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Abstrakt
V roce 1992 ve spolupráci s Akademii Rolniczej (AR) Wroclaw zaloÏili pracovníci Ústavu geodézie VUT v Brnû v prostoru
Králického SnûÏníku spoleãnou ãesko-polskou v˘zkumnou lokální geodetickou a geodynamickou síÈ "SnûÏník". Body sítû, které
jsou stabilizovány betonov˘mi pilíﬁi, se nacházejí na obou stranách státní hranice v masivu Králického SnûÏníku. Body byly
zﬁízeny za úãelem monitorování pohybÛ svrchní vrstvy litosféry, ale slouÏí dlouhodobû téÏ k ovûﬁování moderních technologií
geodetick˘ch mûﬁení (GNSS, gravimetrie, EDM, pﬁesné nivelace, astronomická mûﬁení aj.). Jako souãást pedagogick˘ch aktivit je síÈ vyuÏívána pravidelnû pro praktickou v˘uku studentÛ oboru Geodézie a kartografie VUT v Brnû. V rámci této v˘uky
je ãeská ãást sítû kaÏdoroãnû zamûﬁena druÏicov˘mi metodami. Historie vzniku sítû, pouÏité mûﬁické technologie a struãn˘ v˘ãet nûkter˘ch dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.

Experimental Geodetic Network “SnûÏník”
Summary
In 1992 the Czech – Polish experimental local geodetic and geodynamic network “SnûÏník“ was established in Králick˘
SnûÏník region, in cooperation with Akademii Rolniczej (AR) Wroclaw and Institute of Geodesy, BUT Brno. The network
points are monumented by concrete pillars, located on both sides of the state frontier in Králick˘ SnûÏník massif. The network
was established for the purpose of the upper lithosphere movement monitoring, but serving also for experimental testing of
integrated geodetic measuring technologies (GNSS, gravimetry, elektrické dálkové mûﬁení, precise levelling, astronomical
measurements and others). The network is also exploited for the students field practices of Geodesy and Cartography branch
of study at BUT Brno. Within the field practices the Czech part of the network is regularly each year measured by satellite
methods GPS. Description of the network establishment, the measuring technologies used, and brief presentation of some
particular results.

1. Úvod
V roce 1992 byla zaloÏena lokální experimentální geodynamická síÈ SnûÏník. Byla vybudována v rámci skupiny
polsk˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ zamûﬁen˘ch na oblast masivu Králického SnûÏníku. Jeden z projektÛ, kter˘ byl veden Katedrou geodézie a fotogrammetrie AR Wroclaw (ﬁe‰itel prof. S. Cacoƒ), se t˘kal monitorování geodynamiky
svrchní vrstvy litosféry. Ústav geodézie VUT v Brnû se zapojil do tohoto projektu jiÏ od samého poãátku.
Na rozdíl od do té doby budovan˘ch geodetick˘ch sítí byla
síÈ SnûÏník koncipována primárnû pro pouÏití satelitních
GPS technologií a jejich integrace s klasick˘mi terestrick˘mi

geodetick˘mi metodami. Jedná se o první síÈ tohoto druhu,
vybudovanou na území âeské republiky. Následující období
prokázalo vyuÏitelnost druÏicov˘ch metod v geodézii a geodynamice, i jejich nesporné v˘hody vÛãi metodám klasick˘m. V prvních dvou letech (1992 a 1993) od svého vybudování byla síÈ mûﬁena aparaturami GPS polské strany, pozdûji se do mûﬁení kromû VUT v Brnû stále více zapojovali
ãe‰tí uÏivatelé této technologie (Geovap Pardubice, Geodézie Krkono‰e, Telecom Pardubice, Povodí Moravy, Viageos
Praha aj.). SíÈ SnûÏník byla postupnû propojována s dílãími
geodynamick˘mi sítûmi vznikajícími na území âR (Geodynamická síÈ âR, sítû Sudety, Geonas).
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V pﬁíspûvku se vûnujeme popisu sítû SnûÏník, historii mûﬁení v síti, pouÏit˘m metodám a technologiím a uvádíme nûkteré v˘znamnûj‰í v˘sledky za více neÏ 16 let mûﬁení sítû.
Vedle pravidelného kaÏdoroãního mûﬁení v ãeské ãásti sítû
byla síÈ nûkolikrát pﬁemûﬁena v celku (ãeská i polská ãást).
Získané poznatky a zku‰enosti jsou vyuÏívány pﬁi budování
lokálních geodynamick˘ch sítí a sítí inÏen˘rského charakteru (tunelové sítû, sítû pro mûﬁení deformací aj.) a pﬁi ovûﬁování technologií v tûchto sítích pouÏívan˘ch. Kromû vûdeck˘ch cílÛ má síÈ také pedagogické vyuÏití v rámci
kaÏdoroãnû probíhající v˘uky v terénu pro studenty oboru
Geodézie a kartografie na VUT v Brnû.

2. SíÈ SnûÏník
SíÈ SnûÏník se rozkládá na polské a ãeské stranû horského
masivu Králického SnûÏníku, kter˘ se vyznaãuje sloÏitou
geologickou a tektonickou strukturou. Jako jedno z nejvy‰-

‰ích pohoﬁí âeské republiky je téÏ v˘znamn˘m geografick˘m regionem, neboÈ se v jeho oblasti nachází tzv. stﬁecha
Evropy – styk rozvodnic Baltského, âerného a Severního
moﬁe (bod Klep˘ – Trójmorski wierch 1143 m).
SíÈ umoÏÀuje v nûkter˘ch ãástech kombinovat délková,
smûrová a v˘‰ková klasická mûﬁení s mûﬁeními GPS. SíÈ má
v masivu Králického SnûÏníku 27 trvale stabilizovan˘ch
bodÛ (16 na polské stranû a 11 na ãeské stranû) a dále 4 navazovací body ve vût‰ích vzdálenostech. Rozmûry vnitﬁní
sítû jsou pﬁibliÏnû 21 km ve smûru podélném (severojiÏním)
a 6 km ve smûru pﬁíãném. SíÈ se vyznaãuje velk˘mi v˘‰kov˘mi rozdíly – nejvy‰‰ím bodem sítû je bod ã. 1 Králick˘
SnûÏník v nadmoﬁské v˘‰ce 1424 m, nejniÏ‰ím bodem je
bod ã. 16 Stara Morawa v nadmoﬁské v˘‰ce 564 m. Nejvût‰í
vzdálenost mezi 4 navazovacími body vnûj‰í sítû je pﬁibliÏnû
60 km.
Díky zdvojené stabilizaci ústﬁedního bodu na vrcholu Králického SnûÏníku jsou obû ãásti sítû (ãeská i polská) vyuÏitelné samostatnû. V‰echny body sítû jsou stabilizovány Ïelezobetonov˘mi pilíﬁi zaloÏen˘mi (aÏ na v˘jimky) ve skalním

Obr. 1 SíÈ SnûÏník
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podkladu a jsou opatﬁeny zaﬁízením pro nucenou centraci geodetick˘ch pﬁístrojÛ nebo antén GPS. âeská ãást sítû SnûÏník je tvoﬁena 11 body rozloÏen˘mi po obou stranách údolí
ﬁeky Moravy od státní hranice s Polskem aÏ po obec âerven˘
potok u Králík. Jako v˘hodné se jeví i vyuÏití základního nivelaãního bodu (ZNB IV) Vlaské, v jehoÏ blízkosti byl vybudován jeden z navazujících bodÛ sítû (bod VLAS), stabilizovan˘ rovnûÏ betonov˘m pilíﬁem s nucenou centrací. Pro
v˘zkumné úãely a moÏnost porovnání v˘sledkÛ druÏicov˘ch
metod s klasick˘mi geodetick˘mi metodami mûﬁení byla síÈ
doplnûna o dal‰í vloÏené body. Na obr. 1 je vyznaãena pÛvodní konfigurace bodÛ sítû SnûÏník na polské i ãeské stranû.
Na obr. 2 je ukázka stabilizace ústﬁedního bodu ãeské ãásti
sítû (bod ã. 27 Vyhlídka – VYHL, 993 m).

3. Pﬁehled pouÏit˘ch mûﬁick˘ch technologií
Od poãátku byly satelitní metody základními pro urãování
souﬁadnic bodÛ sítû a jejich ãasov˘ch zmûn. Jako komplementární a srovnávací byly pouÏity dal‰í klasické geodetické
metody – elektronické mûﬁení vzdáleností (EDM), velmi
pﬁesná nivelace (VPN), gravimetrická mûﬁení a astronomická
mûﬁení. SíÈ tak umoÏÀuje integraci rÛzn˘ch mûﬁick˘ch technologií a to v podmínkách ãlenitého horského terénu se znaãn˘mi v˘‰kov˘mi rozdíly. V nûkter˘ch ãástech sítû, zejména
v její jiÏní ãásti, jsou podmínky pro pﬁímé kombinování GPS
mûﬁení s terestrick˘mi mûﬁeními.
• GPS
V síti SnûÏník je primárnû pouÏita statická metoda GPS,
kterou byly opakovanû mûﬁeny vektory rÛzn˘ch délek a pﬁev˘‰ení. Observaãní doby byly promûnlivé, od pÛlhodinov˘ch
aÏ po nûkolikadenní. Poãáteãní dvû kampanû (1992 a 1993)
zaji‰Èovala pﬁístrojovû polská strana v obou ãástech sítû, od
roku 1994 je ãeská ãást sítû mûﬁena samostatnû pﬁijímaãi ãesk˘ch organizací a firem. V ãeské ãásti sítû SnûÏník se podaﬁilo za uplynulé období zajistit opakování mûﬁick˘ch kampaní minimálnû jednou roãnû. S rostoucím poãtem pouÏit˘ch
aparatur bylo moÏno prodluÏovat i observaãní dobu, která se
ustálila od roku 1997 na 24 hodinách. Mûﬁeno bylo pﬁeváÏnû
aparaturami Leica, kter˘mi je vybaven Ústav geodézie VUT
v Brnû a nûkteré spolupracující firmy, ale vyuÏívány byly
v men‰í míﬁe i pﬁijímaãe Ashtech a Trimble. Právû kombinace rÛzn˘ch typÛ GPS pﬁijímaãÛ a antén umoÏÀovaly analyzovat vliv excentricit anténních fázov˘ch center a testovat
spolehlivost kalibraãních dat.
• Elektronické mûﬁení délek
PﬁestoÏe síÈ SnûÏník byla pÛvodnû budována jako síÈ druÏicová, jsou zejména v její jiÏní ãásti vhodné podmínky pro
klasická terestrická mûﬁení. V rámci testování zde bylo ovûﬁováno souãasné dlouhodobé nasazení elektronick˘ch dálkomûrÛ a GPS v 24 hodinov˘ch observacích. RovnûÏ byly
testovány dálkomûry rÛzn˘ch typÛ a ﬁe‰ena problematika jejich vzájemné kalibrace i kalibrace s vektory urãen˘mi technologií GPS.
• Nivelace
Jedním z úkolÛ nivelaãních mûﬁení bylo pﬁipojit body sítû
SnûÏník k síti âSNS. V souãasnosti jsou VPN propojeny
v‰echny body ãeské ãásti sítû SnûÏník s v˘jimkami nejvy‰‰ích bodÛ ã. 21 SCZE (Králick˘ SnûÏník), ã. 22 STHR (Stﬁíbrnická hora), ã. 23 SUSI (Su‰ina) a ã. 24 KAZA (Kazatelna), pﬁiãemÏ je nivelace dovedena témûﬁ do nadmoﬁské

Obr. 2 Stabilizace bodu VYHL

v˘‰ky 1200 m. Zamûﬁené nivelaãní poﬁady jsou v obr. 3 vyznaãeny pln˘mi liniemi. Dal‰ím cílem v˘‰kov˘ch mûﬁení je
sledování vertikálních zmûn bodÛ sítû, anal˘za v˘‰kové
sloÏky GPS ﬁe‰ení a otázky spojené s modelací kvazigeoidu.
• Gravimetrie
V síti SnûÏník byla aplikována téÏ gravimetrická mûﬁení.
K mûﬁení na jednotliv˘ch bodech sítû, s pﬁipojením na Základní tíhov˘ bod ã. 3412.01 Králíky, byly pouÏity pﬁesné
gravimetry La Coste-Romberg. Mûﬁení se uskuteãnilo v nûkolika etapách a vykonali je pracovníci Var‰avské Polytechniky a VÚGTK Zdiby. Dal‰í gravimetrická mûﬁení niÏ‰í pﬁesnosti se konají kaÏdoroãnû v rámci v˘uky v terénu, kdy se
studenti oboru geodézie a kartografie seznamují s touto mûﬁickou technologií.
• Astronomie
Mûﬁení astronomick˘ch zemûpisn˘ch souﬁadnic byla uskuteãnûna na 6 vybran˘ch bodech sítû a zahrnovala téÏ navazovací mûﬁení na GO Pecn˘. Mûﬁení provedli pracovníci
VÚGTK v letech 1996 aÏ 1998 v rámci spoleãného grantového projektu. Úãelem bylo odvození lokálních tíÏnicov˘ch
odchylek potﬁebn˘ch pro porovnávání GPS a klasick˘ch mûﬁení. Na tyto práce pozdûji navázala mûﬁení VUT v Brnû, kter˘mi byly urãeny zemûpisné souﬁadnice nûkolika dal‰ích
bodÛ, coÏ umoÏnilo sestavit model lokálního kvazigeoidu
v ãeské ãásti sítû. Body sítû slouÏí i pro testování na VUT
v Brnû vyvinutého automatizovaného systému pro astronomická mûﬁení.

4. Nûkteré dosaÏené v˘sledky
Bûhem 16 let mûﬁení v síti SnûÏník bylo získáno velké mnoÏství mûﬁického materiálu, kter˘ byl vyuÏit v ﬁadû anal˘z. Jedním z prvních komplexnûj‰ích v˘stupÛ byla monografie [2].
Dal‰í v˘sledky byly publikovány v rámci závûreãn˘ch zpráv
ãesk˘ch a polsk˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ, v odborném tisku
a prezentovány na vûdeck˘ch a odborn˘ch akcích. Na této
ãinnosti se podíleli i studenti v rámci zpracování diplomov˘ch a disertaãních prací. Zde jsou struãnû pﬁipomenuty nûkteré z tûchto v˘sledkÛ.
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Obr. 3 âeská ãást sítû SnûÏník

4.1 Monitorování stability bodu VYHL
Bod VYHL (Vyhlídka) je ústﬁedním bodem ãeské ãásti sítû
„SnûÏník“. Je stabilizován betonov˘m pilíﬁem zakotven˘m
do skalního v˘chozu na v˘chodním hﬁbetu údolí Moravy nad
obcí Dolní Morava (obr. 3). Tento bod je pouÏíván jako referenãní pﬁi zpracování v‰ech kampaní VUT v Brnû. Od roku
1997 je zahrnut do Základní geodynamické sítû âR jako bod
ã. 16 Králíky, a rovnûÏ do sítû EAST SUDETEN zﬁízené
a provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin âAV
Praha. Ze v‰ech bodÛ sítû SnûÏník má tento bod nejvût‰í celkové mnoÏství namûﬁen˘ch dat GPS. Zemûmûﬁick˘ úﬁad pﬁipojil tento bod v roce 1996 odboãn˘m poﬁadem na nivelaãní
poﬁad I. ﬁádu (FZ7).

