastavení limitu PDOP, po jehož překročení přijímač přestane 

ukládat hodnoty polohy a času [29]. Nejideálnější je, když je PDOP menší než 4, od 4 až 

po 7 jsou hodnoty akceptovatelné. Větší než 7 jsou hodnoty nepoužitelné. 

• Typ přijímače 

Přesnost měření závisí na výběru vhodného přijímače. 

• Pečlivost přípravy plánu měření 

Pomocí plánovacího programu je možné určit dostupnost družic v daném místě. Možné 

je i zohlednit terén.. Pro vytvoření plánu je zapotřebí znát přibližnou polohu místa 

a  významné překážky. Almanach a přibližnou dobu měření. 
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• Způsob měření a vyhodnocování 

Zvolení vhodné metody a programu pro vyhodnocení naměřených dat je předmětem této 

práce. 

5.1.4 Metody zp řesňování polohy GPS technologií v geodézii a p ři 

mapování 

Metody zpřesňování polohy GPS technologií v geodézii a při mapování: převzato a upraveno z [29], [37] 

a [16]. 

Diferenciální GPS (DGPS- Differential GPS)  

DGPS je metoda zpřesňování polohy pomocí tzv. korekcí [37] získaných z Rover 

a z družic (WAAS, EGNOS) nebo z  Base, referenční stanice (RS) popřípadě ze sítě RS. 

Ze získané polohy a známé polohy určují odchylky, kterými se opravují měření, získána 

pohyblivým přijímačem. Zvolit je možné buď metodu, která poskytuje surová data pro 

následné zpracování dat (postprocessing) nebo poskytovat okamžité výsledky v terénu 

(real-time).  

Získat surová data nebo okamžité výsledky je možné na základě kódových (PP DGPS, RT 

DGPS, Network DGPS) nebo fázových měření (Statická, Pseudostatická, Fast Static, Stop 

and Go, Kinematic a RTK metoda). 

Zhodnocení: Přesnost měření PP DGPS dosahuje ve většině případů přesnosti do 50 cm. I 

přesto, že metoda ve všech případech nemusí poskytovat výsledky měření lepší než 50 cm, 

tuto metodu bych doporučila pro ohledání místa činu. Metoda RT DGPS taktéž poskytuje 

výsledky lepší než 50 cm (uvádí se 40cm [11]), ale mohou nastat i situace, kdy je bod 

určen i s vyšší odchylkou (2 m). 

Metody zpřesňování polohy fázových měření.  

Dělení do dvou základních skupin  

• Statické techniky měření (Statická metoda) 

• Dynamické techniky měření (Pseudostatická, Fast Static, Stop and Go, 

Kinematic a RTK metoda) 
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Statické techniky měření 

Princip metody: jeden přijímač je umístěn na bodě o známých souřadnicích a druhý 

(i více přijímačů) na bodě jehož souřadnice chceme zjistit. Současně se provede přibližně 

hodinové měření. Přijímače se během měření nepohybují. 

Statická metoda spočívá v kontinuální observaci několika aparatur po dobu desítky minut 

až hodin. Jde o metodu s následným zpracováním naměřených dat (postprocessing). 

Přesnost polohy bodu závisí na době měření a velikosti základny I přesto, že statická 

metoda umožňuje nejpřesnější výsledky (3 – 5 mm + 1ppm),  

Zhodnocení: Metoda není kvůli časové náročnosti pro kriminalistické ohledání místa činu 

vhodná. 

Dynamické techniky měření 

Princip metody: jeden přijímač (i více) je trvale umístěn na bodě o známých souřadnicích 

a druhý přijímač se pohybuje a provádí měření [29]. 

Pseudostatická metoda je podobná statické metodě. V praxi se postupuje tak, 

že se na daném bodě měří deset minut, potom se jdou měřit ostatní body a asi po hodině 

(nebo i více) se opět vrací na první bod a provede se druhé desetiminutové měření [29] 

(všech bodů). Čím více družic se nachází v observaci přístroje, tím se dosahuje větší 

přesnosti. První a druhé měření přitom nemusí být provedeno se stejnou sadou družic [29]. 

Jde o metodu s následným zpracováním naměřených dat (postprocessing). 

Zhodnocení: Metodu pro kriminalistické ohledání MČ nedoporučuji, kvůli časové 

náročnosti. 

Fast Static (Rychlá statická metoda) měření se výrazně odlišuje od ostatních postupů, 

jednak nároky na technické vybavení, jednak nároky na dobu měření. V tomto případě 

je využito kombinace měření sledováním dálkoměrných kódů a fázových měření, takže lze 

výsledky získat efektivněji než při statickém způsobu měření a mnohem spolehlivěji než 

při kinematickém způsobu měření. [29] 

Při viditelnosti 6ti a více družic zhruba 10 min. Čím méně družic, tím je doba měření delší. 

Jde o metodu s následným zpracováním naměřených dat (postprocessing).přesnost 5-10 

mm + 1 ppm [29]. 
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Zhodnocení:Metodu nedoporučuji kvůli časové náročnosti. 

Metoda stop and go (polokinematická metoda) je obdobná rychlé statické metodě, přijímač 

však nepřestává měřit ani při přesunu mezi jednotlivými podrobnými body.Měření musí 

byt započato na bodě o známých souřadnicích. Pouze na prvním bodě je nutné setrvat tak 

dlouho, dokud není možné spolehlivě vyřešit ambiguity [22]. 

Na zbývajících bodech je možno měření zkrátit na několik sekund za předpokladu, 

že během měření nedošlo ke ztrátě signálu a ambiguity jsou stále známé. [29] V případě 

ztráty signálu se musí vrátit na poslední bod se známou polohou. Jde o metodu 

s následným zpracováním naměřených dat (postprocessing). Přesnost 10-20 mm + 1 ppm 

[29]. 

Zhodnocení: Použití metody bych nedoporučila, kvůli časové náročnosti. Dala by se 

použít pouze v místech, kde nedochází k zastínění oblohy. Měření může probíhat i při 

viditelnosti na 4 společné družice Roveru a Base (RS). 

Kinematická metoda - doba měření je kratší. Mezi omezení patří: Oba přijímače musí být 

po celou dobu měření napojené na stejnou čtveřici družic [29]. V případě přerušení signálu 

se musí přijímač GPS (rover) vrátit na poslední bod se známou polohou. Měření musí být 

započato na bodě o známých souřadnicích. Vzdálenost mezi přijímači nesmí přesáhnout 10 

km. Jde o metodu s následným zpracováním naměřených dat (postprocessing). Přesnost 

30-50 mm + 1 ppm [29]. 

Zhodnocení: Použití metody bych doporučila pouze v místech, kde nedochází k zastínění 

oblohy a vzdálenost od RS nepřesahuje 10 km. 

Kinematická metoda v reálném čase (RTK) 

Měření okamžitě určuje trojrozměrné souřadnice měřených bodů (real-time processing). 

Metoda klade zvýšené nároky na technické vybavení, protože mezi referenčním 

a pohyblivým přijímačem musí být vybudován stálý komunikační kanál [29], který přenáší 

kompletní data získána při kódových a fázových měření [29]. 

Přijímač, vybavený speciálním programem, provádí měření ke všem viditelným družicím, 

zároveň přijímá korekce z  referenční stanice a obě měření porovnává a vypočítává z nich 

polohu bodu v reálném čase. Určení polohy bodu trvá několik sekund. Metoda umožňuje 
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při určování polohy bodu v real time, ukládat surová data pro postprocessing. Dosah od RS 

se uvádí do 30 km (přenos dat pomocí mobilních operátorů). 

Zhodnocení: Metodu bych doporučila v místech, kde nedochází k zastínění oblohy. 

vzdálenost od referenční stanice by neměla přesahovat 30 km. 

5.1.5 Formáty a komunika ční protokoly 

RINEX formát (Receiver Independent Exchange format) je standard, který slouží 

k přenosu dat z referenčních stanic do operačního centra, kde se shromažďují, kontrolují 

a ukládají do archívu a rozesílají do datových center. Situace je zobrazena na Obr. 14 

(Modré šipky znázorňují tok RINEX souborů). Používá pro následné zpracování 

(postprocessing) naměřených (surových) dat. 

Přijímače GPS (geodetické a pro GIS) umožňuji konvertovat měřená data do formátu 

RINEX. Podle základní specifikace musí být aplikace  podporující RINEX schopná 

vyexportovat surová data získaná GPS přístrojem během měření [37] 

Schéma principu určování polohy s následným zpracováním naměřených dat, Viz Obr. 12 

 

Obr. 12 Schéma principu ur čování polohy s následným zpracováním 

Uživatel pomocí Rover přijímá signály z GNSS a určuje z nich polohu. Zároveň dochází 

k ukládání surových dat do přijímače.  

Další postup pokračuje v kanceláři. Přes webové rozhraní si uživatel stáhne korekce 

(RINEX) měřené referenční stanicí v době, kdy proběhlo měření. Důležité je, aby data 

GNSS 

Referenční stanice  Přijímač GPS  

Datové 
centrum 

 

Postprocessing 
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z RS pokrývala shodný (delší) časový interval než data z Rover. Speciální program z dat 

získaných z referenční stanice a přijímače GPS určí přesnou polohu. 

RTCM SC-104 (The Radio Technical Commission for Marine Services Speciál 

Committee 104). Protokol je určený pro účely předávání korekčních GNSS dat pro real-

time DGPS a RTK aplikace [37]. 

GPS přístroje umožňující práci s korekcemi v reálném čase, podporují většinou právě tento 

standard. Existují ale i další protokoly pro šíření korekci.[37] Např.: CMR/CMR+ 

Standart RTCM existuje v několika verzích.. Liší se podle typu korekcí. 

• RTCM v2.0 (DGPS) podporuje pouze Real-time DGPS. Dosažitelná přesnost 

v určení polohy je kolem 1 metru. Neobsahuje žádné informace fázových 

měření a proto není použitelný pro RTK aplikace. 

• RTCM v2.1 (v2.0 + RTK GPS) umožňuje oproti verzi 2.0 šířit i korekce 

z fázových měření. Umožňuje tedy tzv. RTK aplikace. Avšak RTK aplikace 

jsou omezeny pouze na systém GPS NAVSTAR. 

• RTCM v2.2 (v2.1 + GLONASS) zahrnuje už šíření korekcí systému 

GLONASS, ale není zpětně plně kompatibilní s verzi 2.1. Neobsahuje některé 

zprávy z verze 2.1. 

• RTCM v2.3 (v2.2 + definice GPS antény) přidává k obsahu verze 2.2 věty 

s informaci o typu antény referenční stanice. 

• RTCM v3 (v2.2 + RTK sítě a GNSS) jedná se o zcela nový standard, který byl 

navržen s novou strukturou a větami, jako efektivní alternativa k verzi 

2.x s primárním zájmem o RTK aplikace s využitím RTK sítí a pro GNSS. 

• RTCM v3.1 (v3 + RTK sítě) rozšiřuje předchozí verzi o možnost přenášet 

plošné korekce RTK sítí a nový signál L2C a L5 pro GPS. 

RTCM SC-104: Převzato a upraveno z [37]. 
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Schéma principu určování polohy v reálnem čase. Viz Obr. 13 

 

Obr. 13 Schéma principu ur čování polohy v reálném čase [3] 

Uživatel pomocí Rover přijímá signály, které jsou nepřetržitě vysílány z GNSS. Jakmile 

začne uživatel určovat polohu dojde k odeslaní zprávy z mobilního telefonu do operačního 

centra. Z operačního centra se odešlou korekce přes mobilní telefon do Rover. Rover 

z korekcí a z určené polohy provede zpřesní polohy. 

Ntrip (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) je aplikační protokol, který 

podporuje šíření datových toků globálních navigačních družicových systémů (GNSS) 

pomocí internetu. Ntrip je založený na protokolu HTTP/1.1., přičemž HTTP objekty jsou 

vloženy do datového toku. [17] 

Ntrip je navržen pro šíření dat diferenčních korekcí nebo jiných typů datových toků GNSS 

směrem k uživatelům pomocí internetu tak, aby bylo možné současné připojení více 

klientů. Ntrip není omezen pouze na klasické sítě, ale umožňuje bezdrátový internetový 

přístup pomocí mobilních IP sítí, jako například GSM, GPRS, EDGE nebo UMTS. [17]  
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Ntrip se skládá ze tří programových částí: 

• NtripServer (HTTP klient) – přenáší datové toky od zdroje k NtripCasteru. Jako 

zdoj je zde chápan referenční GPS přístroj generující korekce. Ntrip Server 

je připojen k NtripCasteru a data RTCM převádí do datového streamu dle 

specifikací Ntrip a odesílá. Několik NtripServerů může současně odesílat jeden 

nebo několik datový tok na jeden NtripCaster. Každý takový NtripServer 

je identifikován tzv. mount point name. 

• NtripCaster (HTTP server) – je řídicí část systému. Je odpovědný za sběr 

přijímaných korekcí od jednotlivých NtripServerů. Dále provádí streamování 

korekcí do Internetu (obdobně jako je tomu například u Internetového rádia). 

• NtripClient (HTTP klient) – je schopen příjmout datový tok vysílaný 

z požadovaného NtripServeru prostřednictvím NtripCasteru. 

Protokol Ntrip: převzato z[17] a [37]. 

 

Obr. 14 Schéma toku dat z referen čních stanic až do datových center a k uživateli. 

Obr. 14: převzat a upraven z [39]. 
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5.1.6 Konfigurace p řijíma če GPS v prost ředí Topsurv 

Uživatel přijímače může volit mezi několika metodami měření, které si musí aktivovat 

(zakoupit modul, umožňující používat dané metody (metodu)). viz 5.1.4 Metody 

zpřesňování polohy GPS v geodezii a při mapování  

Sítová měření v reálném čase (real-time) 

• Network DGPS 

• Network RTK 

V těchto konfigurací je přijímač nastavován tak, aby fungoval pouze v roli Rover  

Nesíťová měření v reálném čase (real-time) 

• RTK 

• RT DGPS 

Následné zpracování dat (postprocessing) 

• PP DGPS 

• PP Static 

• PP Kinematic 

V případě nesíťových řešení, je GPS přístroj nastavován pro roli Base a poté pro roli 

Rover. Předpokládá se, že uživatel může měřit dvojici GPS přístrojů, přičemž přístroj 

může vystupovat v roli Base nebo Rover, podle aktuálních požadavků uživatele.[37] 

V kapitole 7.1.8 Programové vybavení jsou uvedeny typy konfigurací v programu TopSurv, 

včetně typu korekčních dat. 

