
obzor

a K
AR

TO
GR

AF
IC

KÝ
GE

OD
ET

IC
KÝ

obzor

3/2013

Český úřad zeměměřický a katastrální
Úrad geodézie ,  kar tograf ie  a  katastra

Slovenskej republiky

Praha, březen 2013
Roč. 59 (101)         Číslo 3        str. 45–68o o



Pod Táborem 300
190 78 Praha 9 - Hrdlořezy 
tel.: 284 82 34 70 
fax: 284 82 34 90
e-mail: spszem@spszem.cz
h�p://www.spszem.cz/
50°05'30,00"N; 14°30'45,13"E

TŘEDNÍ
RŮMYSLOVÁ
KOLA
EMĚMĚŘICKÁ

S
P
Š
Z

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
Zaměření:    Geodézie
      Geografické informační systémy

SPŠ zeměměřická je školou veřejnou, 
jejímž zřizovatelem je Magistrát hlav-
ního města Prahy.

Je odbornou školou s více jak šedesá-
tiletou historií a jedinou samostat-
nou školou v České republice, která 
připravuje do praxe budoucí mě-
řiče - geodety a odborníky v oblasti 
katastru nemovitostí, geografických 
informačních systémů, kartografie 
a fotogrammetrie.

Studium na škole je zakončeno ma-
turitní zkouškou jak pro studium 
denní čtyřleté (pro žáky s ukonče-
ným základním vzděláním), tak i pro 
studium dvouleté zkrácené dálkové 
(pro uchazeče s již ukončeným stře-
doškolským vzděláním).
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Abstrakt

Srovnání měření aparatur GNSS a sítí referenčních stanic na území Prahy. Při porovnávání je sledována polohová i výšková 
složka souřadnic, přesnost a také rychlost zafixování RTK pozice s využitím korekčních dat z jednotlivých sítí referenčních 
stanic. Sběr potřebných dat pro porovnání je realizován experimentem s podrobným měřením polohy a vynucenou ztrátou 
satelitního signálu. Následné zpracování polohových souřadnic a rychlosti zafixování je rozděleno dle použitých přístrojů, 
referenčních sítí a jejich vzájemných kombinací. Výsledky jsou určeny jak pro jednotlivé sítě, tak pro jednotlivé přístroje.

Comparison of GNSS Measurement Accuracy in the Reference Stations Network in the Territory of Prague

Summary

Comparison of the GNSS instruments measurement and reference stations networks in the territory of Prague. During the 
comparison the positional and height component of coordinates is observed, accuracy as well as fixing speed of RTK position 
using the data correction from individual reference stations networks. Collecting the necessary data for comparison is carried out 
by an experiment with detailed position measurement and forced loss of satellite signal. Subsequent processing of positional 
coordinates and fixing speed is divided by the instruments used, reference networks and their mutual combinations. The 
results are determined for both the individual networks and individual instruments.

Keywords: GPS, GLONASS, CZEPOS, TopNET, Trimble VRS

Srovnání měření GNSS v síti
referenčních stanic na území Prahy
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           Globální navigační družicové systémy

GNSS je služba umožňující za pomoci družic autonomní 
prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím. Uži-
vatelé této služby využívají radiové přijímače, které na zá-
kladě odeslaných signálů z družic (čas vysílání počátku 
zprávy, korekce pro atomové hodiny, Keplerovské efe-
meridy družice, almanach o poloze družic a data pro iono-
sférický model) umožňují vypočítat jejich polohu. V sou-
časnosti plně funkčními systémy jsou NAVSTAR GPS 
(NAVigation System using Time And Ranging, Global Posi-
tioning System) provozovaný Ministerstvem obrany Spoje-
ných států amerických [1] a GLONASS (GLObaľnaja NAvi-
gacionnaja Sputnikovaja Sistema) provozovaný armádou 
Ruské federace [2]. Dalšími systémy v různém stupni vývoje 
jsou evropský Galileo, čínský Compass, či další regionální 
systémy, které však pro potřeby geodetických měření ne-
lze v České republice (ČR) využívat. Oba funkční systémy 
byly využity pro experimentální měření.