V období 1997 aÏ 2007 byly kaÏdoroãní observace GPS
na bodû VYHL vÏdy del‰í neÏ 24 hod. a v ﬁadû kampaní
byly del‰í neÏ 48 hod. Lze tedy povaÏovat ãasové ﬁady souﬁadnic a vektorÛ za zmínûné období dostateãnû reprezentativní pro posouzení stability polohy tohoto bodu. Hlavní parametry vyhodnocení Bernsk˘m programem GPS byly:
úhel elevaãní masky 13°, pﬁesné dráhy druÏic IGS, QIF strategie ﬁe‰ení ambiguit, troposférické zpoÏdûní odhadováno
v 2 hod. intervalech, pouÏití iono-free kombinace pro v˘poãet v˘sledn˘ch souﬁadnic. Pro paralelní vyhodnocení
programem Leica SKI-Pro byl pouÏíván model ionosféry
poãítan˘ z dat referenãní stanice a standardní SaastamoinenÛv troposférick˘ model. Z dÛvodÛ pouÏití rÛzn˘ch pﬁijímaãÛ GPS a antén bylo nutné zavádût do v˘poãtÛ korekce
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poloh fázov˘ch center. Pro Leica antény byly pouÏity korekce získané individuálními relativními kalibracemi (VUT
v Brnû), pro antény Trimble a Ashtech pak korekce pouÏívané v rámci vyhodnocení evropské permanentní sítû (EPN).
Stabilita polohy bodu VYHL byla posuzována dvûma zpÛsoby – jednak prostﬁednictvím ãasov˘ch ﬁad jeho ETRS89
souﬁadnic, jednak prostﬁednictvím ãasov˘ch ﬁad délek vektorÛ mezi bodem VYHL a okolními stanicemi GPS. V obou
pﬁípadech byla anal˘za provádûna na tﬁech úrovních vztaÏného rámce opûrn˘ch stanic – lokální (síÈ SnûÏník), EPN (stanice GOPE, WROC, TUBO) a IGS (stanice BOR1, GRAZ,
WTZR). Do vyhodnocení vstoupila pouze data z kampaní
organizovan˘ch VUT v Brnû, poﬁízená pﬁeváÏnû pﬁijímaãi
Leica. Souﬁadnice opûrn˘ch stanic byly pﬁi v˘poãtu fixovány
na hodnotách pﬁíslu‰n˘ch EPN t˘denních ﬁe‰ení. Aãkoliv se
jednotlivé kampanû odli‰ovaly pﬁístrojov˘m vybavením
a mnoÏstvím namûﬁen˘ch dat, anal˘zy ãasov˘ch ﬁad neprokázaly v˘znamn˘ horizontální posun bodu VYHL za dané
období (95% konfidenãní úroveÀ). Rozdíly Bernese a SKI-Pro v˘sledkÛ byly na úrovni nûkolika milimetrÛ pro vektory
do 400 km. Odhad rychlostí horizontálních zmûn ITRS souﬁadnic bodu VYHL (vN = 0,0138 m/rok, vE = 0,0198 m/rok)
velmi dobﬁe koresponduje s rychlostmi okolních EPN a IGS
stanic [6]. Obr. 4 znázorÀuje v˘voj ETRS89 polohy bodu
VYHL vzhledem k okolním IGS/EPN stanicím ve vzdálenostech 100 – 150 km spolu s 2 konfidenãními souﬁadnicov˘mi intervaly jednotliv˘ch kampaní. Na obr. 5 je ukázka
ãasového v˘voje délky vektoru VYHL – GOPE, opût vãetnû
2 konfidenãních intervalÛ.
základna

Obr. 4 V˘voj ETRS89 polohy bodu VYHL

4.2 PrÛbûh kvazigeoidu urãen˘ z mûﬁení GPS
a nivelace
Urãování v˘‰ek v lokálních geodetick˘ch sítích pomocí GPS
naráÏí na ﬁadu problémÛ, které jsou obtíÏnûji ﬁe‰itelné zejména v sítích s velk˘mi v˘‰kov˘mi rozdíly. Pﬁesná klasická
terestrická v˘‰ková mûﬁení jsou v‰ak v horském terénu obtíÏnû realizovatelná. Pﬁedmûtem ﬁady v˘zkumÛ se stává
právû problematika zv˘‰ení spolehlivosti GPS v˘‰kov˘ch
mûﬁení i v tûchto podmínkách.
V období 1998 a 1999 se autoﬁi soustﬁedili na zdokonalování mûﬁick˘ch postupÛ vyuÏívajících druÏicové technologie. V rámci v˘zkumného projektu ﬁe‰eného ve spolupráci s VÚGTK Zdiby – pracovi‰tû Pecn˘ byla uskuteãnûna
v síti SnûÏník opakovaná mûﬁení GPS vektorÛ rozdíln˘ch
délek a pﬁev˘‰ení. Obdobná mûﬁení se uskuteãnila i na dal‰ích experimentálních lokalitách. Na základû anal˘z tûchto
dat byl navrÏen a testován modifikovan˘ postup GPS mûﬁení v˘‰kov˘ch rozdílÛ, zaloÏen˘ na kombinaci krat‰ích intervalÛ v optimálním ãasovém odstupu. Ukázalo se úãelné
kombinovat dvojice nebo trojice observaãních intervalÛ trvání 60 aÏ 90 minut, zamûﬁen˘ch v odstupech 6 aÏ 8 hodin.
Podrobnûj‰í popis tohoto modifikovaného postupu je uveden v [5] a [7]. Metoda pﬁedstavuje alternativu obvykl˘ch
dlouh˘ch statick˘ch seancí a nabízí zv˘‰ení efektivity GPS
v˘‰kového mûﬁení s minimálními ztrátami pﬁesnosti. Ve
standardních podmínkách jsou dosahované pﬁesnosti (smûrodatné odchylky) urãeného pﬁev˘‰ení okolo 5 mm pro
délky vektorÛ do 5 km, a okolo 8 mm pro délky vektorÛ
do 15 km. ProtoÏe observaãní intervaly jsou pomûrnû
krátké, zvy‰uje se dÛleÏitost spolehlivého vyﬁe‰ení v‰ech
ambiguit. Je rovnûÏ Ïádoucí vûnovat pozornost detekování
a sniÏování moÏného vlivu multipath a difrakce GPS signálu.

čas [ rok ]

Obr. 5 V˘voj délky vektoru VYHL – GOPE

Obr. 6 Podéln˘ profil kvazigeoidu v síti SnûÏník

Tento postup byl poprvé systematicky pouÏit ve více neÏ
100 km dlouhém v˘‰kovém profilu na jihov˘chodní Moravû
(Velká Bíte‰ – Brno – Slavkov – Buãovice – Koryãany –
Buchlovice – Kunovice), kter˘ sv˘m prÛbûhem kopíroval nivelaãní poﬁady I. ﬁádu, a kter˘ je chakakterizován znaãn˘m
gradientem prÛbûhu kvazigeoidu [3]. NavrÏen˘ modifikovan˘ postup GPS v˘‰kového mûﬁení byl aplikován pﬁi zamûﬁení dvou v˘‰kov˘ch profilÛ v síti SnûÏník. Podéln˘ pro-
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Obr. 7 Vyhodnocení horizontálních posunÛ v síti SnûÏník 1993 aÏ 2003 podle [1]

fil kopíruje smûr údolí Moravy a je prakticky severojiÏní
(S – J) a pﬁíãn˘ profil je na nûj pﬁibliÏnû kolm˘ (V – Z). Body
na obou profilech byly opakovanû mûﬁeny metodami GPS
a VPN v období 1998 aÏ 2005. Na obr. 3 jsou tyto profily
vyznaãeny teãkovan˘mi liniemi.
Z porovnání v˘sledkÛ GPS a VPN bylo moÏno sestavit relativní prÛbûh kvazigeoidu, jehoÏ v˘‰ky byly vypoãteny jako
diference mezi GPS v˘‰kami a normálními v˘‰kami urãen˘mi nivelací. Relativní prÛbûh zmûn kvazigeoidu vzhledem
k bodu DMOR v podélném profilu je znázornûn na obr. 6.

ﬁilo v ãeské i polské ãásti sítû v del‰ích seancích (2 x 10 hod.)
a s vût‰ím poãtem aparatur více typÛ. Do v˘sledn˘ch posunÛ
byly zahrnuty v˘sledky inklinometrického sledování náklonÛ jednotliv˘ch pilíﬁÛ mezi obûma etapami. Na observaci
sítû se podílela obû pracovi‰tû (VUT v Brnû a AR Wroclaw),
finální zpracování vykonala polská strana. Postup vyhodnocení je popsán v [1] a [4]. Na obr. 7 jsou znázornûny stﬁední
elipsy chyb, vektory posunÛ urãené z GPS mûﬁení a vektory
posunÛ s uváÏením inklinometrick˘ch mûﬁení pilíﬁÛ.

4.3 Vyhodnocení horizontálních posunÛ bodÛ sítû
SnûÏník

5. Závûr

V roce 2003 bylo realizováno vyhodnocení horizontálních
posunÛ v‰ech bodÛ sítû SnûÏník za období 10 let od zaloÏení
sítû. Do zpracování vstoupily dvû kompletní etapy mûﬁení
celé sítû na polské i ãeské stranû. První z nich se uskuteãnila
v roce 1993 a druhá v roce 2003. Zatímco v roce 1993 byly
pouÏity pro mûﬁení celé sítû pouze aparatury Ashtech polské
strany a mûﬁeno bylo postupnû na jednotliv˘ch bodech sítû
v krat‰ích intervalech (1 – 1,5 hod.), v roce 2003 se jiÏ mû-

V souãasnosti je síÈ SnûÏník jednou z nejlépe stabilizovan˘ch
a pﬁesnû urãen˘ch geodetick˘ch testovacích sítí na území
âeské republiky. Za období 16 let zde bylo shromáÏdûno
znaãné mnoÏství experimentálních dat. Jsou vyuÏívána k rÛzn˘m anal˘zám s cílem zlep‰ování a optimalizace observaãních a vyhodnocovacích postupÛ v lokálních sítích obdobného rozsahu (do 15 km) a s vût‰ími pﬁev˘‰eními (stovky
metrÛ). SíÈ je i ideálním nástrojem pro pedagogickou ãinnost
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– praktickou v˘uku studentÛ magisterského studia, neboÈ
umoÏÀuje kombinovat vysoce pﬁesné technologie v podmínkách nároãného horského prostﬁedí.
Co se t˘ãe geodynamick˘ch aspektÛ, dosud nebyly nalezeny Ïádné v˘znamnûj‰í zmûny polohy bodÛ v ãeské ãásti
sítû SnûÏník. Na polské stranû sítû v˘sledky ukazují na moÏné
pohybové tendence nûkter˘ch bodÛ. S ohledem na men‰í objemy dat v poãáteãních kampaních ov‰em dané ãasové rozpûtí stále není dostateãné pro detekci trendÛ pﬁípadn˘ch
zmûn. Je proto Ïádoucí v takto zapoãatém monitoringu pokraãovat s vyuÏitím stále se zdokonalující GNSS technologie. Dal‰í moÏnosti zv˘‰ení pﬁesnosti a spolehlivosti v˘sledkÛ jistû pﬁinese modernizace GPS, kompletace
GLONASS a spu‰tûní systémÛ Galileo a Compass.
Pﬁíspûvek byl zpracován s podporou projektu MSM
0021630519.
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GPS – RTK
371:528.2

Abstrakt
Principy metod mûﬁení GPS – RTK v reálném ãase pouÏiteln˘ch v síti permanentních stanic CZEPOS. V˘sledky anal˘z rozsáhl˘ch kontinuálních experimentálních mûﬁení GPS – RTK. V˘sledky anal˘z vlivu zpÛsobu pﬁíjmu korekcí na pﬁesnost mûﬁení, anal˘z rozdûlení pravdûpodobnosti, autokorelace dat, homogenity kontinuálních dat, vlivu délky observace s ohledem na
pﬁesnost mûﬁení a vlivu ãasového odstupu opakovan˘ch mûﬁení. Na podkladû v˘sledkÛ tûchto anal˘z byl formulován optimalizovan˘ postup mûﬁení. Ovûﬁení optimalizovaného postupu bylo otestováno pﬁi kontrolním mûﬁení primární vytyãovací sítû
stavby.

Analysis of Experimental GPS – RTK Measurements
Summary
Principles of real time GPS – RTK measuring methods usable in CZEPOS network of permanent stations. Results of analyses of large
data sets stemming from experimental continual GPS – RTK measurements. Results of analyses of corrections reception influence
on measurement accuracy, of probability distribution, of data autocorrelation, of continual data homogeneity, of observation
duration influence on accuracy and of time lag effect on accuracy of repeated measurements. On the basis of the analyses results
the optimized measuring procedure was formulated. The optimized procedure was tested in course of check surveys of a primary
setting-out structure system.
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1. Úvod

2. Pﬁehled pouÏívan˘ch metod mûﬁení v reálném ãase

Geodetické aplikace vyuÏívají zpravidla metod diferenãního
zpracování GPS mûﬁení. Vedle mûﬁení GPS s následn˘m
zpracováním dat (postprocessing) se v souãasnosti stále více
prosazují aplikace v reálném ãase. Metoda RTK (Real Time
Kinematic) dominantnû vyuÏívá mûﬁení fáze nosn˘ch vln na
obou frekvencích L1, L2. Pﬁi diferenãním zpracování mûﬁení
se vyuÏívá vysoké korelace vlastností signálu z jedné druÏice pﬁijímaného blízk˘mi pﬁijímaãi. Diference simultánních
mûﬁení jsou zatíÏeny podstatnû men‰ími chybami, neÏ mûﬁení samostatná. V˘sledkem ﬁe‰ení je vzájemná poloha dvou
nebo více pﬁijímaãÛ.
DruÏicové metody urãování polohy jsou dnes jiÏ bûÏnû
pouÏívané. Od roku 2005 je v provozu âeská síÈ permanentních stanic GPS – CZEPOS [1]. Na Slovensku je v ãinnosti síÈ SKPOS [2].
Geodetická mûﬁení jsou bûÏnû provádûna klasick˘mi terestrick˘mi metodami, av‰ak souãasné mûﬁící technologie
s vyuÏitím Globálních navigaãních druÏicov˘ch systémÛ
(GNSS) umoÏÀují dosahovat v nûkter˘ch oblastech vy‰‰í
efektivity, ãasto s v˘znamn˘mi úsporami ãasu, pracovníkÛ
a pﬁístrojÛ, pﬁiãemÏ poskytují v˘sledky vyhovující poÏadovan˘m kritériím. Alternativou k ãasovû nároãn˘m statick˘m
observacím jsou dnes kinematické GNSS metody poskytující v˘sledky v reálném ãase (RTK) nebo vyuÏívající postprocessing (Stop&Go, Kinematic Surveys – KIS, Kinematic
on the Fly – KOF). Kinematické metody GNSS lze efektivnû
vyuÏívat pﬁi vytváﬁení automatizovan˘ch ﬁídících a sledovacích systémÛ napﬁ. pﬁi monitoringu stavebních konstrukcí,
pﬁi ﬁízení stavebních strojÛ, aj. V poslední dobû se stále roz‰iﬁuje okruh aplikací vyuÏívajících produktÛ GNSS síÈov˘ch
ﬁe‰ení, jako je napﬁíklad koncepce virtuálních referenãních
stanic (VRS) – viz [3], [4] a dal‰í. Tuto metodu lze aplikovat na ﬁadu úloh geodézie (napﬁ. katastrální mûﬁení, mûﬁení
posunÛ a pﬁetvoﬁení, kontrolní a ovûﬁovací mûﬁení, inventarizaãní a pasportizaãní mûﬁení aj.), pﬁi v˘hodách vy‰‰í operativnosti a ekonomiky mûﬁick˘ch prací.

Metody urãování polohy v reálném ãase rozli‰ujeme podle
dat, ze kter˘ch je poloha urãována. V následujícím jsou uvedeny metody vycházející z koncepce sítû permanentních stanic CZEPOS.
2.1 Metoda RTK, DGPS
(Differential Global Positioning System)
Referenãní aparatura mûﬁí na známém bodû a vysílá primární
data (raw data) a diferenãní korekce, kter˘mi se koriguje poloha aparatury rover s cílem zpﬁesnûní její polohy (obr. 1).
Raw data a diferenãní korekce se ‰íﬁí prostﬁednictvím radiové linky, GSM nebo internetu. K pﬁenosu diferenãních korekcí se vyuÏívá standardu RTCM SC-104 (Radio Technical
Commission for Maritime Service, Special Committee 104
on Differential Navstar/GPS Service) [5], [6]. Pﬁesnost urãení prostorové polohy je závislá na typu pﬁijíman˘ch dat, na
délce vektoru reference – rover a na pÛsobení vnûj‰ích vlivÛ,
zejména vlivu ionosféry, troposféry, vícecestného ‰íﬁení signálu (multipath), aj. Metoda RTK vyuÏívá fázov˘ch mûﬁení,
pﬁiãemÏ její pﬁesnost urãení prostorové polohy se pohybuje
bûÏnû s ohledem na metodiku mûﬁení v centimetrech. Metoda DGPS vyuÏívá kódov˘ch mûﬁení a její pﬁesnost se pohybuje bûÏnû v decimetrech.
2.2 Zpﬁesnûní zavedením korekce vypoãtené ze
síÈového ﬁe‰ení
Z dÛvodu sníÏení pÛsobení vnûj‰ích systematick˘ch vlivÛ
ovlivÀujících mûﬁení chybami závisl˘mi na délce vektoru,
se vyuÏívá tzv. síÈov˘ch ﬁe‰ení. Referenãní stanice jsou zapojeny do jednotné síÈové platformy. Souﬁadnice referenãních stanic jsou urãeny s vysokou pﬁesností zpravidla statickou metodou a v˘poãtem v postprocessingu s vyuÏitím

Obr. 1
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pﬁesn˘ch efemerid a vhodn˘ch modelÛ ionosféry a troposféry. Data a korekce ze v‰ech referenãních stanic sítû jsou
v reálném ãase shromaÏìovány v centrálním ﬁídícím poãítaãi. OkamÏitá prostorová poloha referenãní stanice i, i,
Hi je v reálném ãase ovlivnûna vnûj‰ími systematick˘mi
vlivy a odchyluje se od pﬁesné prostorové polohy. Z rozdílu
pﬁesné a okamÏité prostorové polohy se poãítají korekce i,
i, Hi. Poloha roveru je následnû dokorigována tzv. korekcí FKP (FlächenKorrekturParametr) vypoãtenou plo‰nou lineární interpolací (obr. 2) z hodnot korekcí nejbliÏ‰ích
referenãních stanic. Korekce FKP je interpolována pro navigaãní pozici X, Y, Z roveru získanou z jeho NMEA (National Marine Electronics Association = jednotn˘ standard
pro v˘mûnu digitálních dat) zprávy.