Konfigurace přijímače GPS: převzato a upraveno z [37] 

5.1.7 Souřadnicové systémy 

Přijímače GPS měří v souřadnicovém systému WGS-84. V ČR se nejčastěji používá 

pro zeměměřické práce souřadnicový systém S-JTSK. Oba tyto systémy jsou vládou ČR 

stanoveny jako závazné geodetické referenční systémy. Další systémy viz nařízení vlády 

ČR zákon č. 430/2006 Sb. 
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WGS-84 (World Geodetic Systém) je geocentrickým souřadnicovým systémem.  

Souřadnice jsou poskytované jako: 

• Geografické souřadnice a výška [φ,λ,h] [29], φ - zeměpisná šířka, λ - zeměpisná 

délka jsou vyjádřeny v úhlových jednotkách a h - výška nad elipsoidem 

v metrických jednotkách. 

• Trojrozměrné geocentrické pravoúhlé souřadnice [x,y,z] [29]. Jsou vyjádřené 

v metrických jednotkách. 

GPS přijímače měří výšku: 

• nad geoidem (H) 

• nad elipsoidem (h) 

Obě výšky vycházejí z jiných modelů, proto je mezi nimi výškový rozdíl. 

S-JTSK - Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. 

Ve většině GIS aplikací se používá pravoúhlý kartézský souřadnicový systém. Rozdíl mezi 

těmito dvěma systémy je v orientaci os. Z toho vyplívá nutnost úpravy originálních 

souřadnic S-JTSK.  

S-JTSK: převzato a upraveno z [38] 

5.1.8 Transformace mezi sou řadnicemi 

Existuje celá řada možností, jak transformovat souřadnice jednoho systému do druhého. 

Je možné např. využít GIS programů (ArcGIS, QGIS, atd.), které buď automaticky, nebo 

na žádost uživatele provedou transformaci. Popřípadě vytvořit si transformační klíč, který 

je schopen pomocí vhodného programu provádět transformace souřadnic . 

Transformační klíč 

Pro sestavení transformačního klíče je zapotřebí mít dva soubory s identickými body. 

Jeden soubor v souřadnicovém systému S-JTSK a druhý ve WGS-84. Body v S-JTSK 

je možné získat na internetových stránkách ČUZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) 

a jsou volně dostupné. Používají se trigonometrické (TB) nebo zhušťovací body (ZHB). 

Tyto body je nutné zaměřit přijímačem GPS nebo převést pomocí GIS programu do WGS-
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84. Transformaci souřadnic pomocí transformačního klíče je možné provádět automaticky 

během měření (v TopSURV) nebo po skončení měření v kanceláři (v TranGPS). 

Tabulka 8 představuje schválené transformační programy Českým úřadem zeměměřickým 

a katastrálním. 

Program Firma Popis 

GeoPol Plus s.r.o., Pardubice a l. 
Fotonka, Praha  

GEPOS CEO Zeiss  

Křovák a K řovák 32 Geovap Pardubice Dodávaný pro aparatury Ashteh  
a Thales 

Leova Geo Office Gefos  

SKI Pro Gefos dodávaný pro aparatury Leica 

TranGPS GEODIS Brno Pro aparatury Topcon 

TRANSFORM verze 4.0, 4.10 
a 5 

Geodetické centrum 
Pardubice Pro aparatury Ashteh  a Thales 

Trimble Geomatics Office, 
Trimble Total control Trimble Pro aparatury Trimble 

WGJT-A a WGJT-B VúGTK Pro program  GPSurvey firmy Trimble 

WGJT2ZU Zeměměřického úřadu  

Tabulka 8 Programy pro transformace z WGS 84 nebo E TRS 89 do S-JTSK [8] 

V případě podkladových dat v souřadnicovém systému WGS-84 je problém vyřešen.  

6 Mobilní výpo četní technika 

Informační technologie, které jsou určené pro práci v terénu a to především pro sběr, 

zpracování, ukládání a přenos dat. K přenosu dat využívají bezdrátové technologie. 

Nejčastější mobilní technikou jsou notebooky, tablety, kontroléry, atd.  

Při výběru techniky je vhodné se zaměřit na faktory, které vedou k nejefektivnějšímu 

splnění práce. Jde především o velikost, hmotnost, výdrž baterií, odolnost, možnost 

obsluhy a transportu, cenu zařízení a druh práce, která bude vykonávána. 
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6.1 Bezdrátová komunikace 

Nedílnou součástí pro přenos dat mezi mobilními klienty a řídícím centrem. 

Nejčastěji používané bezdrátové technologie jsou postavené na: 

• GSM sítích 

• „otevřených standardů“ 

GSM sítě (Global System for Mobile Communiations)  

Globální systém pro mobilní komunikaci jsou sítě druhé generace (2G). Od první generace 

se liší tím, že signální i hovorové kanály jsou digitální. Orientují se výhradně na hlasové 

hovory, SMS. Proto došlo k rozšíření 2G na 2.5G, které umožňují i přenos dat (GPRS). 

GPRS (General Packet Radio Services)  

GPRS je mobilní datová služba přístupná pro uživatele GSM mobilních telefonů[40]. Data 

jsou sítí přenášena po částech (paketech). Výhodou využívání této služby je, že uživatelé 

neplatí za dobu spojení, ale za objem odeslaných dat. Maximální rychlost je 171,2 kb/s. U 

zařízení, která jsou běžně dostupná na trhu je rychlost 85,6 kb/s. V praxi se dosahuje 

rychlosti přibližně 50 kb/s.  

Rozšířenou sužbou je EGPRS,dosahuje rychlosti 200kb/s, platí se měsíčně paušálem nebo 

za přenášená data 

V Tabulka 9 jsou uvedené další generace mobilních sítí. 

Technologie Význam zkratky Generace Poznámka 

HSCSD High Speed Circuit 
Switched Data 2.5G 

Maximální rychlost je 115 kb/s, operátorovi 
se platí za čas spojení. Službu nabízí pouze 
O2. 

EDGE Enhanced Data Rates 
for GSM Evolution 2.75G Přenosová rychlost dat maximálně 384 kb/s, 

pouze datové sítě. 

WCDMA 
Wideband Code 
Division Multiple 
Access 

3G Přenos hlasu i dat. Může dosáhnout 
rychlostí až 2 Mb/s 

HSDPA 
High  Speed  
Downlink Packet 
Access 

3.5G Pouze pro přenos dat. Rychlost přenosu dat 
3.6 Mb/s. 

Wimax 
Worldwide 
Interoperability for 
Microwave Access 

4G Přenos hlasu i dat 

Tabulka 9  Další generace mobilních sítí 
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Rychlost přenosu je závislá na kvalitě signálu a možnostech mobilního telefonu. 

Komunikační technologie postavené na otevřených standardech (Wifi, Bluetooth, IrDa) 

jsou založené na nelicencovaném provozu. To znamená, že náklady na provoz vlastní 

soukromé sítě jsou nižší.  

Bluetooth 

Technologie bluetooth existuje v několika verzích (Tabulka 10), umožňuje přenos dat 

na krátké vzdálenosti. Uvádí se do10 metrů (Z vlastní zkušenosti, méně než 10 m). Používá 

se ve spojení s mobilním telefonem poskytující službu GPRS nebo je součástí mobilní 

techniky (tablet, kontroléry). 

Verze Rychlost 
(kbit/s) 

Dosah 
(Km) Poznámka 

1.1  0,001 

1.2 700 0,01 

2.0 EDR 2100 0,1 

Komunikovat mezi sebou může 2 až 7 zařízení. Mezi 
zařízeními nemusí být zajištěna přímá viditelnost. 
V případě překážek dosah klesá, roste počet chybně 
přenesených paketů. U verze 2.0 dochází k delšímu 
výdrži baterii -samotné navázání spojení a i přenos 
probíhá v daleko kratší době než u starších verzí. 

Tabulka 10  Verze bluetooth 
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7 Navrhované řešení 

7.1 Metodika  

7.1.1 Technické vybavení 

Navrhovaná technika a programové vybavení do terénu a programy pro zpracování 

naměřených dat představuje: Tabulka 11,Tabulka 12,Tabulka 13,Tabulka 14 a Tabulka 15. 

Konkrétní technika a programového vybavení je popsáno v kapitolách: 7.1.6 Přijímače 

GPS, 7.1.7 Mobilní výpočetní technika a 7.1.8 Programové vybavení. 

Vybavení pro m ěření Metody Parametry 

HiPerGD s integrovaným modemem 

FC-100 s programem TopSURV FC 

Anténní kabel  

Mobilní telefon s GPRS a bluetooth 

Brašna, USB kabel, nabíječky (pro GPS, 
FC-100), výtyčka, pásmo. 

RT DGPS, 
RTK, 
Network DGPS, 
Network RTK, 
PP DGPS, 
PP Static 
PP Kinematic  

L1 a L2 kódová a fázová měření,  
GPS/GLONASS, 
WAAS, RAIM,  
poloha určovaná s frekvencí 5Hz,  
Multipath reduction, Co-Op 
tracking,  
vstup a výstup RTCM/CMR 

Tabulka 11 Navržená technika do terénu - P řijíma č Hiper GD 

Poznámka: zvýrazněné metody jsou zakoupeny institutem geoinformatiky. 

Vybavení pro m ěření Metody Parametry 

GMS-2 s programem TopSURV FC 

Externí anténa PG-A5 

Výtyčka 

Anténní kabel 

Mobilní telefon s GPRS a bluetooth 

USB kabel, nabíječky (GSM-2 a mobilní 
telefon), pásmo 

PP DGPS, 
RT DGPS, 
Network RT DGPS 
PP Static, 
PP Kinematic 

L1 kódová a L1fázová měření, 
GPS/GLONASS, 
WASS, EGNOS, 
poloha určovaná s frekvencí 5Hz, 
Multipath reduction, 
RTCM-SC 104, 
NMEA 0183, +CRM/CRM 

Tabulka 12  Navržená technika do terénu – GMS-2 

Poznámka: zvýrazněné metody jsou zakoupeny institutem geoinformatiky. 
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Vybavení pro m ěření Metody Parametry 

GRS-1 s programem TopSURV FC 

Externí anténa PG-A1 

Výtyčka 

USB, anténní kabel, nabíječka 

Transportní pouzdro 

Interní GSM/GPRS modem 

PP DGPS, 
RT DGPS 
Network DGPS 
RTK 
Network RTK 
PP Static 
PP Kinematic 

L1 kódová a L1fázová měření,  
GPS/GLONASS přijímač, 
WAAS, EGNOS, 
Multipath reduction, Co-Op 
tracking, 
poloha určovaná s frekvencí 5Hz, 
interní GSM/GPRS modem, 
transformační klíč pro celou ČR (S-
JTSK i pravoúhlý kartézský 
souřadnicový systém) 

Tabulka 13  Navržená technika do terénu - GRS-1 

Poznámka: zvýrazněné metody byly vyzkoušeny. 

Další technika Programy a jiné dopl ňky 

Tablet, nabíječka, pouzdro 
OS-windows,  
Topcon Tools, NSync, Bluetooth, internetový prohlížeč, kreslící 
nástroj 

Laserový dálkoměr nebo 
pásmo  

Tabulka 14 Další technika do terénu - Tablet 

7.1.2 Programové vybavení 

Programy Výrobce Využití 

TopSurv Sběr dat 

TopconTools  

Topcon Positioning 
Systems, Inc Postprocessing 

ActiveSync Microsoft Synchronizaci přenosných zařízení se systémem Win. 

TranGPS Geodis s.r.o. Brno Transformace souřadnic 

ArcView Esri Tvorba map analýzy 

Tabulka 15  Programy pro zpracování dat 
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7.1.3 Ceny navržených systém ů a služeb 

Ceny navržených systému a služeb představují: Tabulka 16, Tabulka 17 aTabulka 18  

Technika, vybavení a programové vybavení Cena  

HiPerGD pro GPS, GLONASS s integrovaným modemem, FC-100 
s programem TopSURV FC i PC, ( bluetooth), datový kabel, USB kabel, 
brašna, pouzdro na FC-100, nabíječky (pro GPS, FC-100), výtyčka. 

cca 300 000,- bez DPH 

GSM-2 L1, GPS, GLONASS s programem TopSURV FC, externí anténa 
PG-A5 (hlavici na připojení stativu a PG-A5), stativ a výtyčka, datový kabel, 
USB kabel, nabíječky (GSM-2, PG-A5), brašna, pouzdro na GSM-2. 

cca 150 000 ,- bez DPH  

TopconTools 20 000,- bez DPH 

ActiveSync Zdarma 

TranGPS Zdarma 

Mobilní telefon Nokie E51 cca 6700,- 

Tablet, obal, nabíječka, záložní baterie  

Laserový dálkoměr Od 2000,- 

ArcViewQGIS cca 30 000,- 

Tabulka 16  Cena navržených systém ů 

U přijímače GRS-1 (Tabulka 17) jsou pro představu uvedeny sestavy a jejich ceny. 

Jednofrekven ční GPS/GLONASS sestava GRS-1 pro RT DGPS 

(s jednofrekvenční interní anténou, měkkým transportním pouzdrem a programem 
TopSURV GIS. Pro příjem diferenciálních korekcí se používá externí mobilní 
telefon, který není v ceně sestavy.) 

98 200,- bez DPH 

Jednofrekven ční GPS/GLONASS sestava GRS-1 pro RT DGPS 

(s jednofrekvenční interní anténou, měkkým transportním pouzdrem a programem 
TopSURV GIS. 
Pro příjem diferenciálních korekcí se používá vestavěný GSM/GPRS modem.) 

120 700,- bez DPH 

Dvoufrekven ční GPS sestava GRS-1 pro RTK 2) 

 263 000,- bez DPH 

Dvoufrekven ční GPS/GLONASS sestava GRS-1 pro RTK 2) 

 296 600,- bez DPH 
2) Sestava pro RTK obsahuje kompletně veškeré položky pro měření i zpracování dat, včetně pevného 
transportního pouzdra, výtyčky, konzoly a držáku kontroléru na výtyčku apod. Sestava pro RTK 
neobsahuje standardně program Topcon Tools pro výpočet statiky na PC. V případě obou RTK variant 
se uvažuje s přijímačem GRS-1 s vestavěným GSM/GPRS modem 

Tabulka 17 Cenová nabídka sestav GRS-1 [14] 

Služby  Cena 

GPRS (měsíčně) - ceník O2 150,- 

Rinex korekce (za 1hod. odebraných dat, s intervalem záznamu 1 vteřina až 4 
vteřiny) - ceník CZEPOS 80,- 

DGPS korekce (za 1 hod. odebraných dat.) - ceník CZEPOS 20,- 

RTK korekce (za 1 hod. odebraných dat.) - ceník CZEPOS 80,- 

Tabulka 18  Cena Služeb 
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7.1.4 Formáty (typy nebo p řípony soubor ů) 

Formát Název Popis 

tps  Surová data z měření  

tsj  Zakázka TopSurv - projekt 

shp ESRI Shapefile 
Vektorový formát dat, pro geografické informační systémy 
(skládá se z povinných souborů: .shp, .shx, .dbf a 
z volitelných: .prj, .sbn, .shp.xml a další) [40] 

jpg Joint Photographic Experts 
Group Rastrový formát 

dxf Drawing Exchange Format Formát programu AutoCAD, umožňuje výměnu dat mezi 
dalšími programy 

dwg  Formát programu AutoCAD, výstupem je výkres,  

txt Textový soubor Pro sestaveni transformačního klíče 

xml  Pro sestaveni transformačního klíče, export kódu 

Tabulka 19 P řehled formát ů 

Poznámka:Program TopSurv umožňuje exportovat naměřená data do formátů .dxf, .dwg, které se používají 

pro CAD systémy. 