           Úvod

Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS 
– Global Navigation Satellite System) jsou již delší dobu zá-
kladní součástí geodetické měřické praxe. Jejich využití se 
zintenzivnilo zejména s nástupem sítí referenčních stanic, 
což zásadně zlevnilo úvodní investiční náklady a zjednodu-
šilo provoz. Cílem článku je poskytnout nezávislé praktické 
srovnání rychlosti fixování RTK (Real Time Kinematic) po-
zice a srovnání výsledků měření nejlepších přístrojů tří vybra-
ných výrobců – Leica, Topcon, Trimble, a rovněž srovnání 
rychlosti zafixování RTK pozice a přesnosti měření ve třech 
sítích referenčních stanic – CZEPOS, TopNET a Trimble VRS 
Now Czech. Pro účely tohoto porovnání bylo uskutečněno 
třídenní měření, které provedl v rámci zpracování své diplo-
mové práce Ing. K. Kovařík s pomocí kolegů – diplomantů. 
Použité přístroje byly laskavě zapůjčeny obchodními za-
stoupeními příslušných firem, tj. GEFOS a. s., GEODIS BRNO, 
spol. s r. o. a GEOTRONICS Praha, s. r. o.
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Obr. 2 Přijímač GR-5 a kontroler FC-250 od firmy Topcon

Obr. 1 Přijímač GS12 a kontroler CS15 od firmy Leica Obr. 3 Přijímač R8, model 3 a kontroler TSC3 od firmy Trimble

3.

4.
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Kontroler má plnohodnotnou QWERTY klávesnici, je osa-
zen fotoaparátem s rozlišením 2 megapixely a je vybaven 
polním grafickým softwarem Leica Smart Worx Viva, další 
informace lze nalézt např. v [7].

  4.2   Topcon GR-5 + FC-250

Od firmy Topcon byla testována sestava složená z přijímače 
Topcon GR-5 a z kontroleru Topcon FC-250 (obr. 2). Přijímač 
podporuje všechny používané i plánované signály GNSS, 
používá technologii Bluetooth a podporuje nejnovější for-
mát korekcí. Kontroler je vybaven softwarovou klávesnicí
a polním grafickým softwarem TopSURV, další informace 
lze nalézt např. v [8].

  4.3   Trimble R8 + TSC3

Od firmy Trimble byla testována sestava složená z přijímače 
Trimble R8 GNSS, model 3 a z kontroleru Trimble TSC3 
(obr. 3). Přijímač podporuje všechny používané i pláno-
vané signály GNSS, používá technologii Bluetooth a pod-
poruje nejnovější formát korekcí. Kontroler je vybaven plno-
hodnotnou klávesnicí, fotoaparátem s rozlišením 5 mega-
pixelů a polním grafickým softwarem Trimble ACCESS, 
další informace lze nalézt např. v [9].

   Bližší informace k principům a ke zpracování měření 
technologií GNSS lze nalézt v odborné literatuře, např. v [3].

           Sítě referenčních stanic

Sítě referenčních stanic umožňují uživatelům přístrojů GNSS 
v reálném čase získat korekční data (vliv atmosféry, ko-
rekce síťového řešení) pro určení jejich pozice. Nejrychlejší 
a v praxi nejčastěji užívanou je metoda RTK (kinematické 
měření prováděné v reálném čase), kde jsou jedním přijí-
mačem v terénu zpracovávána data z referenční stanice (fy-
zické nebo virtuální) s diferenciálními korekcemi síťového 
řešení získanými prostřednictvím datového spojení ze sítě 
referenčních stanic. V ČR jsou využívány hlavně tyto refe-
renční sítě: CZEPOS (55 stanic - 28 v ČR a 27 zahraničních, 
chod zajišťuje Zeměměřický úřad) [4], TopNET (32 stanic, 
chod zajišťuje GEODIS BRNO, spol. s r. o.) [5] a Trimble VRS 
Now Czech (24 stanic v ČR a 8 stanic v Německu, chod 
zajišťuje Trimble Navigation Limited) [6]. Korekční data ze 
všech referenčních sítí jsou v terénu dostupná přes inter-
net pomocí mobilního internetového připojení (mobilní 
telefon či modem GSM/GPRS vestavěný přímo v apara-
tuře GNSS). Jednou ze služeb poskytovaných každou z výše 
jmenovaných sítí přes internet pomocí mobilního inter-
netového připojení je VRS (virtuální referenční stanice),
k výpočtu korekčních dat pro konkrétní přijímač jsou poté 
použita data z více stanic dané sítě. Tato služba byla využita 
i pro provedené experimentální měření.