Obr. 2 Princip interpolace FKP korekce

2.3 Metoda RTK – FKP
Pﬁi této metodû je ﬁe‰en vektor nejbliÏ‰í referenãní stanice –
– rover, pﬁiãemÏ v˘sledek je korigován FKP korekcí vyinterpolované na základû NMEA zprávy obsahující navigaãní
polohu X, Y, Z roveru (obr. 3). Tím se dosáhne v˘razného
sníÏení nepﬁíznivého pÛsobení vnûj‰ích vlivÛ závisl˘ch na
délce vektoru a celkové zpﬁesnûní prostorové polohy.
2.4 Metoda RTK – PRS (Pseudo Reference
Station)
Pﬁi této metodû je jednorázovû vytvoﬁena virtuální pseudoreferenãní stanice z dat nejbliÏ‰ích referenãních stanic sítû.
Data jsou transformována a pﬁenesena, na základû NMEA
zprávy z roveru obsahující navigaãní pozici X, Y, Z , do místa
vzdáleného nûkolik km od roveru (v CZEPOS je to cca 5 km)
ve smûru na nejbliÏ‰í referenãní stanici sítû. Tato virtuální
referenãní stanice je oznaãovaná jako PRS (obr. 4). Pro urãení pozice roveru se ﬁe‰í 5 km dlouh˘ vektor PRS – rover,
pﬁiãemÏ v˘sledná pozice roveru je aktuálnû korigována o korekci FKP ze síÈového ﬁe‰ení, která zohledÀuje vnûj‰í vlivy
narÛstající s délkou vektoru, ãímÏ se dosahuje zpﬁesnûní ﬁe‰ení.
Na rozdíl od ﬁe‰ení RTK – FKP, kdy se ﬁe‰í vektor nejbliÏ‰í referenãní stanice – rover (s ohledem na konfiguraci
sítû mÛÏe b˘t vektor k nejbliÏ‰í referenãní stanici del‰í neÏ
5 km), u PRS se ﬁe‰í vÏdy cca 5 km dlouh˘ vektor PRS – rover. Metody RTK – FKP a RTK – PRS jsou z hlediska v˘sledku ﬁe‰ení prakticky ekvivalentní. Vzhledem k tomu, Ïe
PRS je produkt síÈového ﬁe‰ení vytváﬁen˘ z dat nûkolika okolních stanic, mÛÏe se stát, Ïe kvalita a mnoÏství dat mÛÏe b˘t
u PRS niÏ‰í, neÏ u konkrétní jedné referenãní stanice.
2.5 Metoda RTK – VRS (Virtual Reference
Station)
VRS je produktem síÈového ﬁe‰ení, kter˘ je vyuÏiteln˘ jak
v reálném ãase, tak i v postprocessingu. V reálném ãase je vyuÏíván napﬁ. v síti permanentních stanic provozované ve
Stﬁedních âechách spoleãností By@Sat Group, a.s. V síti per-

Obr. 3

Obr. 4
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Obr. 5
manentních stanic CZEPOS je VRS vyuÏíváno pro postprocessing.
Data referenãní stanice, pﬁi zohlednûní korekcí FKP získan˘ch ze síÈového ﬁe‰ení, jsou transformována a v reálném
ãase pﬁená‰ena do místa X, Y, Z navigaãní pozice roveru na
základû NMEA zprávy. ¤e‰í se velmi krátk˘, max. nûkolikametrov˘ vektor VRS – rover, v nûmÏ se neprojeví vnûj‰í
vlivy, které se jinak projevují u dlouh˘ch vektorÛ. Nev˘hodou této metody v reálném ãase je, Ïe vyÏaduje kvalitní komunikaãní linku mezi roverem a ﬁídícím centrálním poãítaãem, kter˘ generuje VRS. Nároãnost algoritmu a komunikace
pﬁi kinematick˘ch metodách mÛÏe vést k zahlcení komunikaãní linky. V takovém pﬁípadû je VRS fixována a tím se
zaãne mûnit délka vektoru VRS – rover, pﬁiãemÏ algoritmus
generující VRS nezohledÀuje chyby související s délkou vektoru (obr. 5).

Obr. 6 Krátk˘ vektor (cca 9 m)

Postprocessingová data VRS ve formátu RINEX jsou vygenerována do místa uÏivatelem zadaného pﬁibliÏn˘mi souﬁadnicemi , , H. Vektor VRS – rover je ﬁe‰en v postprocessingu. VRS data v CZEPOS lze vygenerovat pﬁes webové
rozhraní http://czeposp.cuzk.cz/geopp_gnweb/gnweb.html.
3. Anal˘za experimentálních mûﬁení GPS – RTK
Pﬁesnost mûﬁení je specifikovaná charakteristikou vypoãtenou z rozptylu série mûﬁení. V geodézii se obvykle vyuÏívá
smûrodatná odchylka  (stﬁední chyba m). Smûrodatná odchylka vymezuje pravdûpodobnostní interval, ve kterém se
vyskytuje skuteãná hodnota pﬁibliÏnû s 68% pravdûpodobností, nejistota v˘skytu skuteãné hodnoty mimo tento interval ãiní 32 %. Smûrodatná odchylka je charakteristikou vypoãtenou z rozptylu série mûﬁení, resp. z odchylek od stﬁední
hodnoty. Pﬁesnost je závislá na metodû mûﬁení a na okolnostech pﬁi mûﬁení. Stejnou metodou za jin˘ch okolností
(podmínek) mÛÏeme dosahovat rozdílné pﬁesnosti. Spolehlivostí mûﬁení rozumíme dosaÏení skuteãné pﬁesnosti s urãitou pﬁedem zvolenou pravdûpodobností. V˘sledkem mûﬁení
RTK jsou pﬁímo souﬁadnice uÏivatelského pﬁijímaãe – roveru. K anal˘zám pﬁesnosti byly pouÏity soubory nûkolika
24 hodinov˘ch kontinuálních mûﬁení metodou GPS – RTK
pro krátk˘, nûkolikametrov˘ vektor (obr. 6) a pro cca 5 km
dlouh˘ vektor (observace na hranici dosahu radiového spojení,
obr. 7). Pﬁi intervalu záznamu dat 5 s a dobu mûﬁení 24 h ãiní
rozsah jednoho souboru 17 280 namûﬁen˘ch hodnot dílãích
souﬁadnic [3]. V‰echna mûﬁení vychází z kvalitní, v prÛbûhu

Obr. 7 Dlouh˘ vektor (cca 5 146 m)

mûﬁení nemûnné, stabilizace s nucenou centrací mûﬁících
aparatur.
K experimentálnímu mûﬁení bylo pouÏito dvoufrekvenãních druÏicov˘ch aparatur Trimble 5700 s anténami Zephyr
Geodetic (reference) a Zephyr Compact (rover) nebo aparatur Leica System 500 a 1200 s anténou AT504. Interval automatického záznamu dat GPS – RTK byl nastaven na 5 nebo
2 sekundy. Elevaãní maska u v‰ech mûﬁení byla 10°. Pﬁenos
diferenãních korekcí byl pﬁes radiové spojení nebo pﬁes internetov˘ protokol Ntrip ‰íﬁen˘ datov˘m spojením prostﬁednictvím sítû GSM.
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3.1 Vliv zpÛsobu pﬁíjmu korekcí na pﬁesnost
mûﬁení
Data a korekce RTK lze ‰íﬁit rÛzn˘mi pﬁenosov˘mi cestami,
napﬁ. radiov˘m spojením, pﬁes internet nebo prostﬁednictvím
GSM sítí mobilních operátorÛ. Vliv zpÛsobu ‰íﬁení RTK korekcí na pﬁesnost prostorové polohy dokumentují v˘sledky
následujícího testovacího mûﬁení. Dva pﬁijímaãe GPS byly
souãasnû napojeny na jednu anténu typu Leica AT 504
(ChokeRing), obr. 8.
Obûma pﬁijímaãi bylo mûﬁeno metodou GPS – RTK. Jeden z nich (Leica SR 530) pﬁijímal korekce RTCM 18, 19
pﬁes radiové spojení, druh˘ (Leica GX 1230 GG) pﬁijímal
korekce RTCM 20, 21 z protokolu Ntrip pﬁená‰ené pﬁes internet datov˘m spojením GSM. RTK data a korekce byla pﬁijímána z referenãní stanice TUBO na Vysokém uãení technickém v Brnû, která je souãástí CZEPOS. Z dÛvodu
maximálního sníÏení pÛsobení vnûj‰ích vlivÛ byl mûﬁen
krátk˘ vektor (délka vektoru byla cca 9 m). Mûﬁeno bylo kontinuálnû více neÏ 20 hodin pﬁi elevaãní masce 10° a intervalu
záznamu 2 sekundy. Na obr. 9 a 10 je znázornûno rozpt˘lení
ve vodorovn˘ch sloÏkách vektoru, které dokumentuje vliv
zpÛsobu ‰íﬁení dat a korekcí RTK.
Z obr. 9 a 10 je patrné, Ïe rozpt˘lení v˘sledkÛ získan˘ch
prostﬁednictvím pﬁíjmu RTK korekcí rádiov˘m spojením je
cca 1,5 aÏ 2x men‰í, neÏ rozpt˘lení v˘sledkÛ získan˘ch prostﬁednictvím Ntrip protokolu ‰íﬁeného pﬁes datové spojení
GSM. Procento poãtu odlehl˘ch hodnot u obou typÛ pﬁenosÛ
bylo prakticky stejné, ale v˘raznûji vût‰í odlehlé hodnoty se
vyskytovaly v souboru namûﬁeném s pouÏitím korekcí pﬁes
Ntrip. Varianãní rozpûtí, tj. rozdíl maximální a minimální
hodnoty pﬁíslu‰n˘ch souﬁadnic ãinil pﬁi pﬁenosu diferenãních
korekcí radiov˘m spojením v horizontální sloÏce 18 mm, ve
v˘‰kové sloÏce 60 mm. Pﬁi pﬁenosu diferenãních korekcí prostﬁednictvím Ntrip to bylo v horizontální sloÏce 33 mm, ve
v˘‰kové sloÏce 133 mm.

Obr. 8 Napojení dvou pﬁijímaãÛ GPS na anténu

3.2 Anal˘za rozdûlení pravdûpodobnosti
Základní pﬁedstavu o tvaru rozdûlení dává histogram ãetností. Z namûﬁen˘ch hodnot byla vypoãtena stﬁední hodnota
a smûrodatná odchylka. Odchylky jednotliv˘ch mûﬁení od
stﬁední hodnoty byly normovány smûrodatnou odchylkou. Ve
vhodnû zvolen˘ch intervalech (tﬁídách) byly urãeny skuteãné
ãetnosti a tyto byly porovnány s teoretick˘mi ãetnostmi pro
normální rozdûlení. PrÛbûh relativních ãetností pro horizontální sloÏku Y je znázornûn na obr. 11, pro v˘‰kovou sloÏku
H na obr. 12.
V grafech jsou ãárkovanû zobrazeny dvojnásobky oãekávan˘ch smûrodatn˘ch odchylek od normálních tﬁídních ãetností vypoãten˘ch podle vzorce

f, j 

Obr. 9 Rozpt˘lení ve vodorovn˘ch sloÏkách vektoru

P . 1  P 

––––––––– ,
n
j

j

kde:
f,j je smûrodatná odchylka normálních tﬁídních ãetností,
Pj pravdûpodobnost intervalu j,
n poãet mûﬁení (rozsah souboru).
Obr. 10 Rozpt˘lení ve vodorovn˘ch sloÏkách vektoru
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Obr. 11 Relativní ãetnost pro horizontální souﬁadnicovou
sloÏku Y

Obr. 13 Relativní ãetnost pro horizontální souﬁadnicovou
sloÏku Y po vylouãení odlehl˘ch hodnot

Obr. 12 Relativní ãetnost pro vertikální sloÏku H

Obr. 14 Relativní ãetnost pro vertikální sloÏku H po vylouãení odlehl˘ch hodnot

Soubory dat byly analyzovány napﬁ. Pearsonov˘m testem
dobré shody, Kolmogorovov˘m-Smirnovov˘m testem dobré
shody a dále byly vypoãteny charakteristiky asymetrie, excesu, vykresleny diagramy normálního rozdûlení pravdûpodobnosti, vykonána shluková anal˘za a testovány odlehlé
hodnoty.
PrÛbûh skuteãn˘ch relativních tﬁídních ãetností má v˘raznû ‰piãatûj‰í charakter, neÏ odpovídá normálnímu rozdûlení, ale neprokázala se v˘razná asymetrie. ·piãatost skuteãného rozdûlení byla kvantifikována v˘poãtem excesu ze
souboru namûﬁen˘ch hodnot, kter˘ byl kladn˘ a v˘raznû pﬁekraãoval kritickou hodnotu odpovídající dvojnásobku smûrodatné odchylky excesu. ·ikmost skuteãného rozdûlení byla
kvantifikována v˘poãtem koeficientu asymetrie, kter˘ ov‰em
na rozdíl od excesu pﬁekraãoval pouze mírnû kritickou hodnotu odpovídající dvojnásobku smûrodatné odchylky asymetrie. Statistick˘mi testy dobré shody byly testovány v˘bûrové soubory namûﬁen˘ch hodnot se základním rozdûlením. PearsonÛv test dobré shody (2 test) a Kolmogorov-SmirnovÛv test prokázaly, Ïe v˘bûrové soubory neodpovídají normálnímu rozdûlení. Ve v˘bûrov˘ch souborech se
vyskytuje o cca 1 % více odlehl˘ch hodnot, neÏ odpovídá
riziku pro 2,5 . Pﬁi vylouãení odlehl˘ch hodnot kritériem
2,5  se zlep‰í parametry souboru a takto novû vznikl˘ soubor se více blíÏí normálnímu rozdûlení (obr. 13 a 14).

3.3 Detekce nenáhodnosti v datech pomocí
autokorelaãní funkce
Autokorelaãní funkce mÛÏe b˘t pouÏita pro detekci nenáhodnosti v datech [8]. Jedná se v podstatû o v˘poãet korelaãního koeficientu mezi dvûma urãit˘mi v˘bûrov˘mi intervaly z celého v˘bûrového souboru souﬁadnic rozsahu N, které
jsou vzájemnû posunuty o urãit˘ ãasov˘ odstup h. Hodnoty
autokorelaãního koeficientu autokorelaãní funkce jsou poãítány obecnû dle vzorce
Nh

Yi  Y  . Yi h  Y 
i1
Rh  ––––––––––––––––––
,
N
Yi  Y 2
i1

kde:
Rh je koeficient korelace,
h je posun intervalÛ (dat),
Y je stﬁední hodnota,
Yi je hodnota z 1. intervalu,
Yi h je hodnota z 2. intervalu posunutého o h.
Koeficienty korelace souboru rovinn˘ch souﬁadnic Y,
X a v˘‰ky H urãen˘ch metodou RTK byly vypoãteny pro
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3.4 Anal˘za homogenity kontinuálních dat
GPS – RTK
V následujícím budou testovány v˘bûrové soubory dat krátk˘ch intervalÛ Ii (GPS – RTK s 5 sekundov˘m záznamem
souﬁadnic). Kontinuální 24 hodinov˘ soubor namûﬁen˘ch
souﬁadnic RTK byl rozdûlen na intervaly délky 1 aÏ 30 minut, které pﬁedstavují v˘bûry ze základního souboru s normálním rozdûlením N(E(x)i;i2). PÛsobí-li v mûﬁení pouze
náhodné chyby, pak v‰echny v˘bûrové intervaly ze základního souboru by mûly mít odpovídající si stﬁední hodnoty
a charakteristiky pﬁesnosti.
Test 1:
Testujeme hypotézu, Ïe dvû v˘bûrové variance 2i a 2i 1 ze
dvou v˘bûrÛ (intervalÛ i a i 1) stejného rozsahu n odpovídají v˘bûrÛm ze základních souborÛ, pro které platí rovnost
variancí, tedy nulová hypotéza H0: 2i  2i 1 .
Testovací kritérium odpovídá Fischerovu – Snedecorovu
rozdûlení pravdûpodobnosti. Testy byly vykonány na hladinû
v˘znamnosti  5 %.
Obr. 15 Autokorelace krátk˘ vektor

Obr. 16 Autokorelace dlouh˘ vektor

soubor rozsahu 10 000 epoch registrovan˘m po 5 sekundách,
coÏ odpovídá celkovému ãasovému intervalu 13 h 53 minut
kontinuálního záznamu dat. Intervaly na zaãátku byly totoÏné, a proto je korelaãní koeficient roven 1. Postupnû byly
intervaly od sebe vzájemnû posouvány na ãasové ‰kále po 1
epo‰e aÏ na posun o 30 minut a po kaÏdém posunu byl vypoãten koeficient korelace, kter˘ byl vynesen do grafÛ. Grafy
zobrazují hodnoty autokorelaãní funkce pro v‰echny tﬁi souﬁadnice Y, X (vodorovné sloÏky) a H (v˘‰ka), jak pro krátk˘
vektor (cca 9 m, obr. 15), tak pro dlouh˘ vektor (cca 5 146
m, obr. 16).
Pﬁi minimálním vzájemném posunu intervalÛ je korelaãní
koeficient maximální, ponûvadÏ jsou data maximálnû spoleãná. Pﬁi zvût‰ujícím se vzájemném posunu dat dochází ke
zmen‰ování koeficientu korelace a pﬁi posunutí intervalÛ dat
o 5 aÏ 10 minut a více se hodnoty korelace blíÏí nule. Pokud
by mûﬁení obsahovalo pouze náhodné chyby, pohyboval by
se koeficient korelace blízko nuly uÏ pﬁi posunutí o 1 epochu. Pozvolné sniÏování koeficientu korelace signalizuje pﬁítomnost urãité míry závislosti ve v˘sledcích namûﬁen˘ch
souﬁadnic.