7.1.5 Přehled výrobc ů měřické a mobilní techniky 

Na trhu existuje celá řada výrobců technického, programového vybavení a různých 

doplňků pro práci v terénu. Nejznámější výrobci a jejich distributoři v ČR jsou uvedeni 

viz Tabulka 20. 

Výrobci Země 
původu 

Obchodní 
zástupce Nabídka 

Leica 
Geosystems AG Švýcarsko Gefos a.s. 

Magellan Kanada  

Sokkia Japonsko 

Topcon Japonsko 
Geodis 

Trimble USA Geotronics Praha, 
s.r.o. 

- GPS,  
- kontroléry, 
- programové vybavení, 
- totální stanice (mechanické, 
  elektronické, motorizované), 
- teodolity (mechanické, digitální), 
- laserové dálkoměry, 
- stativy, hranoly, výtyčky, kolíky, hřeby, 
  a další. 

Tabulka 20  P řehled výrobc ů 

V této práci je popsána technika a programové vybavení firmy Topcon Positioning 

Systems, Inc, kterými disponuje VŠB-TU Ostrava, institut geoingormatiky. Distributorem 

techniky této firmy je společnost Geodis. 

Firma Geodis nabízí techniku přímo i pro účely Policie. Viz [14]. Vhodnou technikou 
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se jeví přijímač GRS-1, který patří k novinkám na českém trhu. Institut jej k dispozici 

nemá, proto bylo nutné oslovit pana Ing. Jaroslava Slabého, který je vedoucím Oddělení 

prodeje geodetických a GPS přístrojů TOPCON a domluvit se na předvedení přístroje. Po 

předvedení byl přijímač zapůjčen na několik dnů k provedení měření. 

7.1.6 Přijíma če GPS 

Topcon HiPerGD 

Patří ke starším zařízením, které je majetkem Institutu. Pro účely ověření měření 

je dostačující. 

Přijímač HiperGD je dvoufrekvenční, 40 kanálový přijímač (Obr. 15), který přijímá 

a zpracovává L1 a L2 signály. Umožňuje kódová i fázová měření. 

Metody měření: PP DGPD, RT DGPS, Network DGPS, RTK, Network RTK, PP Static, 

PP Kinematic. 

Technologie: Multipath reduction a Co-Op tracking. 

Technické parametry HiperGD viz 0 

 
Obr. 15  Topcon HiPerGD 

Topcon GMS-2 

Jednofrekvenční přijímač s vestavěnou anténou, obsahující digitální fotoaparát (kameru), 

elektronický kompas, paměťový slot pro SD kartu.Vhodný pro mapování se submetrovou 

přesností (pro GIS aplikace) a navigaci (RT DGPS), nebo pro jednofrekvenční sledování 

satelitů s měřením fáze nosné vlny (pro vysoce přesné statické určování polohy). 

S volitelnou externí L1 anténou může přístroj GMS-2 dosáhnout při postprocessingovém 

zpracování geodetických měření přesnosti lepší než 1 cm. [12] Technické parametry viz 

Tabulka 21. Přístroj je vybaven operačním systémem Windows CE, který umožňuje 
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propojení s totální stanicí nebo GPS aparaturou TOPCON pro RTK měření [12]. 

Metody měření: PP DGPS, RT DGPS, Real-time DGPS, RTK, Network RTK, PP Static, 

PP Kinematic. 

Technologie: Multipath reduction  

Více informací viz [12]. 

Technické parametry GMS-2 Obrázek 

OS Microsoft Windows CE 

Program Topcon Tools GIS, TopSURV GIS 

Procesor Intel PXA270 Bulverde, 520 MHz 

Interní pam ěť SDRAM, 128 MB 

Počet kanál ů 50 G2, signál L1 

Přesnost v DGPS 
v reálném čase < 1m 

Přenos dat Bluetooth standard 1.2, datové kabel 

střední chyba L1 
statického m ěření ± 5mm +1.5ppm 

střední chyba dodate č-
ného výpo čtu DGPS ± 10cm 

WAAS/EGNOS Ano 

Baterie Li-Ion, vyměnitelné, dobíjecí, 8 hodin v GPS modu 

Displej 
240x320 QVGA, dotykový, barevný – výběry a 
zadávání textu se provádí tužkou, čitelný na 
slunci, 

Rozměry 197 x 90 x 63 mm 

Odolnost IP66, -20°C do +50°C  pád z 1 metru 

Provozní doba 8 hodin v GPS módu 

Váha 0.7 kg 

 

Tabulka 21  Topcon GMS-2 [12] 

Externí anténa Topcon PG-A5 

Jednofrekvenční externí anténa, přijímací signály ze systému GPS a GLONAS Obr. 16. 

 
Obr. 16  Anténa Topcon PG-A5 
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Topcon GRS-1 

Dovoufrekvenční, duální, 72 kanálový GNSS přijímač a datový záznamník umístěný 

v odolném pouzdře. Přijímá signály z GPS/GLONASS. Obsahuje prvky jako jsou externí 

anténa PG-A1, která z přijímače činí přesný geodetický přijímač. Dále obsahuje digitální 

kameru, magnetický kompas nebo čtečku čárových kódů, interní GSM/GPRS modem, 

USB datové rozhraní a slot pro SD kartu. Vestavěnou bezdrátovou Bluetooth a WiFi  

komunikaci. [14] 

V základní sestavě  GRS-1 (interní jednofrekvenční anténa) umožňuje  mapování 

se submetrovou přesností  (vhodné pro GIS aplikace), nebo pro jednofrekvenční  

sledování  satelitů  s  měřením fáze nosné vlny  (pro  vysoce  přesné statické určování 

polohy).  S volitelnou externí  L1  anténou může přístroj  Topcon  GRS-1  dosáhnout při 

postprocessingovém zpracování geodetických měření přesnosti lepší než 1 cm [14]. Více 

informací[14]. 

Metody měření: PP DGPS, RT DGPS, Network RT DGPS, RTK, Network RTK, 

PP Static, PP Kinematic. 

Technologie: Multipath reduction a Co-Op tracking. 

  

Obr. 17 Topcon GRS-1 

Topcon GRS-1: převzato a upraveno z [14]. 
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AnténaTopcon PG-A1 

Dvoufrekvenční externí anténa (Obr. 18), přijímá signály ze systému GPS a GLONAS 

s microcentrickou technologií a integrovanou základnovou deskou pro eliminaci chyb 

způsobených vedlejšími odrazy.  

 

Obr. 18  Anténa Topcon PG-A1 

Anténa Topcon PG-A1: převzato a upraveno z [12]. 

Laserový dálkoměr 

Určen k měření vzdáleností. Princip měření spočívá v pasivním odrazu viditelného 

laserového paprsku od předmětu měření. Dosah přístroje a doba měření závisí 

na schopnostech reflexe měřeného místa. Většina měřených vzdáleností je určena téměř 

okamžitě (do jedné sekundy). Do cca 30 až 70 m (dle druhu odrazného povrchu) měří 

přístroj bez použití terče, pro větší vzdálenosti se používá cílová tabulka se speciální 

povrchovou úpravou. [19] Využití k určení vzdálenosti objektů, ke kterým není možný 

přístup, ale jsou viditelné z místa měření nebo určení vzdálenosti pro dopočet souřadnic 

v GPS. 

7.1.7 Mobilní výpo četní technika 

Datový záznamník 

Je možné zakoupit spolu s měřickou technikou (GPS přijímačem) včetně programů 

pro sběr dat. Umožňují připojení k držáku na výtyčce GPS přijímače, další výhody 

a nevýhody viz Tabulka 22. Technické parametry FC-100 viz Tabulka 23. 
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Kontrolér 

Výhody Nevýhody 

Malé rozměry, 
nízká hmotnost, 
vysoká mobilita, 
příznivá pořizovací cena, 
dotykový displej,  
uváděná výdrž baterie 30 hodin, 
připojení k přijímači GPS a jiným zařízením, 
odolnost proti nárazu a vlhkosti, 
mohou mít zabudovaný fotoaparát 

Malý displej, 
bez klávesnice – vyvolává se na displej (text 
se zadává tužkou),  
datový kabel (pokud není řešen přenos dat 
bezdrátově) 

Tabulka 22  Výhody a nevýhody kontroléru 

Technické parametry FC-100 Obrázek 

OS Microsoft Windows ® CE.NET 

Program TopSurv (pro GPS a totální stanice) 

Procesor Xscale PXA 255 

Výkon 400MHz Intel Xscale procesor 

Paměť 64MB nebo 128MB flash disk (interní) 

Displej 320 × 240 QVGA, dotykový, barevný – výběry 
a zadávání textu se provádí tužkou, čitelný na slunci, 

Odolnost vodotěsná konstrukce, odolnost proti nárazům, 
prachu, v pouzdře se odolnost zvyšuje, 

Provozní doba 
20 hodin (normální používání) 
45 hodin (bez osvětlení displeje, bez dotyku) 

Baterie Li-Ion, vyměnitelné, dobíjecí, 20 hodinový provoz, 
bez podsvícení 40 hodin. 

Skladovací/ 
provozní teplota 

-20°C a +50°C 
-30°C a +60°C 

Datová karta Vyjímatelná karta Compact Flash, SD Media Card, 

Přenos dat Bluetooth, datový kabel, 

Rozměry/ hmotnost 
182 × 102.8 × 58.3 mm 
0,6 kg 

Tabulka 23  Kontrolér Topcon FC-100 [12] 

Tablet 

Mobilní technika, která je vhodná do terénu. Velký displej umožňuje příjemné prohlížení 

dat a zobrazení map. Umožňuje kreslení „tužkou“ přímo na displej zařízení. Díky 

vysokého výkonu je možné instalovat jakékoliv programy. Velkou nevýhodou je zadávaní 

textu, které je řešeno tužkou vyvoláním klávesnice na displej. Nebo klávesnicí, která může 

byt součástí zařízení. V případě použití klávesnice je nutné tablet na něco položit. Výhody 

a nevýhody tabletu viz Tabulka 24. Technické parametry tabletu viz Tabulka 25. 
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Tablet 

Výhody Nevýhody 

Nižší hmotnost než notebooky, 
vysoký celkový výkon, 
vysoká mobilita i za chůze, 
velký a lépe čitelný displej, 
dotykový displej,  
velká vnitřní paměťová kapacita, 
výkon baterie je dostačující pro připojení periferií  
možnost použití běžného programového 
vybavení (s omezením ovládání) 

Vysoká cena, zvláště v odolném provedení, 
nepohodlné použití klávesnice, 
nutná úprava operačního systému a aplikací 
pro ovládání dotykovou tužkou, 
problematičtější rozšíření o periferie, 
často vyčnívají, možnost poškození 

Tabulka 24  Výhody a nevýhody tabletu [32] 

Technické parametry Tablet HP TC 1100 Obrázek 

OS Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 

Program Internetový prohlížeč, 

Procesor Intel Pentium-M 1.0GHz a 1MB vyrovnávací Cache 

Paměť 512 MB (333MHz) SDRAM 

Grafická karta NVIDIA GeForce 4 Go s 32 MB 

Displej 1024 x 768, dotykovým 10,4" TFT, výběry a 
zadávání textu se provádí tužkou, čitelný na slunci, 

Kapacita 40 GB 

Provozní doba 4,5h a méně 

Baterie li-on 

Sítě bezdrátovou síťovou kartu WiFi standardu 802.11b, 
modul Bluetooth 

Vstupní za řízení klávesnice, dotykový displej (+dotykové pero), 
trackpoint (minijoystick) 

Porty/sloty  
PCMCIA slot typu II, MMC / SD slot  
dva USB 2.0 (EHCI) Ports,  
VGA, RJ-11, RJ-45 , sluchátkový mikrofon  

Rozměry, hmotnost 274 x 216 x 20 mm, 1,8 kg. 

 

Tabulka 25 Tablet HP TC 1100 [18] 

Mobilní telefon 

Telefon s Bluetooth pro spárování a přenos dat mezi mobilním telefonem a kontrolérem 

a se službou GPRS pro přenos dat mezi přijímačem GPS a operačním centrem viz Tabulka 

26. 

Nokia 

Technické parametry Obrázek 

Přenos dat GPRS, Bluetooth 

Baterie vyměnitelné, dobíjecí  

Tabulka 26  Mobilní telefon 
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7.1.8 Programové vybavení 

TopSURV 

Programový balík pro kontroléry (Obr. 19). Slouží pro sběr dat totálními stanicemi, 

ovládání motorizovaných totálních stanic a ovládání Topcon GPS systémů [12]. 

TopSURV je dostupný v šesti různých modulech (TopSURV GPS+, TopSURV GIS 

(DGPS), TopSURV pro totální stanice, TopSURV pro robotizované totální stanice, 

TopSURV Komunikace). Moduly mohou být použity samostatně nebo kombinovaně [12]. 

TopSURV GPS+ modul zahrnuje nastavení Base stanice, GPS stav včetně zobrazení 

rozložení satelitů a detailů polohy, RTK sběru dat, grafické vytyčování, postprocessingové 

zpracování atd. [12] 

TopSURV GIS (DGPS) modul pro kódová měření. 

Konfigurace zakázky 

Zakázka → Měření    

U zhotovení zakázky v konfiguraci „měření (Survey)“ mohou být zvoleny metody: RTK, 

Network RTK, Network DGPS, Real-Time DGPS, PP DGPS, PP Static, 

PP Kinematic. 

K metodám RTK, Network RTK, Real-Time DGPS, Network DGPS je možné zvolit 

funkci (Enable PP Survey), která umožňuje součastně se zvolenou metodou 

zaznamenávat data pro postprocessingové zpracování. 

Metoda Network RTK a Network DGPS používá korekční data typu: VRS, FKP, Single 

Base, nebo External Config.  