           Použité přístroje

Pro testování byly použity aparatury GNSS firem Leica, 
Topcon a Trimble, které měly být podle výrobců v danou 
dobu tím nejlepším, co jednotlivé firmy dodávají na trh. 
Každá aparatura se skládá z přijímače družicového signálu 
a z kontroleru.

  4.1   Leica GS12 + CS15

Od firmy Leica byla testována sestava složená z přijímače 
Leica GS12 a z kontroleru Leica CS15 (obr. 1). Tato sestava 
podporuje příjem všech používaných i plánovaných sig-
nálů GNSS a příjem korekcí v nejnovějších formátech. Pro 
bezdrátovou komunikaci využívá technologii Bluetooth.

Urban, R.–Štroner, M.–Kovařík, K.: Srovnání měření GNSS…



Obr. 4 Střecha budovy B Fakulty stavební ČVUT s pilíři

Od [h:min]

0:00

0:21

0:41

1:01

1:21

1:41

.

.

.

Do [h:min]

0:20

0:40

1:00

1:20

1:40

2:00

.

.

.

Pilíř

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

.

.

.

Přístroj

Trimble

Topcon

Leica

Trimble

Topcon

Leica

Trimble

Topcon

Leica

Leica

Trimble

Topcon

Leica

Trimble

Topcon

Leica

Trimble

Topcon

.

.

.

Ref. síť

CZE

CZE

CZE

TVN

TVN

TVN

TOP

TOP

TOP

CZE

CZE

CZE

TVN

TVN

TVN

TOP

TOP

TOP

.

.

.

Obr. 5 Schéma průběhu měření během
prvních dvou hodin měření

Tab. 1 Atmosférické podmínky během měření 

Den

Teplota [°C]

Relativní vlhkost [%]

Rychlost větru [m/s]

Tlak vzduchu [hPa]

27. 3.
2012

14

45

22

1 030

28. 3.
2012

16

51

11

1026

29. 3.
2012

9

59

31

1 015

5.

Prvním typem je časový úsek mezi zapnutím modemu 
GSM/GPRS a zafixováním RTK měření. Tento časový údaj 
byl zjišťován vždy po dvaceti minutách měření, kdy byla 
nastavena jiná referenční síť. Časový úsek vyjadřující délku 
této inicializace byl měřen od aktivace přednastaveného 
profilu v kontroleru po informaci o prvním zafixování RTK. 
Druhým typem inicializace je doba mezi ztrátou signálu 
GPS a opětovným zafixováním. Tento typ inicializace byl 
testován během celého měření v intervalu pěti minut. 
Ztráta signálu GPS byla simulována zakrytím výhledu 
na oblohu pomocí kovového krytu. Po ztrátě signálu do-
šlo k odkrytí antény a současnému zaznamenání časo-
vého okamžiku do fixace RTK měření.
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           Popis experimentu

Pro porovnání jednotlivých aparatur byla vybrána střecha 
budovy B Fakulty stavební ČVUT v Praze (obr. 4), aby byla 
zaručena co nejlepší viditelnost na družice. Pro opakované 
umístění antén přijímačů GNSS bylo využito třech betono-
vých pilířů umožňujících nucenou centraci. Měření bylo 
prováděno ve dnech 27. až 29. 3. 2012 od 10:00 do 16:00 
hod. Pro přehlednost jsou jednotlivé referenční sítě v tabul-
kách a na obrázcích označeny zkratkou (CZEPOS – CZE, 
TopNET – TOP a Trimble VRS Now Czech – TVN).