Test 2:
Testujeme hypotézu, Ïe dva v˘bûrové soubory stejného rozsahu se stﬁedními hodnotami E(x)i a E(x)i 1 a v˘bûrov˘mi
smûrodatn˘mi odchylkami i a i 1 jsou v˘bûry ze dvou základních souborÛ, pro které platí rovnost jejich stﬁedních hodnot, tedy hypotéza H0: E(x)i  E(x)i 1. Testovací kritérium
odpovídá Studentovu rozdûlení. Testy byly vykonány na hladinû v˘znamnosti  5 %.
VÏdy u dvou sousedních intervalÛ byla testována hypotéza rovnosti v˘bûrov˘ch variancí (test 1) a hypotéza rovnosti stﬁedních hodnot (test 2). Testování bylo vykonáno pro
kaÏdou délku intervalu Ii, pﬁiãemÏ byl urãen procentuální poãet zamítnut˘ch a nezamítnut˘ch hypotéz.
Napﬁ. pro 5 minutov˘ interval bylo provedeno 264 testÛ
homogenity v˘bûrové variance pro Y, X a H, z toho ve 170
pﬁípadech hypotéza na hladinû v˘znamnosti  5 % nebyla
zamítnuta, coÏ tvoﬁí 64 % pﬁípadÛ z celkového poãtu 264 vykonan˘ch testÛ. Takto bylo testování vykonáno postupnû se
soubory vznikl˘mi z intervalÛ 1 aÏ 30 minut a v˘sledky procentuálního poãtu nezamítnut˘ch hypotéz byly vyneseny do
grafu v závislosti na velikosti intervalu. Na obr. 17 je vykreslen v˘voj procentuálního poãtu nezamítnut˘ch hypotéz
testu 1, na obr. 18 testu 2.
Obecnû lze oãekávat, Ïe pro dva v˘sledky mûﬁení bezprostﬁednû následující po sobû lze pﬁijmout hypotézu rovnosti
stﬁedních hodnot a variancí. âím del‰í je doba observace nebo
vût‰í vzájemn˘ ãasov˘ odstup dvou krátk˘ch observací, lze
oãekávat, Ïe v˘sledky se od sebe budou více li‰it. Z grafÛ na
obr. 17 a 18 je patrná jistá míra závislosti poãtu nezamítnut˘ch hypotéz na velikosti intervalu observace dvou sousedních mûﬁení a tedy zároveÀ i na rozsahu v˘bûrov˘ch souborÛ.
Pﬁi prodluÏování doby observace se procento zamítnut˘ch hypotéz zvy‰uje, pﬁiãemÏ v intervalu 1 aÏ 20 minut je pokles
v˘raznûji patrn˘ a po 20 minutách se trend ustaluje na konstantních cca 30 % nezamítnut˘ch hypotéz (tedy na cca 70 %
zamítnut˘ch).

3.5 Anal˘za délky observace s ohledem na
pﬁesnost mûﬁení
Soubor namûﬁen˘ch souﬁadnic byl rozdûlen na intervaly
délky 30 sekund aÏ 20 minut pﬁedstavujících doby observace.
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Obr. 17 V˘voj procentuálního poãtu nezamítnut˘ch
hypotéz testu 1

Obr. 19 PrÛbûh charakteristik pﬁesnosti pro krátk˘ vektor

Obr. 18 V˘voj procentuálního poãtu nezamítnut˘ch
hypotéz testu 2

V kaÏdém intervalu byla vypoãtena v˘bûrová smûrodatná odchylka z rozptylu hodnot. V rámci celého 24 hodinového souboru mûﬁení vektoru byla ze smûrodatn˘ch odchylek délkou
si odpovídajících intervalÛ vypoãtena prÛmûrná stﬁední kvadratická chyba.
Dále byly vypoãteny smûrodatné odchylky aritmetick˘ch
prÛmûrÛ souﬁadnic v jednotliv˘ch intervalech. Z nich byla
v rámci celého 24 hodinového mûﬁení vypoãtena prÛmûrná
stﬁední kvadratická chyba aritmetického prÛmûru.
Obû v˘‰e uvedené charakteristiky pﬁesnosti, tj. stﬁední kvadratická chyba jedné epochy mûﬁení (jednoho mûﬁení)
a stﬁední kvadratická chyba aritmetického prÛmûru, byly vyneseny do grafu pro horizontální sloÏky Y, X a vertikální
sloÏku H. PrÛbûh charakteristik pﬁesnosti pro krátk˘ vektor
je na obr. 19, pro dlouh˘ vektor na obr. 20. S narÛstajícím
prodluÏováním intervalu observace je patrn˘ také nárÛst
stﬁední kvadratické chyby jednoho mûﬁení (vnitﬁní pﬁesnost
se svou hodnotou blíÏí k vnûj‰í pﬁesnosti mûﬁení, ponûvadÏ
mûﬁení jsou více nezávislá a systematická chyba zaãíná mít
chování nahodilé chyby), ale souãasnû se vzrÛstající dobou
observace (nárÛstem poãtu mûﬁení) se zvy‰uje pﬁesnost urãení stﬁední hodnoty v˘sledku (klesá stﬁední kvadratická
chyba aritmetického prÛmûru).
Pﬁi prodluÏování mûﬁení klesá stﬁední kvadratická chyba
aritmetického prÛmûru zpoãátku v˘raznûji, od délky observace cca 2,5 aÏ 3 minuty, pak se v˘voj zmûny pﬁesnosti zmír-

Obr. 20 PrÛbûh charakteristik pﬁesnosti pro dlouh˘ vektor

Àuje a klesá pozvolnûji. Pﬁi krat‰ích observacích neÏ cca 2,5
aÏ 3 minuty se mûní pﬁesnost prakticky kvadraticky, pﬁi prodluÏování doby observace se pﬁesnost mûní jiÏ témûﬁ lineárnû. Vnitﬁní pﬁesnost u krátkého vektoru je cca 1,5 krát
vy‰‰í, neÏ u dlouhého vektoru. Uvedené v˘sledky odpovídají mûﬁení s 5 sekundov˘m intervalem záznamu, 10° elevaãní maskou, mûﬁeno aparaturami Trimble 5700, pﬁenos diferenãních korekcí prostﬁednictvím radiového spojení.
Obdobná anal˘za pﬁesnosti délky observace byla vykonána
z kontinuálních mûﬁení v síti CZEPOS. K anal˘zám bylo pouÏito kontinuálních 24 hodin dlouh˘ch observací metodou
GPS – RTK. Mûﬁeno bylo aparaturami Leica System 1200,
interval záznamu 2 sekundy, elevaãní maska 10°, pﬁenos ko-
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Obr. 21 Stﬁední kvadratická odchylka pro polohovou sloÏku

Obr. 23 Krátk˘ vektor

Obr. 22 Stﬁední kvadratická odchylka pro v˘‰kovou sloÏku

rekcí zaji‰tûn prostﬁednictvím internetového Ntrip protokolu
pﬁená‰eného datov˘m pﬁenosem GSM (T-Mobile). Pﬁedmûtem mûﬁení byl krátk˘ 9 m vektor.
Datové soubory dlouh˘ch kontinuálních observací byly
rozdûleny na krátké observaãní intervaly trvající 10, 20, 40,
80, 120, 240, 480 a 600 sekund. Vznikly tak v˘bûrové soubory 8 640 intervalÛ dlouh˘ch 10 sekund aÏ 144 intervalÛ
dlouh˘ch 600 sekund. Z dat odpovídajících dílãím intervalÛm byly vypoãteny stﬁední hodnoty. Referenãní (základní)
stﬁední hodnota byla vypoãtena z dat celé 24 hodinové kontinuální observace. Z rozdílu stﬁedních hodnot pﬁíslu‰n˘ch
stejnû dlouh˘ch intervalÛ od referenãní hodnoty byly vypoãteny odchylky a z nich stﬁední kvadratická odchylka. Stﬁední kvadratické odchylky pro dílãí délku observaãního intervalu byly vyneseny do grafu zvlá‰È pro polohovou (obr.
21) a v˘‰kovou sloÏku (obr. 22).
Obdobnû jako v pﬁedchozím je zﬁejmá závislost pﬁesnosti
na délce observace, pﬁiãemÏ pﬁi krátk˘ch observaãních dobách do cca 3 minut se pﬁesnost v˘raznû mûní. Pﬁi délce observace od cca 3 do 5 minut a del‰í je prÛbûh v˘voje zmûny
pﬁesnosti jiÏ mírnûj‰í.
Pﬁi ovûﬁování pﬁesnosti sluÏeb a produktÛ CZEPOS vykonané Zemûmûﬁick˘m úﬁadem ve spolupráci s 8 katastrálními úﬁady, v 25 lokalitách rozmístûn˘ch na celém území âR
uvnitﬁ i vnû sítû CZEPOS byly pouÏívány intervaly záznamu
20, 40 a 60 sekund, podrobnûji v [9], [10]. Získané v˘sledky
korespondují s v˘‰e uveden˘m.

Obr. 24 Dlouh˘ vektor

3.6 Anal˘za ãasového odstupu opakovan˘ch
mûﬁení
Z praktického hlediska je vhodné dosáhnout urãité pﬁesnosti
a zároveÀ spolehlivosti s nejmen‰ím poãtem opakování mûﬁení. Obvyklé je úãelné mûﬁit alespoÀ dvakrát anebo tﬁikrát.
Z v˘‰e uvedeného se jeví jako optimální z hlediska pﬁesnosti
zvolit délku observace vût‰í jak 2,5 aÏ 5 minut. UvaÏujme
tedy mûﬁení GPS – RTK s urãit˘m ãasov˘m rozestupem.
V grafu na obr. 23 (pro krátk˘ vektor) a obr. 24 (pro dlouh˘
vektor) je znázornûn prÛbûh stﬁedních kvadratick˘ch odchylek mx , my , mh dvojic a mx, my, mh trojic mûﬁení s rÛzn˘m
vzájemn˘m ãasov˘m rozestupem 2,5 minut aÏ 10 hodin. Pou-
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Tab. 1 DosaÏená pﬁesnost u krátkého a dlouhého vektoru
Stﬁední kvadratická odchylka

Krátk˘ vektor (9 m)

Dlouh˘ vektor (5 142 m)

2 mûﬁení

3 mûﬁení

2 mûﬁení

3 mûﬁení

v poloze mX,Y

2 mm

1,5 mm

3 mm

2,5 mm

ve v˘‰ce mH

3 mm

2,5 mm

6,5 mm

5,5 mm

Ïita byla 2,5 min. délka jedné observace s 5 sekundov˘m záznamem mûﬁení, pﬁi 10° elevaãní masce, mûﬁeno bylo aparaturami Trimble 5700, diferenãní korekce ‰íﬁeny pﬁes radiové
spojení.
Z obr. 23 a 24 je zﬁetelné, Ïe s narÛstajícím ãasov˘m odstupem opakovan˘ch mûﬁení dochází k poklesu hodnot stﬁedních kvadratick˘ch odchylek v˘sledn˘ch souﬁadnic a tím ke
zvy‰ování pﬁesnosti. Tento trend je patrn˘ zejména u v˘‰kové sloÏky. DosaÏená pﬁesnost z dvojic a trojic nezávisl˘ch
mûﬁení realizovan˘ch s odstupem 1 aÏ 8 hodin je uvedena
v tab. 1.
Obdobnû pro dvojici nezávisl˘ch mûﬁení s vyuÏitím mûﬁení v CZEPOS s pﬁíjmem korekcí RTK prostﬁednictvím
Ntrip protokolu pﬁijímaného pﬁes GSM datového spojení bylo dosaÏeno pﬁesnosti dokumentované prÛbûhem
stﬁední kvadratické odchylky v polohové sloÏce na obr.25
a ve v˘‰kové sloÏce na obr. 26. Souãasnû je znázornûn i prÛbûh maximálních odchylek. Tyto v˘sledky byly dosaÏeny
s aparaturami Leica System 1200 pﬁi parametrech observace 2 sekundy, elevaãní maska 10°, délka jednotlivé observace 3 minuty, pouÏitá anténa Leica AT 504 (Choke
Ring).

Obr. 25 Stﬁední kvadratická odchylka v polohové sloÏce

3.7 Formulace optimalizovaného postupu mûﬁení
Efektivnost nasazení jakékoliv mûﬁické technologie spoãívá v dosaÏení v˘sledku poÏadované pﬁesnosti v co moÏná
nejkrat‰ím ãase a s minimálními ostatními náklady. K dosaÏení limitní pﬁesnosti GPS je pﬁedurãena statická metoda
s dlouh˘mi observacemi. Za limitní absolutní pﬁesnost lze
u GPS obecnû povaÏovat pﬁesnost cca 3 mm dosaÏitelnou
statickou metodou z 24 hodinové observace, pﬁi níÏ se vystﬁídají v‰echny z daného místa pozorovatelné druÏice
systému GPS, denní a noãní vnûj‰í podmínky. Zvy‰ování
pﬁesnosti lze dosáhnout dal‰ím prodluÏováním doby observace. Z anal˘z publikovan˘ch napﬁ. v [11] se ukázalo, Ïe
pﬁesnost urãení polohy permanentních stanic GPS se pohybuje napﬁ. u stanice TUBO 2 mm v horizontální sloÏce
a 4 mm ve vertikální sloÏce. Mûﬁení v krátkém ãasovém
intervalu je ovlivnûno okamÏitou superpozicí nepﬁízniv˘ch
vlivÛ.
Z praktického hlediska je vhodné dosáhnout urãité pﬁesnosti a zároveÀ spolehlivosti s nejmen‰ím poãtem opakování mûﬁení. Obvyklé je úãelné mûﬁit alespoÀ dvakrát
anebo tﬁikrát. Takov˘ ãasov˘ odstup mûﬁení, kter˘ dává
z hlediska pﬁesnosti nejlep‰í v˘sledky, lze povaÏovat za
optimální.
S ohledem na efektivnost a praktickou pouÏitelnost metody GPS – RTK v pﬁesn˘ch aplikacích pro dosaÏení pﬁesnosti lep‰í, neÏ 10 mm s 95% pravdûpodobností, se jeví jako
optimální observovat v 3 aÏ 5 minutovém intervalu. V˘sledky
mûﬁení získané jiÏ s odstupem 20 aÏ 30 minut lze povaÏovat
za prakticky na sobû nezávislé. S ohledem na moÏnost pÛ-

Obr. 26 Stﬁední kvadratická odchylka ve v˘‰kové sloÏce

sobení a charakter systematického vlivu vícecestného ‰íﬁení
signálu (multipath) se jeví vhodnûj‰í prodlouÏit interval mezi
nezávisl˘mi mûﬁeními pﬁi pouÏití krátk˘ch observací minimálnû na 60 minut. Z hlediska dosaÏení maximální pﬁesnosti
se jako uspokojivé jeví mûﬁit s ãasov˘m odstupem 1 aÏ 8 hodin.
3.8 Ovûﬁení optimalizovaného postupu mûﬁení
GPS – RTK pﬁi kontrolním mûﬁení primární
vytyãovací sítû stavby
Jednou z efektivních moÏností nasazení technologie GPS –
– RTK v pﬁesn˘ch aplikacích je oblast kontrolních mûﬁení v inÏen˘rské geodézii. Cílem kontrolního mûﬁení je prokázání
splnûní poÏadavkÛ kontrolovan˘ch geometrick˘ch parametrÛ. Z hlediska efektivnosti se jeví v˘hodné vyuÏití GPS –
– RTK pﬁi kontrole prostorové polohy primárních vytyãovacích sítí staveb. Charakter kontrolních mûﬁení mÛÏe b˘t buì
stoprocentní nebo v˘bûrov˘. Z praktick˘ch dÛvodÛ – pro rychlé namátkové ovûﬁení splnûní poÏadavkÛ geometrick˘ch
parametrÛ, se v praxi ãasto upﬁednostÀuje v˘bûrová kontrola.
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Obr. 27 Optimalizovan˘ postup mûﬁení GPS – RTK pﬁi kontrole geometrick˘ch parametrÛ primární vytyãovací sítû stavby
rychlostní komunikace R48
GPS – RTK je natolik progresivní mûﬁická technologie z hlediska rychlosti, Ïe pomocí ní lze efektivnû kontrolovat i vzájemné vztahy v ‰ir‰ím rozsahu, neÏ jak by bylo efektivnû
moÏné s klasick˘mi mûﬁícími technologiemi pﬁi vyuÏití elektronick˘ch univerzálních stanic. Omezujícím faktorem jejího
nasazení je ov‰em poÏadovaná pﬁesnost kontroly.
Optimalizovan˘ postup mûﬁení GPS – RTK spoãívající
v minimálnû 3 minuty dlouh˘ch observacích opakovanû mûﬁen˘ch s odstupem více neÏ 1 hodina, kter˘ byl formulován
na podkladû v˘‰e uveden˘ch anal˘z rozsáhl˘ch testovacích
mûﬁení, byl aplikován pﬁi kontrole geometrick˘ch parametrÛ
primární vytyãovací sítû stavby rychlostní komunikace R48
Brno – Krakow, v úseku stavby mezi obcemi Dobrá – To‰anovice (6,9 km, obr. 27). Tento úsek je projektován v kategorii R 22,5/100 a souãástí stavby je 12 mostních objektÛ
na hlavní trase a 4 mostní objekty pﬁes hlavní trasu. Nejdel‰í
mostní estakáda u Dobratic je o délce 210 m. Trasa rychlostní silnice navazuje na dokonãen˘ obchvat obce Dobrá,
odtud je vedena v koridoru spolu s Ïelezniãní tratí Fr˘dek
Místek – âesk˘ Tû‰ín a v prostoru mezi obcemi Hnojník
a To‰anovice se napojuje na plánovanou mimoúrovÀovou
kﬁiÏovatku a navazující úsek. Stavba byla realizována v období 2004 aÏ 2007.
Podél celé stavby byla vybudována primární vytyãovací
síÈ zahrnující celkem 180 geodetick˘ch bodÛ stabilizovan˘ch betonov˘m blokem zaloÏen˘m pod zámrznou
hloubku s mûﬁickou znaãkou. Pﬁi budování sítû byly rychlou statickou metodou urãeny souﬁadnice nûkolika vhodnû
vybran˘ch bodÛ v úsecích cca 1 000 m. Jejich pﬁesnost urãení se pohybovala na úrovni smûrodatné souﬁadnicové odchylky do 5 mm. Do této kostry urãen˘ch bodÛ bylo vyrovnáno metodou nejmen‰ích ãtvercÛ klasické zamûﬁení
ostatních bodÛ vytyãovací sítû pomocí úhlÛ a délek. Body
urãené z pﬁedchozího mûﬁení GPS byly pﬁi vyrovnání povaÏovány za dané a jejich souﬁadnice se vyrovnáním nemûnily (vázané vyrovnání). Smûrodatná souﬁadnicová odchylka urãovan˘ch bodÛ se pohybovala po vyrovnání na
úrovni 2,5 mm.