Real-time DGPS korekce z User Base (uživatelské referenční stanice), Beacon 

(rádiomajáků), WAAS, SBAS, CDGPS, EGNOS, OmniSTAR-VBS, nebo 

z OmniSTAR-HP. 

Zakázka → Pokročilé    

Konfigurace „Pokročilé (Advanced)“ umožňuje nastavit další funkce, vedoucí k přesnějším 

výsledkům měření GPS přijímačem (Redukce Multipath  a Co Op Tracking). 
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Export: shp, dwg, dxf, tps, tsj, wml.  

Import:  Mapové podklady (rastrové, vektorové), kódy, transformační klíč, atd. 

Popis a účel formátů viz Tabulka 19 

  
Obr. 19  TopSURV - Ovládací program pro záznamníky (GPS+, GIS) 

TopSurv:Převzato a upraveno z [12] 

TopconTools (postprocessing software)  

Program Topcon Tools je dostupný ve třech modulech, které je možné zakoupit samostatně 

nebo kombinovaně. Zpracovává data získána RTK měřením, postprocessing měřením 

a totální stanicí (Obr. 20). [12] 

     

Obr. 20 TopSURV - Ovládací program pro kontroléry ( GPS+, GIS) 

Více informací viz [12] nebo kapitola 9.1.1.Nastavení, zobrazení, kontrola a úprava 

naměřených dat 
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ArcView 

Program ArcView je první ze tří úrovní řady ArcGIS Desktop. ArcView tvoří sada 

aplikací: ArcMap, ArcCatalog, ModelBuilder a okno ArcToolbox. [2] Program je určený 

pro tvorbu map a analýzy. 

Více informací viz [2] nebo v kapitole 9.1.2 Vizualizace, úpravy, tvorby map 

7.1.9 Základní údržba GPS p řijíma čů 

Restartování mobilního zařízení 

Při restartování mobilního zařízení dojde k restartu na úrovní OS mobilního zařízení [37]. 

(Nedojde k restartování navigačního počítače GPS přístroje!).  

Dva druhy restartování mobilního zařízení: 

Teplý restart - dojde uzavření aktivních aplikací 

Studený restart - dojde k vymazání celé operační paměti RAM mobilního zařízení, včetně 

nainstalovaných programů (záleží na nastavení). 

Postup: 

Hiper GD  

• Teplý restart - současně stisknout alt+ ↑+→ 

• Studený restart - - provádí se pomocí stylusu nad slotem pro SD kartu. (Stylus 

je „tužka“, která je součástí mobilního zápisníku) 

GMS-2 a GRS-1 

• Teplý restart - provádí se pomocí tlačítka nad slotem pro SD kartu. Pro stisknutí 

se používá stylus [37]. 

• Studený restart - provádí se současným stisknutím a držením tlačítek 

ENT+ESC+teplý start [37]. 

Restartování navigačního počítače GPS přístroje 

Při restartování navigačního počítače dojde k restartu samotného GPS přístroje a spolu 

s ním je smazán i obsah NVRAM. Tento restart je vhodné použít, dojde-li k zablokování 

komunikačního kanálu GPS. 
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V tomto případě dojde ke smazání systémových dat (almanachu, efemerid, poslední známé 

polohy a odhadu GPS času). Tento start bude tzv. studeným startem.[37] 

Studený start - doba potřebná k určení první polohy (TTFF - Time To First Fix) trvá 

několik minut (podle typu a stáří přijímače). 

Teplý start - dochází k němu, pokud přijímač nebyl použit 2 až 4 hodiny. Doba trvání 

k určení polohy je několik sekund (30 - 60 s). 

Horký start - přijímač je možné ihned použít. Trvá několik desítek sekund (podle typu 

přijímače). 

Postup: 

Hiper GD  

Reset navigačního počítače 

1. Vypnou přístroj 

2. Držet tlačítko FN 

3. Stiskem a uvolněním PWR zapnout přijímač (stále držet FN) 

4. STAC a REC začne blikat zeleně. Po 5s začnou STAT a REC blikat červeno- 

oranžově. V té chvíli pustit FN. [37] 

Smazání obsahu paměti NVRAM 

Stejný postup jako u restartování navigačního přístroje. Po uvolnění tlačítka FN začnou 

diody STAT a REC blikat, trvá to 5 s. Opět zmáčknout tlačítko FN [37] 

GMS-2 a GRS-1 

Reset navigačního počítače 

(Spustit CE-CDU) v menu Configuration→Controls: Reset Receiver. 

Nebo (Spustit GMS Tools) Záložka GNSS (vhodné použít když dojde k zablokování 

navigačního přístroje a nepomůže spuštění CE-CDU). 

V obou případech je možné i zvolit volbu odstranění obsahu paměti NVRAM. 
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8 Praktické ov ěření navrhovaného řešení 

V praxi byly vyzkoušeny metody měření (pomocí GPS): 

• PP DGPS a vlastní referenční stanicí (2 přijímače GMS-2) 

• PP DGPS a referenční stanice (přijímač GMS-2 a GRS-1) 

• Network RT DGPS – Single Base (korekce GNSS; přijímač GRS-1) 

• Network RTK – Single Base (Korekce RTK) (přijímač Hiper GD a GRS-1) 

Fotografie přijímačů 

1) 2) 

3)        4) 

5) 6) 7) 
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Fotografie: 1) Přijímač GMS-2, který byl použit jako Base; 2) Přijímač GMS-2 (vlevo) 

Base (vpravo) Rover; 3)přijímač GMS-2; 4) Přijímač Hiper GD; 5), 6), 7) Přijímač GRS1. 

Použity byly přijímače GPS: 

• Hiper GD 

• GMS-2 

• GRS-1 

Technické a programové vybavení 

Zařízení Počet Vybavení za řízení 

GMS-2 2 OS Microsoft Windows, TopSurv, CE-CDU 

PG-A5 2 Datový kabel 

Výtyčka 1 + držák 

Stativ (třínožka) 1 + hlavici 

Tabulka 27 Technické a programové vybavení p řijímače GMS-2 

Poznámka: Stativ (třínožka), dva přijímače a dvě antény pouze v případě měření s vlastní referenční stanicí 

(Base). 

Zařízení Počet Vybavení za řízení 

HiPerGD 1 TopSurv 

FC-100 1 TopSurv, OS Microsoft Windows, datový kabel 

Výtyčka 1 + držák 

Mobilní telefon 1 GPRS, Bluetooth 

Tabulka 28  Technické a programové vybavení p řijíma če HiperGD 

Zařízení Počet Vybavení za řízení 

GRS-1 1 TopSurv, OS Microsoft Windows 

PG-A1 1 TopSurv, datový kabel 

Výtyčka 1 + držák 

Tabulka 29 Technické a programové vybavení p řijímače GRS-1 

Zařízení Počet Vybavení za řízení 

Tablet 1 
OS-windows,  
Topcon Tools, NSync, Bluetooth, internetový prohlížeč, kreslící 
program 

Laserový dálkoměr 
nebo pásmo 1  

Tabulka 30 Další technické vybavení 
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Služby 

V případě použití dvou přijímačů bude jeden vystupovat v roli Rover a druhý v roli Base. 

Pro Base je nutné zjistit souřadnice bodu, na který se umístí přijímač. Vhodné je využít 

bod, jehož souřadnice jsou známy. K tomuto účelu je možné využít trigonometrických 

a zhušťovacích bodů, které jsou dostupné na internetových stránkách ČUZK v databázi 

bodových polí. Ukázka geodetických údajů trigonometrického bodu 1. viz Příloha 3.  

V případě použití jednoho přijímače budou korekce přijímány z referenční stanice viz 

Tabulka 31 

Síť Stanice Zajiš ťuje Popis 

VESOG  VSBO VSB-TU Ostrava Referenční stanice 

Tabulka 31  Služby 

Program Popis Technické vybavení 

TopconTools  Postprocessing 

ActiveSync Synchronizaci přenosných 
zařízení se systémem Windows 

ArcVoew Vizualizace map 

Monitor, klávesnice, myš, CD/RW 
DVD/RW mechaniku, tiskárna 

Tabulka 32  Technické a programové vybavení PC 

Doba observace v konfiguraci 

Přijímač Metoda 
Dobaobservace 

(epochy) 

Hiper GD Network RTK 3 

PPDGPS (v prostředí) 60 
GMS-2 

PPDGPS (v přepadení) 30 

Network RTK 3 

Network RT DGPS 10 GRS-1 

PP DGPS 30 

Tabulka 33 Délka observace u jednotlivých metod m ěření přijímači GPS 

Další nastavení konfigurace shodná s postupy určenými pro cvičení na VŠB-TUO, institut 

geoinformatiky [37]. 
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8.1 Vybrané konfigurace a funkce programu TopSurv 

8.1.1 Konfigurace parametr ů měření 

Survey Parms (Konfigurace parametrů měření) pro Real - Time metody: 

Solution Type (Typ řešení) [12] 

Nastavuje typ řešení pro každou epochu (pravděpodobnostní chyba). Může být „Pouze 

Fix“ (pouze fixní), „Fix a Float“ (fixní a plovoucí řešení), “Fix, Float, Autonomní 

(u kódových měření „DGPS“ a „DGPS a Autonomní“) a “Vse“ (všechna řešení). 

„Fix“  (fixní řešení) znamená, že poloha byla vypočítána RTK modulem pomocí měření 

fáze nosné vlny z referenční stanice a z přijímače rover. Byly určeny a zafixovány 

celočíselné hodnoty ambiguit. 

„Float“  (plovoucí řešení) znamená, že poloha byla vypočítána RTK modulem pomocí 

měření nosné fáze z referenční stanice a z přijímače rover. Celočíselné hodnoty ambiguit 

však NEBYLY zafixovány. Místo nich jsou použity pouze plovoucí odhady. 

„DGPS“  (kódové diferenciální řešení) znamená, že poloha byla vypočítána pomocí měření 

pseudovzdáleností z referenční stanice a z přijímače rover.  

„Vse“  (všechna řešení) znamená, že poloha byla vypočítána pomocí všech přijatých epoch, 

včetně autonomních měření. 

Auto Accept (auto registrace) [12] 

Auto Accept slouží pro nastavení parametrů automatické registrace během stacionárního 

měření. Obsahuje následující volby:  

Num Means to Avg (Počet měření pro průměrování): pokud je tato volba aktivována, 

nastavuje počet měření použitých pro průměrování.  

Precision (m) Hz a Vert (Přesnost (m)) 

V případě zaškrtnutí této funkce dochází k ukládání dat do té doby, než je splněna 

podmínka. V praxi to znamená, i když má přijímač GPS nastaveno, aby ukládal epochy 

10 s, ukládá je doté doby než je splněna nastavená hodnota funkce Precision.. 
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Funkce Auto Topo slouží pro nastavení parametrů kinematického měření. Obsahuje 

následující volby:  

Method (Metoda): definuje metodu měření intervalu mezi přijímanými epochami – podle 

času, podle horizontální vzdálenosti, nebo podle šikmé vzdálenosti.  

Interval:  v tomto poli lze nastavit konkrétní hodnotu zvoleného intervalu. 

Survey Parms (Konfigurace parametrů měření) pro PP Kinematic a PP DGPS [12]  

Topo: nastavuje počet epoch, které budou při měření každé polohy zaznamenány. 

Auto Topo: nastavuje časový interval mezi stanovištěmi. 

Převzato a upraveno: dokument Topsurv (referenční manuál) [12] 

8.1.2 Funkce 

String (Řetězec) 

Funkce String umožňuje každé linii nebo polygonu přiřadit hodnotu. Toho se dá využít 

například v místě, kde je zapotřebí přerušit měření linie a určit polohu jiných objektů 

a poté navázat na linii, která byla ukončena. Bez této funkce by to nebylo možné. 

Vytvářet řetězce nebo uzavírat polygony je možné i ve zpracovatelském programu 

TopconTools. 

Offsets (Odsazení) - Line (Přímka) 

Funkce dopočítá bod, který není možné zaměřit pomocí GPS. Nutné je mít určenou polohu 

dvou bodů a vzdálenost bodu, u kterého je potřeba určit poloha. Možnosti dopočítání bodu 

jsou odlišné oproti funkce protínání vpřed.  

Intersection (Protínání vpřed) 

Funkce vypočítá průsečík bodu mezi dvěma body. 

Inverse (Inverse)  

Funkce Inverse vypočítá vzdálenost mezi dvěma body. Vypočtené hodnoty se nikam 

neukládají. 
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8.2 Příklady m ěření přijíma čem GPS v různém prost ředí 

8.2.1 Prostranství s p řekážkami 

Zástavba  

Popis místa 

Domy jsou pěti patrové, mají sedlovou střechu a jsou rozmístěny do obdélníkového tvaru. 

Od sebe jsou vzdálené přibližně 100x75 m. Na dvoře se nachází jehličnaté a listnaté 

stromy (bez listí). 

Fotografie prostředí 

        

       
Více fotografií viz Příloha 4 

Náčrtek s navrhovanými body měření vybranými přijímači GPS představuje Obr. 21. 
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Obr. 21 Polní ná črtek zástavby 

Výsledná měření 

Obr. 22 představuje letecký snímek prostředí, kde bylo provedeno měření. Použity byly 

přijímače (vlevo) GRS-1 a (vpravo) Hiper GD s metodou Network RTK. 

   
Obr. 22 Měření přijímačem (vlevo) GRS-1 a Hiper GD metodou Network RTK 
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Legenda 1 představuje typ řešení v době měření přijímači GRS/1 a Hiper GD metodou 

Network RTK (Obr. 22) 

Bod Typ řešení Popis 

 Fixní Body představují místa, která byla zaměřena ve stavu Fixní 

 Float Body představují místa, která byla zaměřena ve stavu Float (nebylo možné 
polohu zafixovat) 

 Autonomní Body představují místa, která byla zaměřena ve stavu Autonomní 

 Fixní (<PDOP) 

 Float (<PDOP 

Body mají vysokou hodnotu PDOP (PDOP>7) 
 

 Měření Body představují místa, kde bylo provedeno měření a jejich výsledky jsou body 
v měřeném stavu Fixní, Float nebo Autonomní 

 Neměřil Přijímač neměřil 

Legenda 1 Metoda Network RTK 

Poznámka z měření: Body 1, 2 nebylo možné zaměřit. Po posunutí o půl metru nebo 

nachýlení výtyčky s anténou přešel přijímač do stavu Autonomní. V tomto stavu přetrval. 

Po opětovném vracení se na místo, přijímač přecházel ze stavu neměřím do stavu 

Autonomní. 