  5.1   Nastavení přístrojů

Během experimentu byla v přístrojích nastavena vždy stejná 
referenční síť, která byla po dvaceti minutách měněna. Po 
třech změnách referenční sítě došlo k cyklické výměně při-
jímačů na pilířích, čímž byla vyloučena systematická zá-
vislost „přijímač – pilíř“. Průběh měření všemi přístroji bě-
hem jedné hodiny je znázorněn na obr. 5.
     Pro zajištění shodných podmínek byly ve všech přístro-
jích nastaveny stejné parametry pro příjem družicového 
signálu, jeho zpracování a ukládání výsledných souřadnic. 
Některé nejzákladnější údaje z nastavení:
•   elevační maska 10°,
•   interval příjmu korekčních dat 1 sekunda,
•   interval ukládání souřadnic 15 sekund (po dosažení fix-
     ního řešení),
•    polohové souřadnice v S-JTSK, použit globální transfor-
      mační klíč pro transformaci souřadnic z WGS-84 do S-JTSK
     (platný od 2. 1. 2011 do 31. 12. 2012).
     Pro příjem korekčních dat pomocí vestavěných modemů 
GSM/GPRS byl použit stejný datový tarif poskytnutý stejným 
operátorem.

  5.2   Měření času inicializace

První částí porovnávání aparatur GNSS byla doba, kterou 
potřebuje přístroj pro získání fixované polohy při měření 
metodou RTK. Tato doba byla měřena stopkami na základě 
sledování displeje kontroleru. Byly rozlišovány dva možné 
typy inicializace:
•

•

  5.3   Atmosférické podmínky

Pro porovnání atmosférických podmínek při měření jsou 
v tab. 1 uvedeny základní průměrné informace o stavu 
počasí během doby experimentu (10:00 – 16:00 hod.). 
První dva dny bylo jasno se slabým větrem, třetí den bylo 
zataženo se silným větrem a poslední hodinu a půl pršelo.

Urban, R.–Štroner, M.–Kovařík, K.: Srovnání měření GNSS…



Obr. 6 Měření přístrojem Leica na pilíři A v různých referenčních sítích

Obr. 7 Měření přístrojem Topcon na pilíři A v různých referenčních sítích
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Open Source program GNU Octave a MS Excel 2007. Vý-
počty charakteristik přesnosti a polohy byly provedeny 
podle [10]. Měření na pilíři A za celou dobu testu jsou pro 
získání představy o rozptylu a systematických posunech 
mezi přístroji a referenčními sítěmi zobrazeny na obr. 6, 7, 
8, 9, 10 a 11.

           Zpracování naměřených dat

Během tří dnů bylo získáno 10 537 informací o poloze 
antén na třech pilířích, 54 informací o délce inicializace 
prvního typu a 648 informací o délce inicializace druhého 
typu. Pro práci s takto velkým množstvím dat byl využit

Urban, R.–Štroner, M.–Kovařík, K.: Srovnání měření GNSS…



Obr. 8 Měření přístrojem Trimble na pilíři A v různých referenčních sítích

Obr. 9 Měření různými přístroji na pilíři A v referenční síti CZEPOS
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Obr. 10 Měření různými přístroji na pilíři A v referenční síti TopNET

Obr. 11 Měření různými přístroji na pilíři A v referenční síti Trimble VRS NOW Czech
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Tab. 2 Počty nezafixovaných měření

CZE

TOP

TVN

Celkem

Leica

3

9

9

21

Topcon

2

11

7

20

Trimble

2

1

0

3

Tab. 3 Průměrné souřadnicové odchylky jednotlivých přístrojů

přístroj

Leica

Topcon

Trimble

ΔY [m]

-0,001

0,002

-0,001

ΔX [m]

-0,001

-0,003

0,004

ΔH [m]

-0,006

0,003

0,002

Tab. 4 Odchylky od globálních souřadnic v závislosti na
             přístroji a referenční síti

Leica [m]

0,001

0,004

0,005

0,005

0,004

0,005

0,001

0,006

0,004

Topcon [m]

0,006

0,004

0,007

0,008

0,004

0,010

0,009

0,004

0,008

Trimble [m]

0,002

0,011

0,001

0,003

0,014

0,002

0,001

0,011

0,004

síť

CZE

TOP

TVN

CZE

TOP

TVN

CZE

TOP

TVN

pilíř

A

B

C

Tab. 5 Průměrné souřadnicové odchylky pro každou refe-
             renční síť

síť

CZE

TOP

TVN

ΔY [m]

0,001

-0,003

0,002

ΔX [m]

-0,003

0,006

-0,004

ΔH [m]

0,003

-0,002

-0,001
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existuje nějaká významná závislost při měření přístroje na 
vlastní referenční síť. Pro snazší orientaci byly odchylky od 
globálních souřadnic přepočteny na prostorovou vzdále-
nost (tab. 4). Nejvyšší odchylky v tomto případě měla kombi-
nace přístroje Trimble a referenční sítě TopNET. Průměrné 
souřadnicové odchylky pro každou síť ukazuje tab. 5, kde 
je patrný nárůst odchylek u referenční sítě TopNET, ovšem 
stále se jedná o hodnotu velmi malou.