Z této sítû bylo experimentálnû kontrolnû zamûﬁeno GPS –
– RTK optimalizovan˘m postupem celkem 16 vybran˘ch
bodÛ. Rozsah kontrolovaného úseku je znázornûn na obr. 27.
Referenãní stanice s radiomodemem byla umístûna zhruba
doprostﬁed kontrolovaného úseku bodÛ. Délky vektorÛ prakticky nepﬁesáhly 3,5 km. Mûﬁeno bylo aparaturami Trimble
5700 s parametry nastavení elevaãní masky 10°, intervalem
záznamu 5 sekund. Délka observace na kontrolovaném bodû
geodetické vytyãovací sítû byla 5 minut (60 záznamÛ souﬁadnic). Mûﬁeno bylo na stativu s pouÏitím optické centrace.
KaÏd˘ z kontrolovan˘ch bodÛ byl urãen 2 krát s ãasov˘m rozestupem dílãích mûﬁení více neÏ 2 hodiny.
Na obr. 28 je znázornûn v˘voj prÛbûhu odchylek dvojic mûﬁení (dY, dX – horizontální sloÏky, dH – v˘‰ková sloÏka) v závislosti na délce vektoru pro jihozápadní mûﬁen˘ úsek
smûr Dobrá, na obr. 29 pro severov˘chodní úsek smûr To‰anovice.
V tab. 2 jsou uvedeny ãíselné hodnoty odchylek dvojího
zamûﬁení kontrolních bodÛ technologií GPS – RTK. Rozdíly
vyjadﬁují vnitﬁní pﬁesnost mûﬁení. Odchylky dY, dX (ve vodorovné sloÏce) a dH (ve v˘‰kové sloÏce) pﬁedstavují rozdíly dvojic v˘sledku mûﬁení stejné pﬁesnosti (resp. váhy).
Z rozdílu v˘sledkÛ dvojic mûﬁení byla vypoãtena charakteristika pﬁesnosti  , tj. v˘bûrová smûrodatná odchylka jednoho mûﬁení ve dvojici a v˘bûrová smûrodatná odchylka aritmetického prÛmûru mûﬁení dvojice  x . Z uvedeného je
zﬁejmé, Ïe vnitﬁní pﬁesnost mûﬁení je v souladu s oãekávanou pﬁesností optimalizovaného mûﬁického postupu.
Z prÛbûhu odchylek v úseku Dobrá je zﬁejmá nezávislost
na délce vektoru. V˘raznûj‰í odchylka ve v˘‰kové sloÏce je
zﬁejmû zpÛsobená hor‰ími observaãními podmínkami. Jinak
na jihozápadním úseku od referenãní stanice smûrem na Dobrou byly observaãní podmínky bezproblémové. PrÛbûh odchylek v mûﬁeném úseku To‰anovice je zﬁetelnû ménû hladk˘.
Pﬁi mûﬁení v severov˘chodním úseku od referenãní stanice
smûrem na To‰anovice byly observaãní podmínky ve smyslu
pﬁíjmu signálu z radiomodemu hor‰í a docházelo k pomalej‰í
poãáteãní inicializaci mûﬁení a obãasn˘m v˘padkÛm signálu
pﬁi mûﬁení [7].
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4. Závûr

Obr. 28 V˘voj prÛbûhu odchylek dvojic mûﬁení v závislosti
na délce vektoru – úsek smûr Dobrá

Obr. 29 V˘voj prÛbûhu odchylek dvojic mûﬁení v závislosti
na délce vektoru – úsek smûr To‰anovice
Tab. 2 Rozdíly dvojího mûﬁení GPS – RTK a v˘bûrové charakteristiky pﬁesnosti
Bod

Délka
DosaÏené odchylky
vektoru [m] dY [mm] dX [mm] dH [mm]

smûr Dobrá – jihozápadní
2003

3304,9

-2

-4

0

6030

2629,1

-11

+3

-8

6080

2149,0

0

-3

-11

6100

1960,6

-9

-1

-1

6141

1611,4

-9

+5

+4

6150

1484,6

-4

+5

+4

6230

889,4

-10

-5

+29

6240

716,0

-7

0

-4

smûr To‰anovice – severov˘chodní
6320

89,5

0

-4

-6

6340

118,8

-9

+4

+4

6420

734,6

-1

+6

+5

6470

1253,0

+1

-14

+7

6480

1286,2

+5

+1

+12

6540

1991,6

+3

+6

+26

6680

2908,1

0

-7

-1

6690

2966,5

+2

-4

+13

prÛmûrná odchylka

-3

-1

+5



4

4

8

 x

3

3

6

Z v˘sledkÛ experimentálních kontinuálních mûﬁení metodou GPS – RTK realizovan˘ch na VUT v Brnû se ukázalo,
Ïe skuteãná relativní ãetnost souboru namûﬁen˘ch hodnot
GPS – RTK zcela ideálnû neodpovídá normálnímu rozdûlení.
Pﬁi ‰íﬁení RTCM korekcí prostﬁednictvím radiového spojení varianãní rozpûtí, tj. rozdíl maximální a minimální hodnoty pﬁíslu‰n˘ch souﬁadnic ãinil pﬁi pﬁenosu diferenãních korekcí radiov˘m spojením v horizontální sloÏce do 2 cm, ve
v˘‰kové sloÏce do 6 cm. Pﬁi pﬁenosu diferenãních korekcí
prostﬁednictvím Ntrip byly hodnoty v horizontální sloÏce do
3,5 cm, ve v˘‰kové sloÏce do 13,5 cm.
Rozpt˘lení v˘sledkÛ pﬁi ‰íﬁení RTCM korekcí prostﬁednictvím Ntrip pﬁes GSM je cca 1,5 aÏ 2x vût‰í, neÏ pﬁi ‰íﬁení
korekcí prostﬁednictvím rádiového spojení.
Skuteãné rozdûlení souboru namûﬁen˘ch souﬁadnic má
‰piãatûj‰í charakter, zejména ve v˘‰kové sloÏce. Ve v˘sledcích mûﬁení se vyskytuje o cca 1 % více odlehl˘ch hodnot, neÏ odpovídá 2,5 násobku smûrodatné odchylky. Pﬁi
vylouãení odlehl˘ch hodnot kritériem 2,5 se zlep‰í parametry souboru a takto novû vznikl˘ soubor se více blíÏí normálnímu rozdûlení. Pro vylouãení odlehl˘ch hodnot se jeví
vhodné vyuÏívat omezovacích kritérií nastaviteln˘ch v aparatuﬁe GPS ve formû mezní hodnoty horizontální a vertikální pﬁesnosti. Variance a stﬁední hodnoty dvou souborÛ
hodnot vypoãtené ze sousedních 20 minutov˘ch intervalÛ
nejsou jiÏ homogenními (neodpovídají v˘bûru ze stejného
základního souboru). Zkoumáním autokorelace dat 14 hodin dlouh˘ch souborÛ observací se prokázalo, Ïe pﬁi jejich
vzájemném ãasovém odstupu o 2,5 aÏ 5 minut není mezi
nimi závislost.
Pﬁi délce observace 10 sekund ãiní smûrodatná odchylka
cca 10 mm, pﬁi délce aÏ 300 sekund (5 minut) ãinní smûrodatná odchylka cca 5 mm. Minimální odstup dvou mûﬁení,
pﬁi nûmÏ lze tato mûﬁení povaÏovat za vzájemnû nezávislá,
ãiní 30 minut aÏ 1 hodinu, jako uspokojivû optimální se jeví
odstup 1 hodiny aÏ 8 hodin. Kvalitu dat je vhodné ovûﬁovat
opakovan˘m nezávisl˘m mûﬁením.
Poznatky shrnuté v tomto textu vycházejí z anal˘z rozsáhl˘ch dlouhodob˘ch experimentálních mûﬁení [7], [12] postupnû verifikovan˘ch i v rámci diplomov˘ch prací [13],
[14], [15], [16], [17] veden˘ch autorem tohoto textu.
Souãasná pﬁesnost a spolehlivost GNSS technologií umoÏÀuje její ‰iroké vyuÏití v nejrÛznûj‰ích oblastech, vãetnû inÏen˘rské geodézie. Optimalizovan˘mi mûﬁícími postupy na
bázi GPS – RTK lze dosahovat pﬁesnosti v poloze do 5 mm,
ve v˘‰ce do 10 mm s 95% spolehlivostí.
Uvedené v˘sledky anal˘z jsou pﬁíspûvkem k neustálému
propracovávání metodik mûﬁení GNSS v reálném ãase. Ukazuje se, Ïe u GNSS je experimentální v˘zkum v˘znamn˘m
zdrojem poznání a verifikace metod mûﬁení.

Pﬁíspûvek byl zpracován za podpory v˘zkumného zámûru
MSM 0021630519.
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Abstrakt
Mobilní automatizovan˘ astronomick˘ systém (MAAS-1) je navrÏen pro urãování hodnot tíÏnicov˘ch odchylek ve volném terénu pﬁím˘m mûﬁením. Systém byl vyvinut v Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brnû a v souãasné dobû je ve fázi praktick˘ch testÛ.

Application of Motorized Total Station for Automation of Astronomical Measurements
Summary
Mobile automated astronomical system (MAAS-1) is designed for determination of deflections of vertical in field conditions
by direct measurements. The system has been developed at the Department of Geodesy, Faculty of Civil Engineering, Brno
University of Technology. The system is currently undergoing testing procedure.

1. Úvod
V˘voj optick˘ch pﬁístrojÛ pro geodetickou astronomii byl
ukonãen v 80. letech 20. století v souvislosti s pﬁíchodem
globálních navigaãních satelitních systémÛ, které astronomická mûﬁení z velké ãásti nahradily. Dal‰í v˘voj byl jiÏ jen
ojedinûl˘, vesmûs s cílem potlaãení osobních vlivÛ obsluhy
pﬁístroje na v˘sledky a zv˘‰ení produktivity mûﬁení. Hlavním prostﬁedkem pro dosaÏení tûchto cílÛ bylo vyuÏití fotografického záznamu obrazu hvûzd.

V˘razn˘ posun v konstrukci pﬁístrojÛ pro geodetickou astronomii je spojen s pﬁíchodem senzorÛ CCD pro digitální
snímání a ukládání obrazu na pﬁelomu století. Digitální záznam obrazu v˘znamnû zjednodu‰uje jeho zpracování, coÏ
otevírá ‰iroké moÏnosti pro automatizaci mûﬁení i zpracování
jeho v˘sledkÛ.
V popﬁedí zájmu souãasné geodetické astronomie stojí urãování tíÏnicov˘ch odchylek, coÏ znamená mûﬁení pﬁesn˘ch
astronomick˘ch souﬁadnic na bodech ve volném terénu. Pro
tento úãel jsou vyvíjeny vesmûs pﬁenosné pﬁístroje na prin-
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Obr. 1 Digitální zenitové kamerové systémy TZK2-D (vpravo) a DIADEM bûhem paralelního mûﬁení [3]

cipu fotografické zenitové tuby. Jako pﬁíklad tohoto v˘voje je moÏné uvést digitální zenitové kamerové systémy
TZK2-D (obr. 1) na University of Hannover, DIADEM na
ETH Zurich (obr. 1) [1, 2, 3] ãi obdobnou konstrukci ZC-G1
na TU Vienna [4]. Pﬁístroje se vyznaãují velk˘m prÛmûrem
objektivu (aÏ 20 cm) a velmi citliv˘mi CCD senzory, coÏ jim
umoÏÀuje poﬁizovat snímky slab˘ch hvûzd aÏ 14 mag. To je
nezbytné neboÈ mûﬁení je zaloÏeno na snímkování relativnû
malé ãásti hvûzdné oblohy pﬁímo v zenitu pﬁístroje. Tam se
v obecn˘ okamÏik nemusí nacházet Ïádné jasné hvûzdy a ãekání na nû by neúmûrnû prodluÏovalo mûﬁení. Pro potlaãení
vlivu systematick˘ch chyb se mûﬁí ve dvou nebo ãtyﬁech polohách pﬁístroje, coÏ pﬁedstavuje otoãení pﬁístroje o 180° respektive 90° kolem vertikální osy mezi jednotliv˘mi sadami
snímkÛ. Digitální zenitové kamerové systémy jsou nûkdy doplnûny motorizovan˘m pohonem, kter˘ zkracuje dobu otoãení pﬁístroje mezi polohami.
Jinou vûtví v˘voje pﬁístrojÛ pro geodetickou astronomii jsou konstrukce zaloÏené na elektronick˘ch teodolitech ãi totálních stanicích. V˘voj probíhal postupnû od
systémÛ manuálnû ovládan˘ch s vizuálním sledováním
hvûzd [5], [6], pﬁes motorizované s vizuálním sledováním [3], po motorizované s CCD senzorem. Poslednû
jmenovaná varianta umoÏÀuje plnou automatizaci mûﬁení
i zpracování.
Oproti zenitov˘m kamerov˘m systémÛm mají konstrukce
zaloÏené na elektronick˘ch teodolitech v˘hodu v pouÏívání
jasnûj‰ích hvûzd pro mûﬁení (do magnitudy 5 ãi 6) takÏe nejsou kladeny tak vysoké nároky na svûtelnost optické soustavy a lze pouÏít v˘raznû men‰í prÛmûry objektivÛ (4–5 cm).
Tyto systémy tedy mohou b˘t lehãí. VyuÏívání jasn˘ch hvûzd
také umoÏÀuje mûﬁení i pﬁi pﬁesvûtlené obloze, napﬁíklad ve

mûstech. Bez v˘znamu není ani pouÏívaní krat‰ích expoziãních ãasÛ (ménû neÏ 1/50 s) coÏ umoÏÀuje pﬁesnûj‰í pﬁiﬁazení ãasu snímkÛm. V˘hodou tûchto systémÛ je i moÏnost jejich vyuÏití pro mûﬁení astronomick˘ch azimutÛ.
Konstrukce zaloÏené na elektronick˘ch teodolitech mají
na druhou stranu i nûkteré nev˘hody. Napﬁíklad je nutné mûﬁit zenitové úhly coÏ sniÏuje ponûkud v˘slednou pﬁesnost.
Hvûzdy je také nutno mûﬁit po párech pro potlaãení systematick˘ch chyb z vlivu vertikální refrakce. Vertikální refrakce má také vût‰í vliv na v˘sledky neÏ u zenitov˘ch kamerov˘ch systémÛ. RovnûÏ voln˘ obzor musí b˘t pro kvalitní
mûﬁení tûmito systémy vût‰í.