(Obr. 23) Pro měření byl požit přijímač GRS-1 s metodou Network RT DGPS. 

 
Obr. 23 Měření přijímačem GRS-1 metodou Network RT DGPS 

Legenda 2 představuje typ řešení v době měření přijímačem GRS-1 metodou Network RT 
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DGPS (Obr. 23) 

Bod Typ řešení Popis 

 DGPS Body představují místa, která byla zaměřena ve stavu DGPS 

 DGPS (<PDOP) Body mají vysokou hodnotu PDOP (PDOP>7) 

 Měřen Přijímač neměřil 

Legenda 2 Metoda Network RT DGPS 

   
Obr. 24 Měření přijímačem GMS-2 metodou PP GDPS (vlevo) pomocí vlastní RS 

stanice a stanice VSBO  
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Obr. 25 Měření přijímačem GMS-2 metodou PP GDPS pomocí vlastní RS stanice bez 

fixování hlavi čky v souboru. 

Legenda 3 představuje typ řešení v době měření přijímačem GMS - 2 metodou PP DGPS 

(Obr. 24 a Obr. 25). 

Bod Typ řešení Popis 

 DGPS Body představují místa, která byla zaměřena ve stavu DGPS 

 DGPS (<PDOP) Body mají vysokou hodnotu PDOP (PDOP>7) 

 Neměřil Přijímač neměřil 

Legenda 3 Metoda PP DGPS 
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Les 

Popis místa 

Smíšený les s převahou listnatých stromu (bez listí) se nachází v údolíčku, který má ze SV 

a JZ strany svah.Výškové rozdíly jsou zhruba 30 m 

Poznámka:Záměrně bylo vybráno místo s náročnějším terénem. Opomenout se nesmí, že v době měření byly 

stromy bez listí. 

Fotografie prostředí 

1) 2) 

3) 4) 

Více fotografií viz Příloha 10 

V Tabulka 34 jsou uvedené některé z bodů k jednotlivým fotografiím daného prostředí. 

Fotografie Body 

1 116, 

2 109 - 113 

3 109 - 113 

4 103 - 105 

Tabulka 34 M ěření v prost ředí les 
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Výsledná měření 

(Obr. 26 a Obr. 27) V prostředí „les“bylo provedeno měření přijímači GRS-1 a Hiper GD 

s metodou Network RTK.  

 
Obr. 26 Měření přijímačem GRS-1 metodou Network RTK 

   
Obr. 27 Měření přijímačem Hiper GD metodou Network RTK ve dvou dnech 

Informace stavu bodů v době měření metodou Network RTK k Obr. 26 a Obr. 27 viz 

Legenda 1  
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Obr. 28 Měření přijímačem GRS-1 metodou Network RT DGPS 

Informace stavu bodů v době měření metodou Network RT DGPS k Obr. 28 viz Legenda 1 

 

 
Obr. 29 Měření přijímačem GMS-2 metodou PP GDPS (horní) pomocí vlastní RS 

stanice a (dolní) stanice VSBO 

Legenda 4 představuje typ řešení v době měření přijímačem GMS - 2 metodou PP DGPS 
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(Obr. 29) 

Bod Typ řešení Popis 

 DGPS Body představují místa, která byla zaměřena ve stavu Fixní 

 DGPS (<PDOP) Body mají vysokou hodnotu PDOP (PDOP>7) 

Legenda 4 Metoda PP DGPS 

Zhodnocení metod měření v prostředí s překážkami 

Na základě měření v terénu je nejefektivnější využití metod PP DGPS a Network RT 

DGPS neboli kódových měření. V případě použití fázových měření, metody Network TRK 

mohou nastat situace, kdy v daném čase nebude možné polohu bodu určit se stanovenou 

přesností. Nebo nebude možné vůbec měřit.  

U postprocessingu je nutné data z Base nebo referenční stanice zafixovat, jinak dojde ke 

špatnému zpřesnění polohy (viz Obr. 25). 

8.2.2 Volné prostranství 

Pole 

Popis místa 

Místo je mírně svažitý z JZ na SV. SV je lemován smíšeným lesem.  

Fotografie prostředí 
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Zhodnocení metod měření v prostředí bez překážek 

V místech bez překážek je efektivnější využít fázových měření.  

8.3 Příklady využití m ěření GPS přijímačem  

Munice 

V Ostravě - Porubě byl nalezen předmět, připomínající vojenskou munici. Je uložen kapslí 

vzhůru.  

Výsledek: lokalizace a mapka místa 

Poznámka: Na daném místě se žádna munice nevyskytuje. Lokalita byla vykolíkována a následně bylo 

provedeno měření. Záměrně bylo vybráno místo s náročnějším terénem. Na fotografiích (fotografie munice) 

by se mělo jednat o dno nábojnice tankového kanónu. 

Popis místa 

Lokalita kde bylo provedeno měření je mírně svažitá z JZ na SV a je lemována ze S a V 

smíšeným lesem. 

Fotografie lokality 
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Fotografie munice 

   

Ukázka výsledného měření přijímačem GRS-1 metodou Network RTK 

 
Obr. 30 Munice 
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Přepadení 

Dne 1.dubna 2010došlo v Ostravě - Porubě k přepadení studentky, která se vracela 

v nočních hodinách z brigády na koleje VŠB-TUO. Pachatel s ní vystoupil na tramvajové 

zastávce na 17. listopadu a pronásledoval ji ke kolejím. K přepadení došlo zhruba po 194, 

6 m od tramvajové zastávky. Pachatel byl vyrušen svědkem, který šel z práce ke svému 

vozidlu. 

Výsledek: situační mapka pohybu pachatele, svědka a oběti. Určení polohy místa činu, 

důkazního materiálu. Rozmístění kamer. Zobrazení provedeno na podkladě leteckého 

snímku. 

Poznámka: Přepadení je vymyšlené, sloužilo pouze pro účely ověření měření. Lokalita byla volena 

v polootevřené krajině s velkým provozem (chodci a automobilová doprava). V době měření s přijímače GRS- 

1 byly na křižovatce 17 listopadu prováděny opravy silnice. provoz byl velmi zpomalen a dohlížela na něj 

PČR. 

Fotografie lokality 

1) 2) 

3) 4) 
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Tabulka 35 obsahuje popis k fotografiím lokality 

Fotografie Popis 

1 Pohyb pachatele a oběti od tramvajové zastávky 

2 Pohyb svědka od parkoviště 

3 Pohyb pachatele od místa činu a důkazní materiál č 1 

4 Kamery 

Tabulka 35 P ředstavení situace. 

Fotografie důkazního materiálu 

 

 

Ukázka zobrazených dat v programu Topcon Tools viz Příloha 12 Tento obrázek 

představuje situační plánek přepadení se zobrazením důkazního materiálu. Použit byl 

přijímač GRS-1 s metodou Network RT GDPS. 
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Výsledné zobrazení 

 
Obr. 31 Situa ční plánek p řepadení- metoda m ěření Network RTK (Hiper GD) 

8.3.1 Ověření měření  

Poznámka: Postprocessingové zpracování: Vlivem špatného hrmware v zařízení GMS-2 je chyba v opravené 

poloze přiliž nízká. Chyba by se v případě PP DGPS měla pohybovat v desítkách centimetrů a ne 

v jednotkách [37] 

Tramvajový ostrůvek 

Ověření přesnosti rozdílu délek bylo provedeno na tramvajovém ostrůvku. Na ostrůvku 

se změřila délka dvou kratších stran přijímači GPS a pásmem a následně byly vypočítány 

rozdíly délek mezi pěsmem a jednotlivými přijímači a jejich metodami měření (pásmo vs. 

přijímače GPS). Porovnání rozdílů délek stran (pásmo vs. přijímače GPS viz Tabulka 36 

a zobrazení ostrůvků viz Obr. 32). Ve sloupci Pachatel jsou vypsány délky trasy pachatele 

z tramvajového ostrůvku k místu činu. Informace o rozměrech jsou z programu Topcon 

Tools. 
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Přijímač Metoda a (m) b (m) ∆ a (m) ∆ b (m) Pachatel (m)  

Hiper GD Network RTK 2,457 2,486 0,083 0,084 194, 60 

PP DGPS (1) 5,808 3,937 -3,268 -1,367 196, 031 

PPDGPS (2) 2,138 3,363 0,402 -0,793 GMS-2 

PP DGPS (3) 3,414 2,354 -0,874 0,216 
194,592 

Network RTK 2,406 2,457 0,134 0,113 193, 567 

Network RT DGPS 2,517 2,409 0,023 0,166 195,117 GRS-1 

PP DGPS 2,129 (přes 7,6) 0,411 bod mimo 196, 308 

Pásmo   2,540 2,570       

Tabulka 36 Rozdíly délek mezi pásmem a p řijíma či GPS 

  
Obr. 32 Překrytí dat zam ěřených jednotlivými p řijíma či GPS (vlevo strany a) 

Poznámka: pásmo nebylo kalibrované.I při měření přijímači GPS mohlo dojít k nepřesnostem mezi 

vzdálenostmi kvůli nedodržení polohy místa, kde se provádělo měření (Vzdálenost by nepřekročila 5 cm). 

Point From  Horizontal Precision (m) Vertical Precision (m) PDOP 

119 0,009 0,002 2,098 

120 0,072 0,082 1,887 

121 0,097 0,103 1,851 

122 0,131 0,107 1,789 

Tabulka 37  Výsledky postprocessingového zpracováni  (GMS-2 - PP DDGPS(1)) 
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Obr. 33 Srovnání vrstev p řijímače GMS-2(PP DGPS a Autonomní) a Hiper GD 

Vyhodnocení ověření 

Z Tabulka 36 je patrné, že metody založené na fázovém měření, jsou přesnější něž kódové.  

Obr. 32 zobrazuje jednotlivé vrstvy části tramvajového ostrůvku. Problém nastal při 

postprocesingovém zpracování. Podle výsledných hodnot (Tabulka 37) nepřesahovalo 

postprocessingové zpracování nastavenou přesnost (0, 5m) a hodnoty PDOP jsou také 

velmi dobré. U bodu 122 pravděpodobně vlivem špatného hrmware v GMS-2 už došlo 

k překročení H (V) přesnosti. Proto by pro výsledné hodnocení, kdy požadovaná přesnost 

nesní překročit 50 cm neměl být použit. 

Obr. 33 zobrazuje měřená data ve stavu Autonomním (GMS-2) a provedený 

postprocessing a data ve stavu Fixní (Hiper GD). Je z něj patrné, že data ve stavu 

Autonomní jsou „přesnější“ než provedené následné zpracování. Tomu má být naopak. 

Problém se mi nepodařilo vyřešit. Při použití metody Network RT DGPS, jsou v tomto 

případě výsledky přesnější (Obr. 33 - metoda měření Network RT DGPS znázorněna 

oranžovou barvou) 
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Triangulační bod č.1 

Ověření přesnosti měření jednotlivých metod měření pomocí přijímačů GPS bylo 

provedeno na triangulačním bodě č. 1, jehož souřadnice jsou určené geodeticky (viz 

Příloha 3). 

Přijímač GPS  Metoda m ěření 
Horizontal 

Precision (m) 
Vertical 

Precision (m)  PDOP 

Hiper GD NRTK 0,014 0,014 1,714 

GMS-2 PP DGPS 0,002 0,001 1,536 

PP DGPS 0,047 0,061 1,658 

PP DGPS (RTK) 0,051 0,039 1,467 

NRT DGPS 0,019 0,027 1,611 

GRS-1  
GRS-1  
GRS 1  
GRS-1  NRTK 0,013 0,015 1,647 

Tabulka 38  Výsledné hodnoty H a V p řesnosti a hodnoty PDOP 

 
Obr. 34 Ověření přesnosti 

Vyhodnocení ověření 

Tabulka 38 poskytuje informace o H a V přesnostech a hodnotách PDOP. Výsledky splňují 

požadovanou přesnost s jakou byla určena poloha bodu. Až Obr. 34 poskytuje informace 
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o poloze. Kde je provedeno srovnání polohy jednotlivých přijímačů a metod měření GPS. 

Z tohoto obrázku plyne, že nejpřesnější určování polohy bodu je pomocí fázových měření, 

konkrétně přijímači Hiper GD (Network RTK ) a GRS-1 (Network RTK), přesnost se 

pohybuje do 0,1m. 

Problém nastal u kódových měření (DGPS) pro postprocessing. Podle výsledku polohy 

bodu přijímačem GRS-1 metodou měření Network RT DGPS jsou poskytovány touto 

metodou přesnější výsledky než u postprocessingového zpracování. Má tomu být naopak 

(podle [37] nebo [11]). 

Přijímač GRS-1 metodou PP DGPS, poskytuje po postprocessingovém zpracování 

přesnější výsledky než  přijímač GMS-2 (PP DGPS) ale nesplňují podmínku této 

diplomové práce (přesnost do 0,5 m). Při měření přijímačem GRS-1 metodou Network 

RTK byly současně ukládány data (surová data) pro postprocessingové zpracování. 

Výsledná poloha je přesnější než u předešlých dvou metod. Opravy byly založené na 

kódových měření. Požadovaná přesnost splněna. 
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8.4 Problémy b ěhem m ěření 

Problém 1: 

Došlo k zablokování navigačního počítače GPS přístroje (GMS-2 a GRS-1) zadáním 

špatného hesla (nebo uživatelského jména).Po otevření zakázky v programu TopSurv 

mobilní záznamník nevydal charakteristický zvuk („zachrastění“). Přístroj nepřijímal 

signál z družic, v konfiguraci modemu nebylo možné vybírat stanice, z které budou 

přijímány korekce. Nepomohlo spuštění programu CE-CDU a provedení resetování GPS 

přijímače (Reset Reciver) ani smazání obsahu paměti NVRAM.  

Řešení problémů GMS-2: Problém byl odstraněn spuštěním programu GMS-2 Tools a 

zobrazením záložky GNSS. 

Řešení problémů GRS-1: problém byl odstraněn smazáním obsahu paměti NVRAM 

a provedení restartování GPS (Reset Reciver). 

Problém 2: 

U přijímače Hiper GD docházelo v místech, kde nebylo možné přijímat signály z družic 

k zablokování komunikačního kanálu. Přijímač nebyl schopen ze stavu Autonomní přejit 

do stavu Float a následně Fix. Nepomohlo přejít na místo bez překážek a ani resetování 

RTK v programu TopSurv.  

Řešení problému: Problém byl odstraněn restartováním navigačního počítače GPS. 

Problém 3:  

Nastaly i situace, kdy přijímač Hiper GD ze stavu Float nepřešel na stav Fixní. Opět 

nepomohlo přejít na místo bez překážek. 