  6.5   Směrodatné odchylky

Pro každý dvacetiminutový úsek měření přístroji v jedné re-
ferenční síti byla pro všechna měření vypočtena směrodatná 
odchylka jednoho měření vzhledem k průměru příslušného 
úseku měření a směrodatná odchylka jednoho měření vzhle-
dem ke globálním souřadnicím pilířů. Tyto hodnoty jsou 
pro všechny přístroje a sítě značně stálé, proto je v tab. 6 
uvedena jen část měření na pilíři A ze dne 27. 3. 2012.
     Ze směrodatných odchylek vzhledem ke globálním sou-
řadnicím byly spočteny průměrné hodnoty kombinace pří-
stroj – síť (tab. 7).
     Z výsledných hodnot je zřejmé, že všechny přístroje měří 
v rámci přesnosti použité metody stejně přesně. Z téměř 
srovnatelných hodnot směrodatných odchylek pro dvace-
timinutové a třídenní měření lze usoudit, že po uplynutí 
určité délky RTK měření již nelze očekávat výrazné zlepšení 
výsledných souřadnic.

  6.6   Analýza délky fixace při ztrátě družicového
        signálu

Z časových údajů zaznamenaných při měření během pěti-
minutových intervalů byly určeny časy druhého typu ini-

  6.1   Filtrace nevhodných záznamů o poloze

Aby bylo možné objektivně posoudit přesnost jednotli-
vých aparatur, bylo z pořízených dat odfiltrováno měření 
s nezafixovanou polohou, které mohlo vzniknout výpad-
kem korekcí nebo úmyslným zastíněním v době ukládání 
polohy při vynucené ztrátě signálu. Tab. 2 ukazuje počty 
vyloučených údajů pro každý přístroj a konkrétní referen-
ční síť.

  6.2   Průměrné souřadnice pilířů

Průměry souřadnic pro jednotlivé pilíře byly určeny v zá-
vislosti na:
•   přístroji (výpočet pro všechny přístroje nebo pro každý
     zvlášť),
•    referenční síti (výpočet pro všechny sítě nebo pro každou
     zvlášť),
•   délce měření (jeden den nebo všechny tři dny).
Globální souřadnice byly určeny jako průměr měření všech 
přístrojů do všech sítí za celé tři dny.

  6.3   Průměrná poloha pilířů v závislosti na přístroji

Veškeré zafixované souřadnice byly roztříděny podle po-
užitého přístroje a zároveň podle pilíře, na kterém daný 
přístroj měřil. Ze všech těchto měření byly určeny prů-
měrné souřadnice pro kombinaci pilíř – stroj a odchylky 
těchto souřadnic od globálních. Průměrné souřadnicové 
odchylky jednotlivých přístrojů jsou v tab. 3. Na základě 
těchto hodnot lze usoudit, že všemi přístroji byla dlouho-
dobým měřením určena poloha dosti blízká globálním 
souřadnicím.

  6.4   Průměrná poloha pilířů v závislosti na pří-
         stroji  a na referenční síti

Zde byly souřadnice roztříděny podle pilíře, použitého pří-
stroje a referenční sítě. Opět byly určeny průměrné hod-
noty z měření během třech dnů a porovnány s globálními
souřadnicemi. Dílčí myšlenkou tohoto testu bylo ověřit, zda  
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Tab. 6 Srovnání směrodatných odchylek úseku dvacetiminutového měření

síť

CZE

TVN

TOP

CZE

TVN

TOP

0,0049

0,0044

0,0048

0,0026

0,0036

0,0060

vzhledem ke globálním souřadnicím    vzhledem k dvacetiminutovému měření

s   [m]Y s   [m]X s   [m]H s   [m]Y s   [m]X s   [m]H

0,0074

0,0077

0,0069

0,0035

0,0049

0,0097

0,0086

0,0109

0,0075

0,0065

0,0105

0,0074

0,0043

0,0044

0,0043

0,0025

0,0031

0,0042

0,0073

0,0066

0,0043

0,0031

0,0040

0,0074

0,0073

0,0109

0,0075

0,0057

0,0074

0,0073

Tab. 7 Průměrné hodnoty směrodatných odchylek vzhledem
             ke globálním souřadnicím