2. V˘voj vlastního mobilního systému pro mûﬁení
VUT v Brnû, Fakulta stavební (FAST), se k v˘voji moderních astronomick˘ch pﬁístrojÛ pﬁipojila sv˘m MAAS-1, jenÏ
byl vyvinut v letech 2007 a 2008 ãleny Ústavu geodézie
v rámci grantového projektu FAST Automatizace astronomick˘ch mûﬁení a sbûru 3D dat. MAAS-1 je pﬁenosn˘ systém
pro mûﬁení pﬁesn˘ch astronomick˘ch souﬁadnic ve volném
terénu.
Systém je zaloÏen na motorizované totální stanici doplnûné o senzor CCD, ãasovou základnu a pﬁenosn˘ poãítaã.
Jedná se tedy o motorizovan˘ systém s CCD senzorem, pﬁiãemÏ proces mûﬁení je plnû automatizován. Systém je schopen samostatné ãinnosti po dobu celé observaãní noci bez
nutnosti zásahu obsluhy s v˘jimkou pﬁípravy, spu‰tûní
a ukonãení mûﬁení. Proces mûﬁení je optimalizován z hle-
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Obr. 2 Totální stanice s nasazenou miniaturní kamerou, vpravo pﬁenosn˘ poãítaã

diska potlaãení vlivu systematick˘ch chyb, hlavnû vlivu atmosféry a pﬁístrojov˘ch chyb.
Návrh mûﬁícího systému vychází ze standardnû vyrábûného a prodávaného vybavení, aÈ uÏ je urãeno pro geodetické, astronomické ãi jiné vyuÏití. V˘hodou této koncepce
je minimalizace poãáteãních v˘vojov˘ch nákladÛ stejnû
jako nákladÛ na budoucí modernizace systému. NejdraÏ‰í
ãást systému, motorizovaná totální stanice, má v geodézii
‰ir‰í uplatnûní. Její vyuÏití není v tomto pﬁípadû omezeno
jen na astronomick˘ mûﬁící systém a lze ji vyuÏívat i pro
jiné úãely.
Obr. 3 Schéma zapojení
3. ¤e‰ení
Základem systému MAAS-1 je motorizovaná totální stanice
Topcon GPT 9001A. âasovou základnu pro mûﬁení poskytují kﬁemenné hodiny prÛbûÏnû ﬁízené sekundov˘mi impulsy
z pﬁijímaãe GPS s ãasov˘m v˘stupem. Tato kombinace vykazuje v˘raznû vy‰‰í pﬁesnost i stabilitu ãasového v˘stupu
v porovnání s dﬁíve uÏívan˘m pﬁijímaãem radiového ãasového signálu DCF 77. Problematika automatizace registrace
ãasÛ byla vyﬁe‰ena náhradou lidského oka CCD ãipem. Byla
pouÏita miniaturní videokamera instalovaná místo okuláru,
jeÏ snímá zorné pole dalekohledu. Do kaÏdého snímku v˘stupního videosignálu je speciálním zaﬁízením KIWI-OSD
[7] vkládán údaj o pﬁesném ãase expozice. Videokamera je
odnímatelná a její instalace na pﬁístroj trvá jen nûkolik minut (obr. 2).
Totální stanice je ovládána dálkovû z pﬁenosného poãítaãe. Ten slouÏí jak pro ﬁízení mûﬁení, tak i pro ukládání dat

a jejich zpracování. Mûﬁení je moÏno ihned na místû vyhodnotit.
Snímky jsou poﬁizovány kamerou o rozli‰ení 720 x 576
pixelÛ s frekvencí 25 snímkÛ za sekundu. V souãasnosti mÛÏe
popisovan˘ systém zaznamenávat mûﬁické snímky s frekvencí 5 Hz. Jin˘mi slovy je moÏné mûﬁit úhlovou polohu cíle
5 krát za sekundu. Pﬁesnost pﬁiﬁazení ãasu jednotliv˘m snímkÛm je 1/50 s. Úhlová velikost jednoho pixelu je pﬁibliÏnû
3 . Schéma zapojení pﬁístrojového vybavení je uvedeno na
obr. 3.
Je vyuÏívána nová metoda mûﬁení hvûzd, která byla vyvinuta jedním z autorÛ speciálnû pro totální stanice. VyuÏívá
jejich schopnosti pﬁesného mûﬁení zenitov˘ch úhlÛ v libovolné v˘‰ce nad horizontem a azimutu. Místo pﬁesn˘ch libel
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ãi rtuÈového horizontu totální stanice vyuÏívá vestavûné senzory náklonu, které automaticky opravují namûﬁené zenitové
úhly o sklon pﬁístroje.
Hvûzdy jsou mûﬁeny v párech, coÏ slouÏí k potlaãení neÏádoucího vlivu refrakce. V mûﬁení se stﬁídají ‰íﬁkové páry
s délkov˘mi, coÏ umoÏÀuje urãení obou souﬁadnic bodu.
Hvûzdy ‰íﬁkového páru jsou mûﬁeny v blízkosti místního poledníku, hvûzdy délkového páru v blízkosti prvního vertikálu. Podrobn˘ popis metody mûﬁení je uveden v [8].

3.1 Automatizace
Pro vyhodnocení snímkÛ hvûzd se vyuÏívá automatické zpracování. V první fázi se vyhledá obraz hvûzdy, ve druhé fázi
se urãí stﬁed obrazu hvûzdy tzv. subpixelovou metodou [9].
Pﬁi tomto zpÛsobu zpracování jsou urãeny souﬁadnice stﬁedu
obrazu s pﬁesností vy‰‰í neÏ jeden pixel. V na‰em pﬁípadû je
dosahována stﬁední chyba vyhodnocení hvûzdy mezi 1/3
a 1/4 pixelu. Obecnû platí, Ïe ãím jasnûj‰í je hvûzda, tím vût‰í
je její obraz a pﬁesnost jejího vyhodnocení je vy‰‰í.
V˘sledkem zpracování jsou snímkové souﬁadnice obrazu
hvûzdy v pixelech (schématicky znázornûno na obr. 4). Pﬁi
známé úhlové velikosti jednoho pixelu jsou tyto snímkové
souﬁadnice vyuÏity pro v˘poãet zenitového úhlu hvûzdy.
Musí b˘t samozﬁejmû pﬁipoãten zenitov˘ úhel namûﬁen˘ totální stanicí.
âtení ãasÛ z jednotliv˘ch snímkÛ je rovnûÏ automatizované. VyuÏívá se zde korelaãní techniky, tzn. jsou porovnávány jednotlivé ãíslice na vyhodnocovaném snímku se vzory
tûchto ãíslic. ZpÛsob kódování ãasové informace a dal‰í podrobnosti lze nalézt v [7].
DÛleÏit˘m aspektem automatizovaného zpracování
snímkÛ je prÛbûÏná kontrola v˘sledkÛ. T˘ká se to jak vyhodnocení obrazu hvûzdy tak vyhodnocení ãasu. KaÏdá
anal˘za snímku musí b˘t dostateãnû robustní, aby zvládla
vyhodnocení snímku obsahujícího ‰um, vliv elektromagnetického ru‰ení ãi chvûní obrazu hvûzdy vlivem atmosféry.
Ru‰ivé vlivy mohou zpÛsobit, Ïe obraz hvûzdy není bodov˘,
ale protáhl˘ ãi jinak zdeformovan˘ nebo, Ïe ãíslice nejsou
tak kontrastní vÛãi pozadí, jak by bylo Ïádoucí. Zpracování
snímku musí b˘t co nejménû závislé na tûchto ru‰iv˘ch vlivech a dále musí obsahovat kontroly, které identifikují a vylouãí pﬁípadné nesprávné v˘sledky vyhodnocení. V na‰em
pﬁípadû se osvûdãila kontrola zaloÏená na dvou nezávisl˘ch
vyhodnoceních dané veliãiny s tím, Ïe v˘sledek je pﬁijat za
správn˘ pouze pokud se oba v˘sledky shodují (ãasy, snímkové souﬁadnice hvûzdy).
Vyhodnocení snímkÛ probíhá bûhem mûﬁení, snímky tedy
nemusí b˘t vÛbec ukládány a v˘stupem mûﬁení je pouze zápisník v podobû textového souboru.

4. Testování
Popsan˘ mûﬁick˘ systém byl dokonãen v létû roku 2008 a od
té doby prochází testováním. Souãasnû také probíhá dolaìování systému jak po stránce zvy‰ování produktivity mûﬁení
tak i zvy‰ování uÏivatelského komfortu. V souãasnosti je
systém schopen plnû automatického mûﬁení pﬁi kterém pracuje bez zásahu ãlovûka i po dobu nûkolika hodin. Systém
byl testován pﬁi mûﬁení na astronomick˘ch bodech na observatoﬁích VUT v Brnû, STU Bratislava (obr. 5) a Geodetické
observatoﬁi Pecn˘.

Obr. 4 Znázornûní snímkov˘ch souﬁadnic obrazu hvûzdy

Obr. 5 Mûﬁení na terase Stavební fakulty STU Bratislava
9. 9. 2008

Dosud uskuteãnûné testování neposkytlo dostatek dat pro
kompletní zhodnocení mûﬁického systému. PﬁedbûÏné v˘sledky jsou v‰ak povzbudivé a naznaãují, Ïe zvolená cesta je
správná.
VyuÏití automatické registrace hvûzd se prokázalo jako velice pﬁínosné. Rozptyl v˘sledkÛ jednotliv˘ch délkov˘ch párÛ
nepﬁesahuje 2 a zároveÀ do‰lo k úplnému odstranûní vlivu
mûﬁiãe na v˘sledky mûﬁení. Jedná se o takzvanou osobnûpﬁístrojovou chybu, která ovlivÀuje namûﬁené zemûpisné
délky. U klasick˘ch astronomick˘ch mûﬁení se odstraÀovala
opakovan˘mi navazovacími mûﬁeními. Pﬁi pouÏití automatické registrace je chyba konstantní a pro zji‰tûní její velikosti staãí jediné navazovací mûﬁení.
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Obr. 6 Rozptyl zemûpisné ‰íﬁky pro jednotlivé ‰íﬁkové páry

Obr. 7 Rozptyl zemûpisné délky pro jednotlivé délkové páry

Vnitﬁní pﬁesnost zenitov˘ch úhlÛ mûﬁen˘ch uvedenou
metodou je charakterizována stﬁední chybou 0,6 – 1,1 .
Pro srovnání, v˘robcem je udávána úhlová pﬁesnost pﬁístroje 1 .
Minimální zpracovatelné mûﬁení musí obsahovat jeden ‰íﬁkov˘ a jeden délkov˘ pár. Stﬁední chybu v zemûpisné ‰íﬁce
získanou z jednoho hvûzdného páru lze odhadnout na 0,5 ,
stﬁední chybu v zemûpisné délce na 0,4 . Uvedené hodnoty
byly získány anal˘zou rozptylu v˘sledkÛ z jednotliv˘ch párÛ.
Na obr. 6 a 7 jsou grafy rozptylu z mûﬁení na observatoﬁi SvF
STU Bratislava v noci z 9. na 10. 9. 2008.
Doba mûﬁení jednoho páru kolísá mezi 3 a 7 minutami.
Poãet páru zmûﬁiteln˘ch za jednu hodinu není konstantní,
ale je ovlivnûn okamÏitou konfigurací vyuÏiteln˘ch hvûzd
na obloze. U poãáteãní verze programu bylo dosahováno
poãtu mezi 4 a 11. Úpravou kritérií pro vyhledávání hvûzd
byla zv˘‰ena produktivita mûﬁení na 7 aÏ 11 párÛ za hodinu.
Pro mûﬁení jsou vyuÏívány hvûzdy aÏ do magnitudy 5,8.

5. Závûr
Na objektivní porovnání v˘sledkÛ systémÛ MAAS-1 s jin˘mi
souãasn˘mi konstrukcemi je v souãasnosti málo dat, nicménû
jiÏ z porovnání technick˘ch parametrÛ systémÛ jako úhlová
velikost pixelu a doba trvání jednoho mûﬁení ãi z dat z pﬁedbûÏn˘ch testování lze ãinit nûkteré závûry.
V porovnání s v souãasnosti asi nejpﬁesnûj‰ími a nejlépe
testovan˘mi systémy TZK2-D a DIADEM se ukazuje niÏ‰í
pﬁesnost jednoho mûﬁení u systému MAAS-1 v pomûru
0,2 –0,3 u TZK2-D a 0,4 –0,5 u MAAS-1. Také doba jednoho mûﬁení je del‰í: 30 s oproti 5 minutám [3]. Uvedené konkurenãní systémy vedou tedy jak v pﬁesnosti tak produktivitû
jednoho mûﬁení. Tento stav v‰ak nemusí b˘t odrazující.
U systému MAAS-1 lze oãekávat dílãí zlep‰ení pﬁesnosti
v prÛbûhu jeho testování a ladûní i kdyÏ je pravdûpodobné,
Ïe pﬁesnosti TZK2-D nikdy nedosáhne. Dal‰ího zlep‰ení by
v‰ak bylo moÏné dosáhnout pouÏitím totální stanice s vy‰‰í
pﬁesností mûﬁení úhlÛ (napﬁ. Leica TCA 2003, pﬁesnost 0,5 ).
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Podobnû i pﬁevaha v produktivitû mûﬁení není jednoznaãná. Vedle trvání jednoho mûﬁení produktivitu mûﬁení
ovlivÀují i doba nezbytná pro pﬁípravu a ukonãení mûﬁení
a dále pﬁepravní doba mezi body. Systémy TZK2-D
a DIADEM jsou pomûrnû objemné a tudíÏ obtíÏnû pﬁepravovatelné. To platí obzvlá‰tû pro tûÏko schÛdn˘ terén, napﬁíklad horsk˘. Systém MAAS-1 je lehãí a je bez problémÛ
pﬁenosn˘, coÏ má pro mûﬁení tíÏnicov˘ch odchylek s vysokou plo‰nou hustotou zásadní v˘znam. Skuteãná produktivita mûﬁení tedy závisí na konkrétní aplikaci, pro kterou bude
dan˘ systém vyuÏit.
Koncepce astronomického systému zaloÏeném na motorizované totální stanici má dále je‰tû jednu pﬁednost a to snadnou pﬁenositelnost v˘sledkÛ i do jin˘ch odvûtví geodézie.
Vyvinuté metody registrace a automatického zpracování obrazu pﬁi mûﬁení na pohybující se cíle moÏná v blízké budoucnosti naleznou uplatnûní i v jin˘ch odvûtvích geodézie.
Nûkteré námûty na toto téma je moÏno nalézt v [10]. Prudk˘
rozvoj v této oblasti lze oãekávat v souvislosti s nástupem
totálních stanic vybaven˘ch od v˘robce digitálními kamerami. Jedná se napﬁíklad o pﬁístroje Topcon Imaging Station
nebo Trimble VX Spatial Station [11], [12].
âlánek vznikl s finanãní podporou Grantového fondu VUT
v Brnû a Vnitﬁního grantu FAST Automatizace astronomick˘ch mûﬁení a sbûru 3D dat.
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Abstrakt
UdrÏování sáhov˘ch katastrálních map, které v souãasné dobû pokr˘vají cca 60 % na‰eho území jako platné katastrálmí mapy.
Testování bylo provedeno ve tﬁech katastrálních územích na ãástech mapového listu. Grafické a numerické v˘sledky testování.

Problems of Fathom Maps Redrawing
Summary
Maintenance of fathom maps, at present cover 60 % of the territory of the Czech Republic as valid cadastral maps. Three
different cadastral districts were tested at map sheet parts. Graphic and numerical testing results are given in the article.
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1. Úvod
Na 60-ti procentech území âR pracuje odborná veﬁejnost
s mapami stabilního katastru, které vznikly metodou mûﬁického stolu v první polovinû 19. století. Od této doby byly
mapy nûkolikrát kartograficky obnovovány pﬁi historickém
v˘voji evidování nemovitostí na na‰em území. Stále více
byly tedy znehodnocovány samotnou reprodukcí, ale také dokreslováním v˘sledkÛ zemûmûﬁick˘ch ãinností civilních zemûmûﬁick˘ch inÏen˘rÛ, reambulací, geodetick˘ch firem
apod. [1].
V souãasné dobû stojíme na prahu závûreãné etapy digitalizace v‰ech tûchto map. Na základû smûrnice INSPIRE se
âR rozhodla k tomu, Ïe budou tyto mapy do roku 2015 pﬁepracovány na mapy digitální [2].
Jak˘m zpÛsobem se zmûnila pÛvodní sáhová mapa, tedy
rodn˘ list neboli geometrické a polohové urãení nemovitosti,
a mapa souãasná, tedy mapa, ze které bude digitalizován její
obsah, bude nastínûno dále v textu. Pro testování byla náhodnû vybrána tﬁi katastrální území, ve kter˘ch je platnou
katastrální mapou mapa sáhová [3]. Pro otestování zvolené
metodiky byl ze v‰ech mapov˘ch listÛ katastrálního území
vybrán ten, kter˘ pﬁedstavoval z ãásti území intravilánu obce
a z ãásti území extravilánu. Testovan˘mi katastrálními územími byly Rakvice, Klentnice a Litostrov. Jedná se o tﬁi katastrální území v ãásti jiÏní Moravy v okresech Bﬁeclav
a Brno-venkov.
V testovan˘ch územích bylo provedeno grafické i numerické vyhodnocení. Grafické vyhodnocení ve formû soutiskÛ
jednotliv˘ch pﬁedstavitelÛ historického v˘voje v katastrálním území, numerické pak na základû souﬁadnic identick˘ch
bodÛ kartometricky digitalizovan˘ch z jednotliv˘ch map.

2. Numerické testování
Jako metoda pro numerické vyhodnocení zmûn pﬁi reprodukci testovan˘ch map byla zvolena, s ohledem na zji‰tûné
skuteãnosti o jednotliv˘ch mapách, podobnostní transformace. SráÏka mapov˘ch listÛ byla odstranûna jiÏ pﬁed transformací pomocí geometrick˘ch operací s rastrov˘mi daty. Po
provedení transformace byla celá zájmová oblast dÛkladnû
zhodnocena. Bylo tﬁeba nalézt co nejvíce identick˘ch bodÛ,
které jsou jednoznaãnû identifikovatelné na obou rastrech,
a které jsou pokud moÏno rovnomûrnû rozmístûny po celém
rastru.
U testovan˘ch bodÛ bylo také podmiÀováno, Ïe nebyly
v prÛbûhu vedení map zatíÏeny chybami se zakreslování v˘sledkÛ zemûmûﬁick˘ch ãinností, tedy, Ïe se nezmûnilo geometrické a polohové urãení nemovitosti. Souﬁadnice identick˘ch bodÛ byly získány kartometrickou digitalizací
v místním souﬁadnicovém systému pro kaÏd˘ rastr zvlá‰È.
Ze získan˘ch údajÛ byly vypoãítány tyto údaje:
• Souﬁadnicové rozdíly y a x (v poﬁadí první rastr mínus
• druh˘
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rastr). rozdíly Y a X (v poﬁadí první rastr mínus
druh˘ rastr).
X
Délka vektoru
vektoru dd ze
ze souﬁadnicov˘ch
souﬁadnicov˘ch rozdílÛ
rozdílÛ 
Y aa 
•• Délka
y
x
2
2
d




2Yi
2Xi .
i
d  Y
X .
i


i

i

Geodetick˘ a kartografick˘ obzor
roãník 55/97, 2009, ãíslo 4
93

YY1212
Y22  Y11
• Smûrník tohoto vektoru tg12
12  ––––  –––––– .
X22  X11
XX1212
nn

nn

YiYi
XXi i
i1
i1
i1
i1
,,
–––––,
c

–––––

–––––,
c

–––––
• V˘bûrová systematická chyba c Yc
Y
nn X X
nn
kde n je poãet dvojic identick˘ch bodÛ.