Řešení problémů: Problém byl vyřešen resetováním RTK v programu TopSurv. V jiném 

dnu měření stejného místa problém nenastal. 

Během měření nedošlo ani jednou k problému příjímání korekcí přes mobilní telefon 

(Nokie E51) i přesto, že jsem na tento problém byla upozorněna. Při kontrole stavu korekcí 

nepřesahovalo stáří korekcí přes 1 s a síla signálu připojení byla 100%. Spárování zařízení 

bylo prováděno pouze v programu TopSurv (Config Modem) 
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9 Implementace navrhovaného řešení do prost ředí PČR 

9.1 Základní požadavky na programové vybavení 

Zobrazení naměřených dat, kontrola, zpracování a export dat. 

Viz kapitola 9.1.1. 

Vizualizace naměřených dat: 

• Import, export vektorových a rastrových formátů 

• WMS 

• Přiřazení a převody souřadnicových systému 

• Tvorba nových vrstev (bod, linie, polygon) 

• Spojení atributových tabulek 

• Základní operace (zobrazení vzdálenosti mezi body) 

• Tvorba map -opisky (text, legenda, měřítko, směrovka) 

9.1.1 Nastavení, zobrazení, kontrola a úprava nam ěřených dat 

Topcon Tools 

Popis vybraných funkcí programu Topcon Tools 

Poznámka Aplikováno na datech:Přepadení (přijímač Hiper GD s metodou Network RTK) 

Program Topcon Tools (Obr. 35) umožňuje základní operace, jako je založení nového 

zakázky, import a export dat, přidání bodu, linie a polygonu, výpočet vzdálenosti mezi 

body (Inverse), postprocessing, zobrazení dat v programu Google Earth (Obr. 36) a mnohé 

další. 
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Obr. 35 Pracovní prost ředí programu Topcon Tools 

 
Obr. 36 Prost ředí programu Google Earth 
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Jobs Configuration  

V Jobs Configuration (Obr. 37) se nastavuje zpracování dat. Záložka Coordinate Systems 

umožňuje nastavení kartografického zobrazení, souřadnicového systému, typ zobrazení 

souřadnic atd. 

Záložka GPS+PostProcess v podzáložce General se nastavuje velikost elevační masky, 

minimální dobu observace, atd. 

V záložce Quality Control  a její podzáložce Point Precisions se nastavuje horizontální 

a vertikální přesnost bodů určených statickou nebo kinematickou metodou. V podzáložce 

GPS OBS Precisions se nastavuje přesnost základny (nebo vektorů) pro postprocessing 

naměřených dat statickou nebo kinematickou metodou. 

 
Obr. 37 Nastavení vlastností zpracování m ěření 

Popis jednotlivých nastavení v Jobs Configurations viz dokument 35. 

Tabular View 

Záložka POINTS 

Obrázek viz Příloha 13 (zleva první obrázek) 

Záložka Poinst poskytuje informace o názvu bodu (Name), souřadnice bodů (WGS84 

Latitude, WGS84 Lontitude), kód (Code), nastavení barvy (Color), symbol bodu (Point 

Symbol) počet fotografií (Photo notes), místo uložení zakázky (Source), atd. 

Záložka Lines  

Obrázek viz Příloha 13 (zleva čtvrtý obrázek) 
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Záložka Lines poskytuje informace o liniích a polygonech. Umožňují nastavení barvy 

(Color), styl a šířku linie (Line Style, line Width), řetězec (String), vzdálenost (Distance 

(m)), dále vzdálenost mezi jednotlivými body (Distance from prev), atd. 

Záložka GPS OBS 

Obrázek viz Příloha 13 (zleva druhý obrázek) 

Záložka GPS OBS poskytuje informace kdy a v kolik hodin bylo provedeno měření (Start 

Time a Stop Time), trvání měření (Duration), horizontální a vertikální přesnost (Horizontal 

Precision (m), Vertical Precision (m)), metodu měření (Method), Typ řešení (Solution 

Type), parametry DOP (VDOP, HDOP, PDOP), počet GPS, GLONASS družic (GPS 

Satellites, GLONASS Satellites), epochy (Epochs), atd.  

Záložka GPS Occupations 

Obrázek viz Příloha 13 (zleva třetí obrázek) 

Záložka GPS Occupations poskytuje informace o anténě (Attenna Type), výšce antény 

(Antenaa Height (m)), typu měření výšky antény (Antenna Height Method) o přijímači 

(Receiver), interval ukládání dat (Interval), GPS týdnu a dnu (GPS week, day), atd. 

Properties 

Properties (Obr. 38) osahuje podrobnější informace o měřeném bodu. Např. záložka Codes 

and Style zobrazuje kód a jeho atributy, barvu, symbol, řetězec atd. Některé položky 

je možné upravovat. Záložka Photo Notes (Příloha 12) slouží pro fotografie, pořízené 

přijímačem GPS nebo fotoaparátem. 

 
Obr. 38 Vlastnosti bodu 
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Postporcessing kódových měření. 

Potřebné soubory pro postprocesising: 

• Zakázka  

• RawData (surová data z měření) 

• Rinex soubory (stažené soubory z referenční stanice) 

Než začneme v programu Topcon Tools importovat data musíme v Licences (Help) nechat 

označený pouze Modul GIS. Po odsouhlasení se program restartuje a ukončí. Musí 

se znovu spustit.  

Ve spuštěném program Topcon Tool  založíme projekt a nastavíme je konfigurační 

parametry. Dále provedeme Import dat. 

• Import Zakázky - Format Name: TopSurv (*.tsj, *. tlsv)  

• Import Rinex - Format Name: Rinex - GPS+Raw data (*.??O, *??G, *.??N). 

Důležité je zafixovat souřadnice referenční stanice - stanovit je jako neměnné 

a nahradit je souřadnicemi stanice VSBO zaměřené geodeticky (Tabulka 39). 

• Import RawData - Format name: TPS - GPS+ Raw Data (*.tps, *.jps) 

U načtených surových dat, provedeme ztotožnění observovaných epoch pro měření 

na jednom bode. Dále se provede Postprocessing.(Process). 

Poznámka: Při importu dat z referenční stanice, je nutné, jak už bylo zmíněno polohu zafixovat. Problém 

nastane, když při načítání RawDat v okně importu sice nenabízí možnost fixovat, občas se stalo, že je 

importoval jako fixované. V záložce Poinst se to projevilo v symbolu (pro fixované(neměnné) symbol 

trojúhelníku, pro nefixované symbol zeleného puntíku. Tomu se dá zabránit tím, že po spuštění okna pro 

Import zůstane nastaven formát souboru Rinex a označeno fixování, fixování odznačit. Když už dojde 

k importování RawDat, která budou zafixována, dá se to změnit u konkrétního bodu ve sloupci Control 

změnou stavu Both na None. Někdy se stane, že je bod fixován a ve sloupci Control je nastaveno None, 

je nutné kliknout na None a z nabídky opět vybrat None :-). 

Město Stanice  Latitude Lontitude Ell. Height 

Ostrava  VSBO 49°50'00,64944 18°09'49,79878 340,904 

Tabulka 39 Sou řadnice stanice VSBO 



Lenka Zažirejová: Posouzení možností využití GPS při ohledání místa činu. 

Ostrava 2010 86 

Vyhodnocení naměřených dat přijímačem GPS 

U importovaných dat nebo i po postprocessingu je nejvhodnější se nejprve podívat 

na symbol bodu. Jestliže je jakýkoliv symbol označen červenou barvou , znamená to, že 

výsledná přesnost těchto bodů je horší než zvolené hodnoty v nastavení Jobs 

Configuration. 

Dále se kontroluje horizontální a vertikální přesnost, přesnost délky základny (nebo 

vektoru), hodnoty PDOP, typ řešení a podobně. 

Tyto informace o přesnostech říkají s jakou přesností byl bod určen, ne však kde! To se dá 

například zjistit zobrazením naměřených dat na kvalitních mapových podkladech.  

Např. Poloha bodu 141 byla určena v typu řešení FLOAT.Chyba polohy tohoto bodu může 

byt až 2 m. 

Export výsledků 

V zobrazeném dialogovém okně Export je nutné v případě obsažených fotografií zatrhnout 

položku Photo Notes.  

Při exportu bodové vrstvy do formátu .shp se vyexportují všechny kódy a jejich atributy. 

U liniové a polygonové vrstvy pouze názvy kódů. 

Dále je nutné v exportovaných souborech odstranit soubory s příponou .prj. Soubory .prj 

vygenerované programem Topcon Tools nemají validní zápis souřadnicového systému 

WGS-84. Způsobuje to problémy při následném načtení prostorových dat v produktech 

Esri. [37] 

9.1.2 Vizualizace, úpravy a tvorba map 

ArcView (ArcMap)  

Program ArcMap (Obr. 39) umožňuje operace jako je založení nového projektu, vytváření 

nových geoprvků (dále vrstev), doplnění atributů, propojování tabulek, zobrazovat 

informace o vrstvě, měření vzdáleností, nastavení souřadnicového systému, import 

a export dat, připojení dat pomoci WMS, tvorbu map, analýzy a mnoho dalšího. 

Poznámka Aplikováno na datech:Přepadení (přijímač Hiper GD s metodou Network RTK) 
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Obr. 39 Prost ředí programu ArcMap (Arc View) 

Popis vybraných funkcí programu  

Layer Properties 

Layer Properties (Obr. 40) obsahuje informace o vybrané vrstvě. tyto informace je možné 

upravovat. 

Záložka General poskytuje obecné informace o konkrétní vrstvě. Záložka Source 

poskytuje informace o zdroji uložených dat, kartografickém zobrazení atd. Záložka 

Display upřesňuje vykreslování dat na pracovní plochu. Např. Hyperlinks , který vytvoří 

hypertextový odkaz danému poli. Záložka Symbology umožňuje nastavení vlastností 

a metod vykreslování symbolů. Záložka Labels umožňuje nastavení popisků a jejich 

vykreslování. 
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Obr. 40 Vlastnosti vrstvy 

Symbology → Categories → Unique values 

Umožňuje v rámci jedné vrstvy zobrazovat na základě atributů různé typy dané vrstvy 

a to různými symboly (Obr. 40).  

Add All Values  

Funkce zobrazí všechny možné hodnoty pole. 

Vektorizace 

Pomocí vektorizace se vytvářejí nové vrstvy. Funkce Editor slouží pro editaci. V nabídce 

Task vybíráme úkol, který chceme při editaci provádět a v nabídce Target se vybírá 

vrstva, které přidáváme data. Funkce Snapping se používá pokud chceme mít topologicky 

čistá data - tzn. že je ošetřeno, aby byl např. koncový bod linie totožný s počátečním 

bodem linie a podobně (protože nikdy, i při velkém zvětšení, neusadíte bod přesně na linii) 

[27]. 

Podkladová geografická data 

WMS je prostředek, který umožňuje připojit si k programu geografická data uložená 

na jiném serveru [41]. 
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Postupy 

Po spuštění programu ArcMap je vhodné nastavit základní parametry projektu. Nastavení 

se provádí Data Frame Properties (Naleznete jej v základní nabídce View). V záložce 

General se nastavuje jméno rámce (Name) a jednotky (Units). V našem případě 

pojmenujeme rámec podle názvu zakázky a to Přepadení a jednotky nastavíme metry. 

V Description je možné popsat událost. V záložce Coordinate System se nastavuje 

souřadnicový systém (Select→Projected Coordinate Systems→UTM). Vybereme 

nastavení WGS_1984_UTM_Zone_33N. 

V případě dat v souřadnicovém systému S-JTSK: Select→Projected Coordinate 

Systems→National Grid→S-JTSK Krovak EastNorth. 

Vytvoření kategorií 

Poznámka: Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, při exportu dat z programu Topcon Tools v liniové 

a polygonové vrstvě nedojde k uložení atributů v kódu, proto je nutné do liniové vrstvy atributy doplnit. 

V případě nedoplnění atributů nebude možné zobrazit jednotlivé kategorie vrstvy. Např. U vrstvy 

Pohyb_POLYLINES není možné rozdělit linie na jednotlivé kategorie (Pohyb pachatele, oběti a svědka). 

Vrstva Pohyb_POINTS tyto informace poskytuje. 

Do programu (ArcMap) je nutné načíst liniovou vrstvu a bodovou vrstvu shodného 

počátečního názvu (Pohyb_POLYLINES a Pohyb_POINTS). 

Po úspěšném načtení vrstev je nutné zkontrolovat jestli mají přiřazený souřadnicový 

systém. Jelikož byl u exportovaných vrstev z programemu Topcon Tools smazán soubor 

.prj nebudou mít vrstvy definovaný souřadnicový systém. Klikneme na ArcToolbox→Data 

Management Tools→Projections and Transformations→Define Projection.  

Jako předloha o pohybech (Oběti, pachatele, svědka) bude složit bodová vrstva 

pohyb_POINTS. Proto bude nutné přiřadit všem hodnotám této vrstvy v poli Typ nějaké 

symboly. 

V bobové vrstvě zobrazíme Layer Porpertis→Symbology. V levé části klikneme 

na Categorie →Unique Values 

V pravé části vybereme ve Value Field hodnotu pole, která se bude zobrazovat v mapě. 

V našem případě vybereme hodnotu Typ a klikneme na Add All Values. 
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Dvoj kliknutím na symbol je možné změnit barvu, symbol, atd. jednotlivým polím. 

Po vhodném zvolení barev klikneme na OK. Výsledek viz Obr. 41 

 
Obr. 41 Kategorie pohybu 

Doplnění atribut ů 

Poznámka: v postupech je často odkazováno na atributovou tabulku. je to proto, aby byla vyzvednuta 

důležitost poznámek získaných během měření. 

Ve vrstvě Pohyb_POLYLINES doplníme atributy, aby bylo možné zobrazit jednotlivé 

kategorie pohybů. 

Zobrazíme atributovou tabulku (Obr. 42) vrstvy Pohyb_POLYLINES. Aby bylo možné 

doplnit hodnoty do atributové tabulky musíme zapnout panel Editor (View→Toolbars 

→Editor). Po úspěšném zapnutí, klikneme na Editor→Start Editing. Nabídka Target musí 

být přístupná, vybírá se v ní vrstva, pro kterou mají byt prováděny úpravy. V našem 

případě vybereme vrstvu Pohyb_POLYLINES. 

Jelikož atributová tabulka neobsahuje žádné viditelné informace o konkrétních pohybech, 

nevíme, které linii přiřadit typ pohybu. Informaci, která line patří konkrétnímu pohybu 

zjistíme kliknutím v atributové tabulce vlevo na kraj sloupce příslušného řádku (viz 

červený ukazatel Obr. 42). Dojde k označení řádku i konkrétní linie. V této situaci už lze 

vypozorovat, kterými body linie prochází. Podle barvy bodu, kterými prochází linie 

přiřadíme v atributové tabulce do sloupce Typ typ pohybu. 
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Obr. 42 Dopln ění atributové tabulky 

Postup pro zobrazení kategorii viz výše (vytvoření kategorií) 

Výsledkem bude vytvoření kategorií ve vrstvě Pohyb_POLYLINES (Obr. 43). 

 
Obr. 43 Kategorie pohybu 

Přidání linie , bodu a jejich atributů do vrstvy (vektorizace) 

1. Při měření v terénu nebyl ve vrstvě Pohyb zaznamenán pohyb pachatele k místě činu. 

Byl zaznamenán pouze pohyb oběti. Proto je nutné do vrstvy Pohyb přidat linii a její 

atributy. Tuto informaci jsme čerpali z atributové tabulky z vrstvy Pohyb_POINTS 

ve sloupci Typ (Obeti a pachatele) 

2. Při měření v terénu nebyla ve vrstvě důkazní materiál určena poloha stopy. Poloha stopy 

byla zaznamenána ve vrstvě Pohyb_POINTS. (Viz atributová tabulka dané vrstvy, sloupec 

Poznámka). 
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1. V Editoru klikneme na Start Editing a na funkci Snappig. Otevře se nabídka Snapping, 

ve které označíme u vrstvy funkci Vertex (V našem případě u vrstvy Pohyb_POINST). 

Editovanou vrstvou bude vrstva Pohyb. Na lište Editor zapneme kliknutím funkci Sketch 

Tool (obrázek tužky) a můžeme začít vektorizovat. V našem případě postupně klikáme 

na body Obeti vrstvy Pohyb_POINTS. Vektorizaci linie ukončíme dvojitým kliknutím 

na posledním bodě. Dále uložíme a ukončíme vektorizaci (v nabídce Editor→Save Edits, 

Stop Editing). Před ukončením vektorizace se do atributové tabulky důkazního materiálu 

musí doplnit atributy (ručně nebo pomocí funkce Joins.  

2. Postup viz 1.  

Zobrazíme atributovou tabulku vrstvy Pohyb_POINST a označíme řádek v tabulce, kde 

je v poznámce napsáno „dukaz material, stopa, otisk boty“. Dojde k označení daného bodu.  

Podkladová data 

Jako podklad pod naměřená data se použije letecký snímek, poskytovaný zdarma 

na mapovém serveru statutárního města Ostrava. Jeho URL adresa je: 

http://gisova.ostrava.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=wms. 

Letecký snímek má minimální a maximální měřítko 1:5000 a 1:200. 

V programu ArcMap klikneme na Add Data, v zobrazeném okně v Look in musíme být 

v adresáři Catalog. Zde klikneme na GIS Servers a poté na Add WMS Server. 

V dialogovém okně Add WMS Server (Obr. 44) do pole URL vkopírujeme internetový 

odkaz a klikneme na Get Layers. V případě funkčnosti odkazu dojde k připojení k serveru 

a přístupu k datům. Klikneme na OK a načteme vrstvu. Načtené vrstvě můžeme měnit 

souřadnicové systémy dle možností nastavení poskytovatele. (Change Coordinate System). 
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Obr. 44 Add WMS Server  

Tvorba mapy 

Předpokládá se, že už jsou data začištěná (upravená), zobrazena v programu ArcMap, mají 

přirazený souřadnicový systém a jednotky. 

U Vrstev Důkazní materiál a Pohyb vytvoříme kategorie. Ve vrstvě Pohyb je linie Oběť 

a Pachatel zobrazena přes sebe, kvůli duplicitě dat. Posunutí linie (data zachována) 

se provede funkcí Offset (Layer Properties→Symbology→Categories→Unique values. 

Ve Value Field vybereme typ a klikneme na Add All Values. dvojitým kliknutím klikneme 

na symbol Pachatele. zobrazí se dialogové okno Symbol Selectot. V pravé části okna 

funkce Preview klikneme na linii nebo na Properties. Zobrazí se dialogové okno Symbol 

Property Editor. V Type vybereme Cartographic Line Symbol a záložku Line Properties 

(Obr. 45). Offset nastavíme 2. 
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Obr. 45 Offset 

Hyperlinks 

U funkce Hyperlinks (Layer Properties→Display) označíme Support Hyperlinks Using 

Field vybere pole s fotografiemi. V našem případe IMAGECAP01. Klikneme na Použit 

a OK. V liště Tools (View→Toolbars) dojde k zaktivnění funkce Hyperlink. Po kliknuti 

na Hyperlink a geoprvku v mapě, kterému byla přiřazena fotka, dojde k zobrazení příslušné 

fotografie. 

Úprava symbolů a barvy u zobrazených vrstev 

Úprava symbolů se provádí jak už bylo zmíněno dřívější kapitole bud v dialogovém okně 

Layer Properties (Obr. 40) nebo přímo kliknutím v pracovním prostředí ArcMapu 

na symbol vrstvy v levém okně Table of content (Obr. 46). 

 
Obr. 46 Table of content 
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Jednotlivým vrstvám přiřadíme hodnoty podle předem definovaného klíče (Tabulka 40). 

Kódy Názvy atribut ů symbol Barva Velikost/Ší řka 

Místo činu Tmavě červená Bod Tmavě červená 12 

Stopy  Bod Světle fialová 12 Důkazní 
materiál Zbraně Bod Tmavě fialová 12 

Kamery  Bod Tmavě oranžová 12 

Oběti Světle modrá 1,52 

Pachatele k Červená 1,52 

Pachatele z Žlutá  
Pohyb  

Svědka 

Linie 

Oranžová 1,52 

Tramvajový 
ostrůvek  Polygon Světle zelená 2 - obrys polygonu stejnou 

barvou, jako výplň. polygonu 

Parkoviště  Polygon Světle růžová 2 - obrys polygonu stejnou 
barvou, jako výplň. polygonu 

Tabulka 40 Klí č k přiřazení symbol ů jednotlivých vrstev 

Aby bylo možné vytvořit mapový výstup musíme se přepnout do režimu Layout View 

(View→Layout View).Výběr Layautu se nastavuje pomocí funkce Change Layout. 

Další vhodná nastavení v mapovém výstupu viz[38]  

Dojde k vygenerování legendy a jiných náležitostí v mapě. Přidaní legendy a jiných 

náležitostí je možné přes menu Insert a položku Legend. Nastavení provedeme podle 

předem definovaného klíče (Tabulka 41) 

Typ textu Velikost písma Poznámka 

Titulek mapy 16 Zarovnat na střed, tučné 

Podtitulek 12 Zarovnat na střed 

Legenda 12/10I/20 bezpadkové Layer/Heigth/width 

Měřítko 10 bezpadkové Zarovnat na Střed 

Směrovka 15 bezpadkové, tučné  

Tyráž 8 bezpadkové Zarovnat do prava 

Tabulka 41 nastavení typu textu a velikosti písma 

Export výsledků 

Export mapy se provede přes menu File a položku Export map.Doplněné hodnoty 

v atributových tabulkách zůstávají uložené, proto není třeba dalších exportů. Mapový 

výstup Přepadení viz Obr. 31 v kapitole 8.3. 

Popis funkcí programu ArcGIS v dokumentu [27]nebo[38] 
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10 Školení uživatel ů 

Samotné měření v terénu není příliš náročné. Při správném fungování všech zařízení 

a nastavení projektu, který je možné mít předem připravený, to je otázka „pár kliknutí“.  

I přes jednoduchost ovládání, musí být uživatel důkladně seznámen s problémy, které 

mohou při měření nastat, aby se zabránilo zbytečnému telefonování o radu, v nejhorším 

případě zbytečnému výjezdu. Každá neznalost vede k časové a finanční ztrátě.  

Na pracovišti je vhodné mít odborníka, který dané problematice výborně rozumí 

a je schopen v případě nutnosti rychle a správně reagovat. 
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11 Závěr 

1. Přijímače GPS je možné využít za určitých podmínek, kdekoliv na zemi po celém Světě. 

Hlavní podmínkou je, že musí být zajištěna přímá viditelnost mezi přijímačem a družicemi. 

Pokud dojde k zastínění přijímače (antény) překážkou, dojde k přerušení přijímaného 

signálu (přijímač přestane určovat polohu). V místech jako je hustý les, popřípadě pod 

korunou stromů, v tunelech a podobně, není možné polohu určovat. 

2. Nejpřesnější výsledky poskytuje postprocessingové zpracování naměřených dat. To 

znamená, budete-li měřit pomocí metody PP DGPS nebo RT DGPS, výsledná poloha bude 

přesnější při použití metody PP DGPS. V případě kódových nebo fázových měření budou 

přesnější výsledky poskytovány fázovým měřením. 

Velkou výhodou fázových měření oproti kódovým je určování polohy s vysokou přesností 

i v reálném čase (cm i méně). Nevýhodou je naopak, že jsou velmi citlivé na rušivé vlivy 

během měření. Dojde-li k přerušení signálu, musí se počkat, než přijímač vyřeší 

nejednoznačnosti. U kódových měření přijímač ihned naváže na ztracený signál 

a poskytuje polohu. Měřit pomocí fázových měření je možné v otevřené a polootevřené 

krajině. Hodně záleží na výskytu a rozložení družic v době měření. Nastaly situace, kdy při 

určování polohy v místě náročnějšího terénu proběhlo měření bez problémů a v jiném dnu 

a hodině bylo měření zdlouhavé a většinu míst nebylo možné určit ve stavu Fixní. Tomuto 

problému se dá předejít plánováním měření, ale jelikož se trestný čin nedá naplánovat, 

nemá plánování měření u policie význam. Teoreticky by se plánování dalo využít. 

Ne k účelu plánování, kdy jít měřit, ale jestli bude možně měřit v danou chvíli na daném 

místě. 

3. Každé měření musí probíhat pomocí minimálně dvou přijímačů. A to Rover a Base 

(Rover a referenční stanice nebo Rover a geostacionární družice). V případě měření real-

time je nutné vybudovat mezi Rover a referenčním přijímačem komunikační kanál pro 

přenos dat. 

Mezi výhody získávání korekčních dat z referenční stanice (síti stanic) patří, že odpadá 

měření pomocí Base, kterou by musel uživatel hlídat. K nevýhodám patří, že využívání 

služeb ze sítě referenčních stanic je za úplatu, stanice nemusí fungovat. Další nevýhodou 

u jednotlivých referenčních stanic je krátký dosah, který je ovlivněn členitostí terénu. 
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S rostoucí vzdáleností od referenční stanice, přesnost výsledků měření klesá. U GNSS 

korekcí, které jsou poskytované družicemi je umístění družic nad rovníkem. V ČR 

se vyskytují na jihu a nízko nad horizontem. 

Technické zhodnocení 

Přijímače GPS se navrhují a konstruují tak, aby je bylo možné využít za extrémních 

podmínek. (Normy a certifikáty - IP kód a MIL-STD). Tomu se přizpůsobuje váha, 

rozměry a vybavení přijímačů. Klade se důraz na odolnost vůči nárazům (pády, vibrace) 

a klimatických podmínek (déšť, sníh, vlhkost, vysoké a nízké teploty). 

U přijímače GRS-1velice kladně hodnotím řešení anténního kabelu, který vede skrz 

výtyčku a koncového konektoru (k propojení přijímače), který je mohutnější a lépe řešen. 

U přijímačů Hiper GD a GMS-2 je anténní kabel volně. Docházelo k častému zaháknutí 

kabelů. Nepříjemně se procházelo křovím. 

Dále musím velice kladně hodnotit průběh měření s tímto přijímačem. Prakticky 

nedocházelo k žádným problémům. Ve srovnání s předešlými přijímači, měření proběhlo 

nejefektivněji. 

Přijímače GRS-1 a GMS-2 je možné použít i bez externí antény. Interní antény u obou 

přijímačů jsou jednofrekvenční. 

V případe použití přijímače GRS-1 a metody Network RT DGPS je práce prakticky stejně 

efektivní, jako při použití dvoufrekvenční antény. Při použití metody Network RTK (s L1) 

je přijímač možné použít pouze v nenáročném terénu (Otevřené krajině). Práce 

je efektivnější v případě použití dvoufrekvenční antény.  

Dále bych jako zápor u GMS-2 hodnotila, že kvůli špatného hrmware docházelo při 

postprocessingovém zpracování příliš nízkým chybám. 

Další vhodná technika 

V praxi se osvědčilo použití laserového dálkoměru nebo pásma v místech, kde nebylo 

možně bod zaměřit přijímačem GPS. Vzdálenosti se odměřily, zadaly do přijímače 

(programu TopSurv) a poloha bodu byla určena. Laserový dálkoměr je efektivnější použít 

při určování polohy bodů v reálném čase. Lze použít i u postprocessingu, ale dodatečný 

dopočet souřadnic bodů, u kterých nebylo možné určit polohu, by proběhlo 

až po postprocessingu. 
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Dále je vhodné použít s přijímačem GPS i mobilní techniku, která může sloužit pro 

zobrazení map (lepší orientace v terénu), tvorby náčrtků, pro postprocessingové zpracování 

v terénu a podobně. Navrhovaném řešení je uveden Tablet. Při prvním použití se nezdál 

být žádný problém, problém nastal, až byl tablet vystaven delší době působení slunečních 

paprsků, displej se začal„roztékat“. Pomohlo schování zařízení do stínu. Zde by bylo 

vhodnější využít jiné zařízeni, jako jsou tablety nebo hammerheady, které jsou přímo 

v odolném pouzdře a klade se větší důraz na odolnost. 

Tablet byl pouze požíván v případech, kdy se měření účastnila navíc minimálně jedna 

osoba. 

Programové vybavení  

Program TopSurv je především určen pro geodetické práce, proto obsahuje mnoho funkcí, 

které se prakticky u Policie nevyužijí. V programu je možné některé funkce na požádání 

u prodejce odstranit (cena je neměnná). 

Program Topcon Tools je nástroj pro zobrazení, zpracování a úpravu dat získána GPS 

měřením. Poskytuje informace o době měření, stavu (Fix, Float) měření, atd. Dodatečně 

mohou být datům přiřazeny fotografie, parametry kreslících atributů bodu a přímky 

pro bodovou a čárovou kresbu a podobně. 

Program Topcon Tools umožňuje zobrazit naměřená data na podkladě leteckých snímků 

(program Google Earth). 

Program ArcView (ArcMap) slouží pro analýzy a tvorbu mapových výstupu.. 

Všechny tři programy (TopSurv, TopconTools a ArcView) splnily požadavky této práce. 