 

n
n


2Yi
2Yi
i1
i1
, –––––
,
mY mX –––––
• Stﬁední úplná chyba mY,
m

Y
n
n

mXX 



nn

22XXii
i1
i1
–––––,
kde n je poãet dvojic identick˘ch bodÛ.
n

 


mY2 m
mY22X m2X
.
mXY mXY––––––––
.
• Stﬁední souﬁadnicová chyba mXY
 ––––––––
2
2
Normalita souborÛ diferencí identick˘ch bodÛ ve smûru
souﬁadnicové osy Y (Y) a osy X (X) byla ovûﬁena histogramem. Intervaly histogramu byly zvoleny v násobcích
úplné stﬁední souﬁadnicové chyby mY, mX.
Pro jednu lokalitu bylo posuzováno pût mapov˘ch podkladÛ ve v‰ech kombinacích. Ke kaÏdé lokalitû je tedy k dispozici deset soutiskÛ rastrÛ, kde byla zji‰Èována stﬁední souﬁadnicová chyba. V˘sledky byly shrnuty do tabulky, kde je
v závorce uveden poãet testovan˘ch bodÛ. Uvedené hodnoty
jsou v metrech. Dále byly vyhotoveny schémata vektorÛ diferencí polohy identick˘ch bodÛ, ze kter˘ch se dají posoudit
pﬁípadné systematické vlivy ãi odhalit hrubé chyby. Délky
vektorÛ byly kvÛli názornosti nûkolikrát zvût‰eny. Vût‰inou
se setkáváme s tím, Ïe je smûr a velikost vektorÛ náhodn˘
a hrubé chyby byly odhaleny jiÏ ve fázi v˘poãtÛ.

3. Grafické testování
Pro grafické porovnání byla zvolena metoda soutisku jednotliv˘ch rastrÛ. K odli‰ení jednotliv˘ch verzí katastrálních
map byly zvoleny rozdílné barvy tûchto rastrÛ. Z tûchto soutiskÛ byly pro názornost v nûkter˘ch místech vyhotoveny detaily, na kter˘ch je markantní rozdíl mezi jednotliv˘mi verzemi katastrální mapy (obr. 1 a 2).

4. Katastrální území Rakvice
Obec Rakvice se nachází v okrese Bﬁeclav asi 44 km jiÏnû
od Brna, nedaleko dálnice D2. Katastrální území (k.ú.) Rakvice je pod správou Katastrálního úﬁadu pro Jihomoravsk˘
kraj, katastrální pracovi‰tû Bﬁeclav.
První písemná zmínka o Rakvicích pochází z roku 1248.
Pﬁi posledním sãítání lidu v roce 1991 tu bylo zji‰tûno 2105
obyvatel v 622 trvale obydlen˘ch domech.
V k.ú. Rakvice byly testovány tyto verze katastrálních
map:

n

n di
i1
• PrÛmûrná délka vektoru D  –––––
, kde n je poãet
ni1di
dvojic identick˘ch
bodÛ. D D  –––––
• PrÛmûrná
délka vektoru
, kde n je poãet
n
dvojic identick˘ch bodÛ.

• Kopie mapy císaﬁského originálu stabilního katastru z roku
1827 (pracovní oznaãení: SK 1827) – Ústﬁední archiv zemûmûﬁictví a katastru v Praze.
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Tab. 1 Numerické testování, hodnoty mXY (poãet
testovan˘ch bodÛ) [m] – k.ú. Rakvice
SK 1827
SK 1827
SK 1913

SK 1913

kopie PK

PK

KN

0,66 (65)

1,63 (55)

1,73 (55)

1,88 (45)

1,50 (60)

1,42 (60)

1,55 (40)

0,66 (65)

kopie PK

1,63 (55) 1,50 (60)

PK

1,73 (55) 1,42 (60)

0,29 (45)

KN

1,88 (45) 1,55 (40)

0,57 (55)

0,29 (45)

0,57 (55)
0,54 (52)

0,54 (52)

Obr. 1 Grafické testování, detail

Obr. 3 Schéma vektorÛ diferencí polohy identick˘ch bodÛ,
SK 1827 a SK 1913
sledky byly shrnuty do tab. 1, kde je v závorce uveden poãet testovan˘ch bodÛ. Uvedené hodnoty jsou v metrech.
b) Grafické testování

Obr. 2 Grafické testování, detail

Umístit do textu pﬁíspûvku v‰echny grafické v˘stupy získané
z grafického testování není moÏné. Pro ukázku uvádíme
schéma vektorÛ diferencí polohy identick˘ch bodÛ, SK 1827
a SK 1913 u testovaného k.ú. Rakvice (obr. 3).
c) Celkové zhodnocení k.ú. Rakvice

• Kopie mapy stabilního katastru z roku 1913 (pracovní oznaãení: SK 1913) – Ústﬁední archiv zemûmûﬁictví a katastru
v Praze.
• Kopie mapy pozemkového katastru – pracovní verze vyhotovená z dÛvodu nepo‰kozování originálu mapy (pracovní
oznaãení: kopie PK) – Katastrální pracovi‰tû Bﬁeclav.
• Kopie mapy pozemkového katastru – na pÛvodním papíﬁe
vykazující známky znaãného opotﬁebení (pracovní znaãení:
PK) – Katastrální pracovi‰tû Bﬁeclav.
• Platná mapa katastru nemovitostí na plastové fólii (pracovní
znaãení: KN) – Katastrální pracovi‰tû Bﬁeclav.
a) Numerické testování
Pro tuto lokalitu bylo posuzováno pût mapov˘ch podkladÛ
ve v‰ech kombinacích. K dispozici je tedy deset soutiskÛ
rastrÛ, kde byla zji‰Èována stﬁední souﬁadnicová chyba.V˘-

Pﬁi sledování prÛbûhu hranic pozemkÛ / parcel u testovan˘ch
identick˘ch bodÛ je patrné, Ïe hranice nebyly znovu zamûﬁeny, event. zatíÏeny chybou pﬁi zakreslování v˘sledkÛ zemûmûﬁick˘ch ãinností, ale pouze pﬁevzaty z dﬁívûj‰ích mapov˘ch podkladÛ. Nûkolikanásobné pﬁekreslení pÛvodní
mapy stabilního katastru z roku 1827 zpÛsobilo, Ïe stﬁední
souﬁadnicová chyba urãovaná vzhledem k mapû KN narostla
aÏ na hodnotu 1,88 m.
Po ovûﬁení normality souborÛ diferencí identick˘ch bodÛ
nebyla zji‰tûna v˘znamná neshoda s normálním rozdûlením.
V pﬁípadû soutiskÛ SK 1827 a kopie PK; SK 1827 a KN; SK
1913 a KN byl odhalen trend, Ïe se velikost vektorÛ diferencí zvût‰uje smûrem od stﬁedu k jihu a k severu.
Z dan˘ch v˘sledkÛ je zﬁejmé to, Ïe ãím vícekrát se mapa pﬁekreslovala, tím více se zhor‰ovala polohová pﬁesnost zákresu
oproti pÛvodní mapû SK. Stﬁední souﬁadnicová chyba se zvût‰uje
v závislosti na ãasovém odstupu reprodukce jednotliv˘ch map.
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5. Katastrální území Klentnice
Klentnice je vzdálena cca 3 km od mûsta Mikulov a 24 km
od okresního mûsta Bﬁeclav. Krajské mûsto Brno je vzdáleno
cca 55 km. Obec má z hlediska v˘znamu místní charakter,
má v‰ak znaãn˘ potenciál zejména s ohledem na rekreaãní
funkci území. Celé katastrální území obce je souãástí CHKO
a biosférické rezervace Pálava. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1322.
V k.ú. Klentnice byly testovány tyto verze katastrálních
map:
• Kopie mapy císaﬁského originálu z roku 1825 (pracovní
oznaãení: SK 1825) – Ústﬁední archiv zemûmûﬁictví a katastru v Praze.
• Kopie mapy pozemkového katastru (pracovní oznaãení:
PK) – Katastrální pracovi‰tû Mikulov.
• Kopie mapy grafického pﬁídûlového plánu (pracovní oznaãení: GP) – Katastrální pracovi‰tû Mikulov.
• Kopie katastrální mapy (pracovní znaãení: KN) – Katastrální pracovi‰tû Mikulov.
• Aktuální digitální katastrální mapa (pracovní znaãení:
DKM) – Katastrální pracovi‰tû Mikulov.

Tab. 2 Numerické testování, hodnoty mXY (poãet
testovan˘ch bodÛ) [m] – k.ú. Klentnice
SK 1825
SK 1825
PK

1,90 (30)

PK

GP

KN

DKM

1,90 (30)

3,48 (45)

1,17 (30)

1,56 (30)

3,66 (45)

0,57 (45)

1,53 (45)

1,89 (35)

1,94 (30)

GP

3,48 (45) 3,66 (45)

KN

1,17 (30) 0,57 (45)

1,89 (35)

DKM

1,56 (30) 1,53 (45)

1,94 (30)

1,83 (35)
1,83 (35)

V k.ú. Klentnice byla pro zajímavost porovnána souãasnû
platná DKM s jednotliv˘mi verzemi sáhov˘ch map. Toto testování bylo provedeno pouze na jednoznaãnû identifikovateln˘ch bodech v rozsahu lokality (rohy kostela apod.)
a v DKM byly testovány pouze zákresy hranic pﬁevzat˘ch
(obr. 4).
a) Numerické testování
Pro tuto lokalitu bylo posuzováno pût mapov˘ch podkladÛ ve
v‰ech kombinacích. K dispozici je tedy deset soutiskÛ rastrÛ,
event. vektorové kresby, kde byla zji‰Èována stﬁední souﬁadnicová
chyba. V˘sledky byly shrnuty do tab. 2, kde je v závorce uveden
poãet testovan˘ch bodÛ. Uvedené hodnoty jsou v metrech.

Obr. 5 Schéma vektorÛ diferencí polohy identick˘ch bodÛ,
SK 1825 a PK
b) Grafické testování
Umístit do textu pﬁíspûvku v‰echny grafické v˘stupy získané
z grafického testování není moÏné. Pro ukázku uvádíme
schéma vektorÛ diferencí polohy identick˘ch bodÛ, SK 1825
a PK testovaného k.ú. Klentnice (obr. 5).
c) Celkové zhodnocení k.ú. Klentnice

Obr. 4 Grafické testování DKM a SK 1825, detail

Je zﬁejmé, Ïe mapy PK, GP a KN byly pﬁekresleny z mapy
SK 1825. Pﬁi sledování prÛbûhu hranic u testovan˘ch identick˘ch bodÛ je patrné, Ïe hranice nebyly znovu zamûﬁeny,
event. zatíÏeny chybou pﬁi zakreslování v˘sledkÛ zemûmûﬁick˘ch ãinností, ale pouze pﬁevzaty z dﬁívûj‰ích mapov˘ch
podkladÛ. Mapa GP vychází z na‰í anal˘zy jako nejménû
pﬁesná. Pﬁi srovnání soutiskÛ SK 1825 a PK; KN a GP byl
stejnû jako u k.ú. Rakvice vypozorován trend, Ïe se velikost
vektorÛ diferencí identick˘ch bodÛ zvût‰uje smûrem od
stﬁedu zájmové oblasti k jihu a k severu, tedy z intravilánu
do extravilánu. Po ovûﬁení normality souborÛ diferencí identick˘ch bodÛ histogramy se neodhalily v˘razné odli‰nosti od
normálního rozdûlení.
Zajímavé je posouzení rastrÛ s DKM. V dané lokalitû do‰lo k obnovû katastrálního operátu nov˘m mapováním, takÏe
lze pﬁedpokládat rozdíl mezi prÛbûhem pÛvodních a souãasn˘ch hranic pozemkÛ. DKM ale obsahuje hranice pﬁevzaté,
které byly získány z mapy PK. Pro anal˘zu byly vybrány
jasnû identifikovatelné identické body. U bodÛ hranic pﬁevzat˘ch se stﬁední souﬁadnicová chyba urãovaná vzhledem
k mapám SK 1825, PK, GP a KN blíÏí ke 2 m.
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6. Katastrální území Litostrov

Tab. 3 Numerické testování, hodnoty mXY (poãet
testovan˘ch bodÛ) [m] – k.ú. Litostrov

Obec Litostrov se nachází v severozápadní ãásti okresu Brnovenkov v nadmoﬁské v˘‰ce 440 m. Území je pﬁibliÏnû ohraniãeno na severov˘chodû potokem Bobrava, jihozápadním
smûrem potokem Bílá voda. První zmínka o obci pochází
z roku 1376. Litostrov spadá pod pÛsobnost katastrálního
úﬁadu Brno-venkov.
V k.ú. Litostrov byly testovány tyto verze katastrálních
map:

SK 1825
SK 1825
SK 1889

SK 1889

PK

KN

KM-D

1,04 (45)

7,02 (45)

6,96 (30)

8,84 (30)

5,54 (45)

4,14 (45)

5,38 (30)

2,71 (50)

1,87 (45)

1,04 (45)

PK

7,02 (45) 5,54 (45)

KN

6,96 (30) 4,14 (45)

2,71 (50)

KM-D

8,84 (30) 5,38 (30)

1,87 (45)

2,52 (30)
2,52 (30)

• Kopie mapy císaﬁského originálu z roku 1825 (pracovní
oznaãení: SK 1825) – Ústﬁední archiv zemûmûﬁictví a katastru v Praze.
• Kopie mapy stabilního katastru z roku 1889 (pracovní oznaãení: SK 1889) – Ústﬁední archiv zemûmûﬁictví a katastru
v Praze.
• Kopie mapy b˘valého pozemkového katastru (pracovní
oznaãení: PK) – Katastrální pracovi‰tû Brno-venkov.
• Kopie katastrální mapy (pracovní znaãení: KN) – Katastrální pracovi‰tû Brno-venkov.
• Aktuální platná katastrální mapa digitalizovaná (pracovní
znaãení: KM-D) – Katastrální pracovi‰tû Brno-venkov.
V k.ú Litostrov byla pro zajímavost zaﬁazena do testování
také mapa KM-D, o které se dá ﬁíci, Ïe je vlastnû dal‰í mapou pﬁekreslenou z pÛvodních sáhov˘ch map (obr. 6).
a) Numerické testování
Pro tuto lokalitu bylo posuzováno pût mapov˘ch podkladÛ
ve v‰ech kombinacích. K dispozici je tedy deset soutiskÛ
rastrÛ, event. vektorové kresby, kde byla zji‰Èována stﬁední
souﬁadnicová chyba. V˘sledky byly shrnuty do tab. 3, kde je
v závorce uveden poãet testovan˘ch bodÛ. Uvedené hodnoty
jsou v metrech.

Obr. 7 Schéma vektorÛ diferencí polohy identick˘ch bodÛ,
SK 1825 a KM-D

b) Grafické testování
Umístit do textu pﬁíspûvku v‰echny grafické v˘stupy získané
z grafického testování není moÏné. Pro ukázku uvádíme
schéma vektorÛ diferencí polohy identick˘ch bodÛ, SK 1825
a KM-D testovaného k.ú. Litostrov (obr. 7).
c) Celkové zhodnocení k.ú. Litostrov

Obr. 6 Grafické testování KM-D a SK 1825, detail

Pﬁi sledování prÛbûhu hranic u testovan˘ch identick˘ch bodÛ
je patrné, Ïe hranice nebyly znovu zamûﬁeny, event. zatíÏeny
chybou pﬁi zakreslování v˘sledkÛ zemûmûﬁick˘ch ãinností, ale
pouze pﬁevzaty z dﬁívûj‰ích mapov˘ch podkladÛ. Z dan˘ch
v˘sledkÛ se dá vypozorovat, Ïe ãím vícekrát se mapa pﬁekreslovala, tím více se zhor‰ovala polohová pﬁesnost zákresu pﬁi
porovnání s pÛvodním císaﬁsk˘m originálem. Stﬁední souﬁadnicová chyba se zvût‰uje v závislosti na ãasovém odstupu reprodukce jednotliv˘ch map. Pﬁi anal˘ze map stabilního katastru
SK 1825 a SK 1889 byla urãena mXY = 1,04 m a v pﬁípadû soutisku mapy SK 1825 a KN je mXY = 6,96 m.
Zajímavé je srovnání rastrÛ s KM-D. Chyby zpÛsobené
pﬁekreslením jsou zde ihned patrné. Hranice parcel jsou vÛãi
sobû rÛznû natoãeny, posunuty a zdeformovány. Nejmen‰í
dosaÏená mXY u testovan˘ch bodÛ byla v pﬁípadû anal˘zy PK
a KM-D 1,87 m. Nejvût‰í nesrovnalosti v zákresech mÛÏeme
pozorovat mezi SK 1825 a KM-D, kde byla vypoãtena
stﬁední souﬁadnicová chyba 8,84 m.
Pﬁi ovûﬁení normality souborÛ diferencí identick˘ch bodÛ
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histogramy nebyly odhaleny v˘razné odli‰nosti od normálního rozdûlení. Velikosti i smûry vektorÛ diferencí identick˘ch bodÛ jsou náhodné.

metrickém a polohovém urãení nemovitosti, tedy bez zamûﬁení a vytyãení pﬁímo v terénu. Nezb˘vá nám neÏ doufat, Ïe
digitalizace sáhov˘ch map, která má b˘t provedena v pomûrnû rychlém ãasovém období, nepﬁinese jen dal‰í chyby
z pﬁekreslení.