Měřická skupina 

Počet skupin a přijímačů GPS se odvíjí od počtu přijímačů a metody měření. V praxi 

to znamená, že v případě měření, kdy není možné přijímat korekce z referenční stanice, 

je zapotřebí si vytvořit Base (vlastní referenční stanici). První skupina, ustaví přijímač GPS 

na bod o známých souřadnicích. Po spuštění přijímače dojde k určování polohy bodu 

(Přijímač vs. družice). Důležité je, aby tento přijímač (Base) prováděl měření dřív než 

Rover. Druhá skupina druhým přijímačem, který se nazývá Rover (pohyblivá stanice), 

provádí měření. V obou případech může v terénu měřit více pohyblivých stanic. 
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Splnění podmínky stanovené v této práci 

Podle ověření měření přijímači GPS na triangulačním bodě bylo dospěno k těmto závěrům. 

Podmínku požadované přesnosti 0,5 m splňuji p řijímače a metody: 

• Hiper GD s metodou měření Network RTK 

• GRS-1 s metodou měření Network RTK 

• GRS-1 metodou měření Network RT DGPS 

• GRS-1 metodou měření Network RTK a manuální ukládání bodů pro 

postprocessing 

Naopak podmínku požadované přesnosti nesplňují: 

• GRS-1 s metodou měření PP DGPS 

• GMS-2 s metodou měření PP DGPS 

I přes tyto závěry s měření bych využití metody PP DGPS doporučila (Kvůli výsledkům 

měření z přijímače GRS-1 s metodou měření Network RT DGPS) Důvod proč jsou 

v reálném čase výsledky přesnější než u postporcesingu se nepodařilo vyřešit. Nastavení 

konfigurace bylo postupováno podle návodu na cvičení [37]. 

Podle výsledků ověření měření v různých prostředí je efektivnější využít metody 

založených na kódových měření. I přesto, že poloha v lese (hůře v zástavbě) byla 

poskytována i na základě fázových měření, musí se brát na zřetel, že se jednalo o smíšený 

les a stromů bez listí (to samé v zástavbě). Často se stávalo, že poloha bodu pomocí 

fázových měření, mohla být stanovena alespoň v typů řešení Float. Výsledky v tomto 

řešení mohou dosahovat chyb při určení polohy bodu až s 2 m přesností. Tyto body je 

vhodné porovnat s vhodným mapovým podkladem  a na základě toho vyloučit nebo 

ponechat. Výsledky ve typu řešení Flout je možné ponechat například v podkladových 

mapách středních a malých měřítek. Aby poloha byla u fázových měření co nejpřesnější, 

musí se měřit ve stavu Fixní.  

Délka trvání měření 

Doba strávená na jednom bodě závisí na metodě měření a jeho nastavení. Čím déle 

se setrvá na jednom bodě, tím dochází k lepšímu zpřesňování polohy.  
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Možnosti využiti GPS při kriminalistickém ohledání místa činu. 

Nejvhodnější využití přijímače GPS s požadovanou přesností je pro zhotovení topografické 

dokumentace místa činu, kde je zapotřebí určit polohu, vzdálenosti, rozsah (plochu) území 

a zmapování místa. Výsledkem je situační mapka místa činu (plánek). 

Zaměření polohy místa činu:  

• pro zpětné určení místa  

• nemusí se využívat jiné pomůcky 

Georeferencing 

Zmapování místa činu: 

• zmapování pohybu oběti, pachatele a svědků.  

• zmapování území (cestičky, vegetace, vodní toky, budovy) 

• aktualizace podkladové mapy (doplnění, odstranění objektů) 

Body se mohou ukládat automaticky nebo manuálně. 

Jiné možnosti využití přijímače GPS 

• výpočet vzdálenosti (nebo plochy) mezi body 

• dopočítání bodů, pomocí získaných vzdáleností (v místech, kde není možné 

určit polohu přijímačem GPS) 
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Příloha 1 Technické parametry HiPerGD 

Technické parametry HiPerGD [2] 

Parametry sledování 

Sledovací kanál 40 L1 kanálů, 20 L1+L2 kanálů GPS (volitelné) 

Sledované signály L1/L2/, C/A a P kód a nosná 

Výkonové parametry 

Přesnost vektoru 
Hor. 3 mm+1 ppm pro L1+L2, 5 mm+1.5 ppm pro L1 
Ver. 5 mm+1 ppm pro L1+L2, 6 mm+1.5 ppm pro L1 

Přesnost RTK 
Hor. 10 mm+1.5 ppm pro L1+L2, 15 mm+2 ppm pro L1 
Ver. 15 mm+1.5 ppm pro L1+L2, 20mm+ 2ppm pro L1 

Studený /teplý start < 60 vteřin / < 10 vteřin 

Reacquisition < 1 vteřina 

Napájení 

Baterie 1 x externí (max. 2 porty) 

Externí napájení 6 až 28 voltů stejnosměrného proudu 

Spot řeba 1.8 – 2.4 Wat 

Provozní podmínky 

Obal lisovaný hliník (vodotěsný) 

Skladovací teplota -40°C  do +75°C   

Provozní teplota -40°C  do +55°C  

Rozměry 15x11x3.5 

Váha 0.4g 

Parametry GNSS antény 

GPS/GLONASS 
anténa externí 

Typ antény Microstrip (Zero-Centered) 

Základ antény Anténa na rovné desce nebo na tlumícím prstenci 

I/O 

Komunika ční porty 2xseriový (RS232) max.4 

Další I/O signály 1pps, Event Marker, frekvenční výstup, frekvenční vstup 

Indikátor stavu 2x3 barevné led, dvě funkční klávesy (MINTED) 

Řídicí a zobrazovací 
jednotka Externí: TDS Ranger, CompaQ a jiné 

Paměť a registrace 

Vnitrní pam ěť Až 95 MB 

Záznam surových dat Až 20krát za vteřinu 

Typ dat Kód a nosná L1 a L2, 2G (GPS a GLONASS) 

Datový typ  

Real Time datové 
výstupy RTCM SC104 verze 2.2. 

ASCII NMEA 0183 verze 2.3 
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Příloha 2 Technické parametry GRS-1 

Technické parametry GRS- 1 [12] 

GRS-1 

GNSS přijímač GPS + GLONASS 

Sledovací kanál 40 L1 kanálů, 20 L1+L2 kanálů GPS (volitelné) 

RTK přesnost H: 10mm + 1.0ppm / V: 15mm + 1.0ppm 

DGPS přesnost 30cm 

L1 statická metoda H: 3 mm + 0.8ppm / V: 4 mm + 1.0ppm 

L1 kinematická metoda H: 1 5 hodin v GPS módu 0mm + 1.0ppm / V: 15mm + 1.0ppm 

WASS/EGNOS Ano 

Programy 

Interní program TopSURV/Pocket 3D 

Kancelářský program Topcon Tools 

Mikroprocesor XScale PXA320 

Rychlost procesoru 806 MHz 

Operační systém Windows® Mobile 6.0 

Paměť 256 MB SDRAM, 1GB Flash 

Vlastnosti 

Modem Interní GSM/GPRS 

Porty Bluetooth®, USB, sériový, anténní, napájecí 

WiFi spojení Standardní (interní, 802.11.b) 

Displej 3.7“ VGA LCD 

Digitální kamera 2Mpix, čtečka čárových kódů 

Klávesnice 3 klávesy + virtuální klávesnice 

Magnetický kompas Interní, 4° p řesnost 

Rozšířitelný konektor Vodotěsný komunikační port 

Fyzické vlastnosti 

Životnost baterie 5 hodin v GPS módu 

Typ baterie Nabíjecí Li�ion 2500mAh 

Rozměry 197 x 90 x 46 mm 

Hmotnost kompletu 
RTK 2.5 kg 

Odolnost IP66, pád z jednoho metru 

Provozní teplota - 20°C až 50°C 

Skladovací teplota - 30°C až 60°C 



Lenka Zažirejová: Posouzení možností využití GPS při ohledání místa činu. 

Ostrava 2010 

Příloha 3 Geodetické údaje trigonometrického bodu 1. 
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Příloha 4 Referenční stanice společnosti By/S@T  

By/S@T group, a.s, 
 Soukromé referen ční stanice [4] 

Stanice - výskyt  Služby Typy služeb 

Všetaty 
Kolín 
Benešov 
Beroun  

 
DGPS 
 
RTK -VRS 

Korekce pro následné 
zpracování dat 
 
Korekce poskytované 
v reálném čase 

Kontakt http://www.bysat.cz/ 

 

Příloha 5 Referenční stanice společnosti GeoNas  

GeoNAS - Geodynamical Network of Academy of Science . Ústav struktury 
a mechaniky hornin Akademie v ěd ČR zapojené do EPN - V ědecké referen ční stanice 

[36] 

Stanice- výskyt Služby Typy služeb 

BEZD - Bezděkov n. Metují 
BISK  -  Biskupská kupa 
CHOT - Chotěboř 
KYNS - Kynšpek n. Ohří 
LITO - Litoměřice 
LUBY  - Luby 
MARJ  - Mariánská 
POUS - Poustka 
PRAH - Praha 

SECZ - Seč 
SLUK  - Šluknov 
SNEC - Sněžka 
SNEC2 - Sněžka 
STAM – Staré Město  
TEME - Temelín 
TREB - Třebíč 
UPIC - Úpice 
VACO - Vacov 
VIDN - Vidnava 

  

Kontakt http://www.geonas.irsm.cas.cz/ 
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Příloha 6 Referenční stanice společnosti TopNet  

TopNet - firma GEODIS Brno, s.r.o.  
Soukromé referen ční stanice [13] 

Stanice - výskyt Služby  Typy služeb 

TBRN - Brno 
TCBU - České 
Budějovice 
TCHO - Chotěboř 
TJES - Jeseník nad 
Odrou 
TLUB - Luby 
TLYS - Lysá 
TOST - Ostrava 
TPLZ - Plzeň 
TPOD - Podivín 
TPOU - Poustka 
TPRA - Praha 
TPRO - Prostějov 

TRSK - Rakovník 
TRAT - Ratíškovice 
TRYM - Rýmařov 
TSEC - Seč 
TSLU - Šluknov 
TSTA - Staré Město 
TTEM - Temelín 
TTRE - Třebíč 
TUPI - Úpice 
TVID - Vidnava 
TZD2 - Žďár nad Sázavou 
TZLI - Zlín 
TZNO - Znojmo 

 
data RINEX 
 
RTK, 
RTK VRS (koncem 
května 2010) 

Korekce pro následné 
zpracování dat 
 
Korekce poskytované v 
reálném  čase 

Kontakt http://www.geodis.cz/produkty/topnet 

 

Příloha 7 Referenční stanice společnosti Trimble  

Trimble VRS - firma Geotronics 
Soukromé referen ční stanice [15] 

Stanice - výskyt Služby  Typy služeb 

CZBC - Břeclav 
CZBM - Broumov 
CZBO - Bohdalovice 
CZBR - Brno 
CZBY - Bystřice 
CZCT - Česká Třebová 
CZHB - Horní Břečkov 
CZHK - Hradec Králové 
CZHM - Hradec nad 
Moravicí 
CZKO - Kolín 
CZKV - Karlovy Vary 
CZLT - Litoměřice 

CZNY - Nýřany 
CZOL - Olomouc 
CZPB - Příbram 
CZPR - Praha 
CZRA - Rakovník 
CZRJ - Rychnov 
CZSL - Slavonice 
CZST - Strakonice 
CZUB - Uherský Brod 
CZUH - Uhelná 
CZUS - Ústrašice 
CZVZ - Veselý Žďár 

data RINEX 
 
RTK - VRS 

Korekce pro 
následné zpracování 
dat 
 
Korekce poskytované 
v reálném  čase 
 

Kontakty http://www.geotronics.cz 
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Příloha 8 Referenční stanice společnosti VESOG  

VESOG - Výzkumná a experimentální sí ť pro observace s GNSS 
Vědecké referen ční stanice [39] 

Stanice - výskyt Služby Typy služeb 

GOPE - Pecný, 
Ondřejov 
KUNZ - Kunžak 
LYSH - Lysá Hora  

PLZE - Plzeň 
TUBO - Brno 
VSBO - Ostrava 

data RINEX 
Real-Time data: 
RTCM SC104  
verze 2.1 pro DGPS 
verze 2.3 data pro 
kinematiku a verze 3. 

Korekce pro následné 
zpracování dat 
 
 
Korekce poskytované v 
reálném čase 

Kontakt http://oko.asu.cas.cz/vesog/home.html 
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Příloha 11  Ukázka datového slovníku 

Název třídy Typ geoprvku Souřadnicový systém 
Přepadení PointZ WGS-84 

Přepadení 

Název/Systém. 
název Systém. název Systém. název 

(Hodnoty) Datový typ Popis 

ID  Integer/150 Identifikační číslo místa 
nálezu 

Mesto  Text/30 Název města 

Mest cast  Text/630 Název Městské části 

Ulice  Text/30 Název ulice 

Poznamka  Text/60   

Autor Zazirejova Menu  

Místo 
nálezu/Misto 

nalezu 

Datum  Datum  

ID  Integer/150 Identifikační číslo místa 
nálezu 

Mesto  Text/30 Název města 

Mest cast  Text/630 Název Městské části 

Ulice  Text/30 Název ulice 

Poznamka  Text/60   

Autor Zazirejova Menu  

Místo činu/Misto 
cinu 

Datum  Datum  

Otisk bot   
Stopy 

Otisk pneumatik 
Menu 

  

Pozn stopy   Text/60 Poznámka stopy 

Secne Zbraně sečné 

Strelne Zbraně střelné  Zbrane 

Bodne 

Menu 

Zbraně bodné 

Důkazní materiál/ 
Dukaz material 

Pozn zbrane   Text/60 Poznámka zbraně 

Typ VBM Menu Výchozí bod měření 

 PBM  Pomocný bod měření 
Body m ěření/Bod 

merení 
Pozn zbrane   Text/60 Poznámka zbraně 

 

Název třídy Typ geoprvku Souřadnicový systém 
Přepadení PolylineZ WGS-84 

Přepadení 

Název/Systém. 
název Systém. název Systém. název 

(Hodnoty) Datový typ Popis 

Obeti a 
pachatele 

Pohyb oběti a pachatele 

Pachatele Pohyb pachatele 

Svedka Pohyb svědka 

Pohyb Typ 

Obeti 

Menu 

Pohyb oběti 
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Příloha 12 Prostředí programu Topcon Tools se zobrazenými daty 

získaných pomocí přijímače GRS-1 metodou Network RT DGPS 
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Příloha 13 Topcon Tools (zleva) záložka POINST, GPS OBS, GPS 

OCCUPATIONS, Lines 

             