7. Závûr
LITERATURA:

Technická nedokonalost map stabilního katastru byla pociÈována jiÏ krátce po jejich vzniku. Velkou chybou bylo, Ïe
se mûﬁické body ani vlastnické hranice trvale nestabilizovaly.
Doposud se nám nepodaﬁilo tyto mapy nahradit na cca
60 % území pﬁesnûj‰í digitální katastrální mapou a naopak
stále více se prohlubuje její nedostateãnost systematickou
údrÏbou za dobu více neÏ 150 let [4]. Jak je patrné z proveden˘ch anal˘z, reprodukce map pﬁi jednotliv˘ch etapách historického v˘voje katastru nemovitostí vná‰ela do prÛbûhu
hranic pozemkÛ, tedy do geometrického a polohového urãení, zjevné nesrovnalosti. Pﬁi grafickém testování lze vypozorovat, Ïe v nûkter˘ch pﬁípadech reprodukce zpÛsobila
radikální zmûny zákresu v mapách i pﬁi nezmûnûném geo-

[1] KUTÁLEK, S.: Katastr nemovitostí I, Modul 01, V˘voj katastru
nemovitostí. Brno, VUT 2006, 65 s.
[2] Návod pro pﬁevod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK. âÚZK 2004.
[3] HORÁKOVÁ, A.: Anal˘za pﬁesnosti pﬁekreslování sáhov˘ch
map. Diplomová práce. Brno, VUT 2008, 72 s.
[4] âada, V.: Návod pro obnovu katastrálního operátu pﬁepracováním ze stabilního katastru. ZâU v Plzni 2002.

Do redakce do‰lo: 9. 2. 2009
Lektorovala:
Ing. Pavla Tryhubová,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

Doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.,
doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.,
Ústav geodézie Fakulty stavební
VUT v Brně

GIS pro potřeby malých obcí
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Abstrakt
Popis projektu budování GIS [1] pro malé obce. Tento GIS slouÏí jak pro potﬁeby státní správy, tak i pro informaci o Ïivotním prostﬁedí v dané obci. Koncepce je navrÏena tak, aby GIS sv˘m obsahem co moÏná nejvíce pokryl probíraná témata v pﬁedmûtu Územní informaãní systémy v Ústavu geodézie Fakulty stavební VUT v Brnû. Jako pﬁíklady byly vybrány GIS lokality
Brno – Lí‰eÀ a dále GIS obcí Kﬁetín a Vranová na Boskovicku.

GIS for Needs of Small Municipalities
Summary
Description of the GIS [1] project creating serving for the needs of the state administration as well as for the information on
the environment at the municipality in question. The GIS conception is designed to cover the discussed topics in the subject
Land information systems in the Institute of Geodesy, Faculty of Civil Engineering, and University of Technology in Brno as
far possible. GIS of locality Brno – Lí‰eÀ and GIS of Kﬁetín and Vranová nearby Boskovice were chosen as examples.

1. Úvod
Informaãní technologie (IT) patﬁí v poslední dobû k nejdynamiãtûji se rozvíjejícím vûdním disciplínám, které prolínají
témûﬁ do v‰ech oborÛ. Propojením geodézie s IT vznikl nov˘
obor geoinfomatika nebo také geomatika. Tûmto nov˘m trendÛm je nutné pﬁizpÛsobit i koncepci v˘uky na ‰kolách s dan˘m nebo pﬁíbuzn˘m studijním programem. Ústav geodézie
Fakulty stavební (FAST) VUT v Brnû zachytil tento v˘voj
a v souãasné dobû pﬁipravuje zamûﬁení Geoinformatika
v rámci oboru Geodézie a kartografie. Dosud byly vybudovány laboratoﬁe s programov˘m vybavením pro provoz geografick˘ch informaãních systémÛ (GIS) na bázi Geomedia

fy Intergraph a ARC/INFO fy ESRI. SoubûÏnû s tím do‰lo
k úpravû osnov stûÏejních pﬁedmûtÛ a to: Územní informaãní
systémy, Digitální model terénu, Databázové systémy, Moderní programovací metody a Geoinformatika. Souãástí v˘uky GIS jsou i diplomové práce. Snahou je, aby témata tûchto
závûreãn˘ch prací byla orientována do praxe a v˘sledky byly
co nejvíce vyuÏitelné pro potenciální uÏivatele. Jako vhodná
aplikace se v souãasné dobû jeví nasazení technologií GIS
do prostﬁedí mal˘ch obcí nebo mûstsk˘ch ãástí. Zavádûní IT
v tûchto komunitách má svoje zvlá‰tní specifika: na jedné
stranû jde o moderní technologie, jejichÏ vyuÏití je v mnoha
pﬁípadech vynucené legislativou státní správy, na druhé
stranû v‰ak naráÏí na silnû omezené prostﬁedky pro poﬁízení
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technického a programového vybavení GIS vãetnû za‰kolení
obsluhy. Právû protichÛdnost uveden˘ch faktorÛ vedla
k my‰lence zadat implementaci GIS pro malé obce ve formû
diplomové práce [2], [3]. V˘hodou je zanedbatelná cena návrhu systému a nízké, uÏivatelem ﬁízené náklady na jeho provoz. Pedagogick˘m pﬁínosem tohoto projektu je aplikace
teoretick˘ch poznatkÛ z oboru IT a GIS pﬁímo v praxi.
2. Návrh systému

Obr. 1 âást diagramu datov˘ch tokÛ

Z mnoha metod návrhu systému byla zvolena metoda interview a metoda datové a funkãní anal˘zy [1]. Návrh mûl tyto
základní fáze:
Zji‰Èování poÏadavkÛ uÏivatelÛ
V této fázi byla z mnoha metod návrhu systému zvolena metoda interview [1]. Principem metody je rozhovor návrháﬁe
(tvÛrce systému) s respondentem (vhodn˘ zástupce uÏivatele).
Základní poÏadavky od obecních úﬁadÛ lze shrnout do
tûchto bodÛ:
– zákres v‰ech inÏen˘rsk˘ch sítí,
– zobrazení objektÛ zapsan˘ch v katastru nemovitostí pro
pﬁípadnou kontrolu se souãasn˘m stavem,
– vytvoﬁení registru obyvatel, databáze pro evidenci poplatkÛ
za psy a odpady a její propojení s grafickou ãástí systému.
Do systému byly zaﬁazeny i ty datové vrstvy, které zadavatel pÛvodnû nepoÏadoval, ale tvoﬁily s poÏadovan˘mi daty logick˘ celek a byly u správcÛ tûchto dat paralelnû k dispozici.
Sbûr potﬁebn˘ch dat
Podle poÏadavku uÏivatelÛ byly do systému zaﬁazeny tyto
kategorie datov˘ch vrstev:
– topografické – do tûchto vrstev patﬁí: ortofotomapy v rozli‰ení 50 cm/pixel (zdroj: Geodis Brno, popﬁ. âÚZK Praha),
digitální model terénu (zdroj: v˘‰kopis ZABAGED®), katastrální mapa (zdroj: âÚZK),
– infrastruktura a Ïivotní prostﬁedí – jde o mapu inÏen˘rsk˘ch
sítí (zdroj: správci pﬁíslu‰n˘ch sítí – EON, Jihomoravská
plynárenská, Jihomoravské vodovody a kanalizace, O2 Telefonica; na území mûsta Brna je lze získat z odboru technick˘ch sítí magistrátu), dále porostní mapa lesÛ (zdroj:
územní lesní správa organizace Lesy âR); dále sem patﬁí:
územní plán obce, mapa silnic, Ïeleznic, sítû hromadné dopravy, lokality pro sbûr odpadÛ, mapa zneãi‰tûní ovzdu‰í,
mapa hlavních smûrÛ vûtrÛ, hlukové mapy, plochy v˘znamn˘ch zelení, mapy chránûn˘ch území, turistické, cykloturistické a nauãné stezky; zdrojem tûchto map jsou vût‰inou pﬁíslu‰né orgány státní správy (magistrát mûsta Brna
nebo úﬁad mûstské ãásti, v pﬁípadû obce obecní úﬁad),
– geologické a geofyzikální – jde pﬁedev‰ím o mapu geologickou, magnetickou, gamaspektrometrickou radiometrickou a atmogeochemickou; tyto podklady poskytla firma
Geofyzika, a. s., Brno,
– historické – do této skupiny patﬁí pﬁedev‰ím historická
mapa (zdroj: server mapy.cz) a mapa nemovit˘ch kulturních památek a v˘znamn˘ch míst obce (zdroj: Odbor kultury a památkové péãe Jihomoravského kraje),
– vlastní fotodokumentace objektÛ v dané lokalitû,
– získaná data byla podle potﬁeby doplnûna pﬁím˘m mûﬁením v terénu.
Obecnû lze ﬁíct, Ïe tato fáze byla jedním z nejnároãnûj‰ích
procesÛ návrhu systému. V˘sledek byl silnû závisl˘ nejen na
reálné dostupnosti podkladÛ, ale i na ochotû a vstﬁícnosti
správcÛ tûchto dat.

Obr. 2 âást datového modelu (E-R diagram)

Anal˘za funkcí systému
V této fázi ‰lo pﬁedev‰ím o zachycení pﬁedstavy, jak by mûl
navrÏen˘ systém slouÏit potenciálním uÏivatelÛm. Základními funkcemi systému by podle uÏivatelÛ mûly b˘t evidence
plateb za psy a odpadky. Diagram datov˘ch tokÛ (data flow
diagram) pro tyto pﬁípady je na obr. 1. Dal‰í funkce systému
(prohlíÏení vrstev, pﬁípadné anal˘zy apod.) jsou implicitnû
zaji‰tûny pouÏit˘m software (viz dal‰í kapitola) a proto zde
nebudou blíÏe popsány.
Návrh databáze
Na základû poÏadavkÛ uÏivatelÛ a v souladu s diagramem
datov˘ch tokÛ byl zkonstruován datov˘ model – viz obr. 2.
Do E-R diagramu byly z dÛvodu úspory místa a pﬁehlednosti
zahrnuty jen základní atributy; kaÏdá entita obsahuje napﬁ.
i poznámku a hypertextov˘ odkaz. Tento hypertextov˘ odkaz slouÏí k ukládání fotografií objektÛ (domy) nebo internetov˘ch adres.

3. Implementace navrÏeného systému
Po logickém návrhu systému následovalo jeho zobrazení do
vhodného software. Implementace probíhala v tûchto základních fázích:
V˘bûr vhodného software
V Ústavu geodézie je k dispozici programové vybavení Geomedia fy Intergraph a ARC/INFO fy ESRI. Vzhledem ke
kompatibilitû obou software byl navrÏen˘ systém realizován
jak v prostﬁedí Geomedia, tak i v prostﬁedí ARC/INFO.
Vstup a transformace dat
V této fázi ‰lo o zaãlenûní získan˘ch podkladÛ do vrstev
systému v jednotném souﬁadnicovém systému (S-JTSK).
Vrstvy, které nebyly dodány v tomto systému, musely b˘t
transformovány (georektifikace). Nejvût‰ím problémem byla

Bartonûk, D.–Pospí‰il, L.: GIS pro potﬁeby mal˘ch obcí

Geodetick˘ a kartografick˘ obzor
roãník 55/97, 2009, ãíslo 4
99

Obr. 3 Zneãi‰tûní látkou NO2 v Lí‰ni
transformace historick˘ch map do S-JTSK, protoÏe se obtíÏnû hledají identické body. V této ãásti musely b˘t ﬁe‰eny
nûkteré chyby v polohopisu jednotliv˘ch vrstev. Nûkteré
vrstvy v analogové formû - napﬁ. porostní mapa obce musely
b˘t zvektorizovány pomocí editaãních nástrojÛ. Následovalo
naplnûní databázov˘ch tabulek z údajÛ v katastru nemovitostí vãetnû hypertextov˘ch odkazÛ na vlastní fotografie a internetové stránky. Neúplné mapové podklady byly podle potﬁeby doplnûny pﬁím˘m mûﬁením v terénu (napﬁ. chybûjící
ãásti vrstevnic v ZABAGED®).
Anal˘za dat
Po kompletaci a kontrole v‰ech potﬁebn˘ch vrstev se mohlo
pﬁejít k anal˘ze dat. Vzhledem k uÏivatelskému komfortu
a snadnému ovládání byla pro tyto práce vybrána nadstavba
ARC/INFO - modul 3D Analyst. Modul umoÏÀuje pracovat
jak s vektorov˘mi tak i s rastrov˘mi daty. Pro obce Vranová
a Kﬁetín na Boskovicku byly v rámci anal˘zy vybrány parcely v hlukovém pásmu kolem státních silnic I. a II. tﬁídy.
V mûstské ãásti Brno-Lí‰eÀ pak byly na základû hlukové
mapy oznaãeny lokality pro vhodné a nevhodné umístûní dûtsk˘ch hﬁi‰È. Jako kritérium bylo pouÏito obalové zóny (buffer) s tûmito parametry: vzdálenost 200 m a hladina hluku 55
dB.
4. Prezentace a v˘stupy
Po dokonãení v‰ech potﬁebn˘ch prací byly v systému
ARC/INFO vytvoﬁeny v˘sledné vrstvy pro prezentaci projektu. Ze v‰ech moÏn˘ch kombinací jsou zde uvedeny ukázky
v˘stupÛ tûchto kategorií:
– Ïivotní prostﬁedí – na obr. 3 je znázornûno zneãi‰tûní
ovzdu‰í látkou NO2 v Lí‰ni,
– geologie – obr. 4 (viz 3. str. obálky) pﬁedstavuje geologickou mapu Lí‰nû,
– infrastruktura – na obr. 5 (viz 3. str. obálky) je vidût zákres
infrastruktury obce Kﬁetín s databází autobusov˘ch zastávek,
– turistika a zájmová oblast – pﬁíkladem je obr. 6 (viz 3. str.
obálky) s virtuální nauãnou stezkou v zámeckém parku
Kﬁetín,
– prostorová anal˘za – ukázkou je obr. 7 (viz 2. str. obálky), kde
jsou vyznaãeny parcely v hlukovém pásmu v obci Kﬁetín,
– animace a 3D vizualizace – obr. 8 (viz 2. str. obálky)
zachycující v˘ﬁez animace ortofotosnímkÛ v lokalitû
Kﬁetín – Vranová.

5. Závûr
NavrÏen˘ systém byl pﬁedán uÏivatelÛm - zástupcÛm obecních úﬁadÛ - do zku‰ebního provozu. ProtoÏe programové vybavení Geomedia nebo ARC/INFO je pro malé obce finanãnû
nedostupné, byly v˘stupy systému transformovány do souboru formátu *.PMF (Publish Map File). S tímto souborem
je moÏné pracovat ve volnû ‰iﬁitelé aplikaci ArcReader, kterou si kaÏd˘ mÛÏe zdarma stáhnout ze stránek firmy ESRI
(www.esri.com). Aplikace má ve‰ker˘ uÏivatelsk˘ komfort
jako systém ARC/INFO, potlaãeny jsou jen editaãní funkce.
Jedinou nev˘hodou tohoto ﬁe‰ení je obtíÏná aktualizace dat,
která je moÏná jen v systému ARC/INFO nebo Geomedia.
K souboru *.PMF jsou pro správnou funkci zapotﬁebí
v‰echny ostatní datové soubory s vrstvami. Navíc byla v modulu v ArcScene vytvoﬁena animace pﬁeletu nad vybran˘m
územím ve formátu *AVI – viz obr. 8 (viz 2 str. obálky). Podkladem byly ortofotosnímky spolu s digitálním modelem terénu ve formû TIN (Triangulated Irregular Network). Nejvût‰ím pﬁínosem pro obãany budou podle pﬁedbûÏn˘ch
prÛzkumÛ zákresy inÏen˘rsk˘ch sítí a vytvoﬁená vrstva o objektech (budovy, stavby). Svoje uplatnûní naleznou i dal‰í
vrstvy jako napﬁ. skladba lesa, zneãi‰tûní ovzdu‰í látkou NO2,
hlukové pomûry v lokalitû, chránûná území a nauãné stezky
apod. Naopak nejvût‰í problém bude s aktualizací dat, protoÏe ArcReader nemá editaãní nástroje. ProtoÏe se pﬁedpokládá, Ïe aktualizace nebude probíhat ãasto (max. jedenkrát za rok) lze to vyﬁe‰it buì jednorázovou zakázkou nebo
opût v rámci zadání bakaláﬁské ãi diplomové práce.
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