CZE

TOP

TVN

Průměr

CZE

TOP

TVN

Průměr

CZE

TOP

TVN

Průměr

s   [m]Y s   [m]X s   [m]H

Leica

Topcon

Trimble

0,0045

0,0062

0,0053

0,0053

0,0060

0,0058

0,0060

0,0059

0,0041

0,0087

0,0053

0,0060

0,0060

0,0088

0,0071

0,0073

0,0076

0,0081

0,0093

0,0083

0,0047

0,0126

0,0059

0,0077

0,0120

0,0158

0,0212

0,0163

0,0130

0,0121

0,0156

0,0136

0,0113

0,0120

0,0129

0,0121

síťpřístroj

Tab. 8 Délka inicializace přístrojů do jednotlivých sítí 

CZE

TOP

TVN

CZE

TOP

TVN

CZE

TOP

TVN

27. 3. 28. 3. 29. 3.

Leica

Topcon

Trimble

13

13

13

20

15

14

11

10

7

11

12

11

11

14

12

7

9

7

14

13

12

11

14

12

8

8

8

síťpřístroj

délka inicializace druhého typu [s]

průměr

13

13

12

14

14

13

9

9

7

7.
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dem k aparatuře Trimble je aparatura Topcon o 65 % poma-
lejší a Leica o 46 % pomalejší.
   Z naměřených časových údajů byl pro každý přístroj 
určen jejich modus, medián, směrodatná odchylka jednoho 
měření a průměr. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 9. 
Je vhodné doplnit, že naměřené časy jsou souhrnem všech 
působících vlivů původem jak z referenční sítě, z kontroleru 
a jeho softwaru, tak také z vlivu kvality datového spojení. 
    Na základě hodnot uvedených v tab. 8 a 9 lze konsta-
tovat, že nejrychlejší zafixovaní a dlouhodobě nejvyrov-
nanější časy během celého experimentu vykázala apa-
ratura Trimble, což dokládá i nízká hodnota směrodat-
ných odchylek.

  6.7   Analýza délky první fixace RTK měření 

Každých dvacet minut experimentu při novém připojení 
přístroje do referenční sítě byl sledován čas od aktivace 
přednastaveného profilu v kontroleru do fixovaného stavu. 
Naměřené hodnoty jsou v tab. 10.
     Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že nejkrat-
šího času opět dosáhla aparatura Trimble. V porovnání
s ní potřebuje přístroj Topcon o 56 % více času a přístroj 
Leica dokonce o 100 % více času. Za povšimnutí také stojí 
průměrné časy inicializace do referenčních sítí. Zatímco do 
sítí TopNET a Trimble VRS Now Czech jsou časy velmi po-
dobné, do sítě CZEPOS jsou vždy o cca 20 až 30 sekund delší.

           Závěr

Pro účely porovnání přístrojů GNSS a referenčních sítí byl 
proveden třídenní experiment na území Prahy. Ze všech mě-
ření byly určeny prostorové souřadnice třech pilířů a k nim 
bylo vztaženo další testování. Byla porovnána relativní přes-
nost aparatur GNSS během dvacetiminutových úseků i bě-
hem celého testovacího měření. Z vypočtených hodnot 
vyplývá, že zkoumané aparatury měří s využitím referenční 
sítě při srovnatelných podmínkách obdobně. Pro kombi-
naci přístroj – síť od stejného výrobce rovněž nebyly pozo-
rovány nižší odchylky od globálních souřadnic oproti jiným 
kombinacím, nelze tedy konstatovat zvýhodnění uživatelů 
výrobků jednoho výrobce do konkrétní sítě.
     Při porovnání přesnosti jednotlivých sítí bylo zjištěno, 
že síť TopNET má v porovnání se sítí CZEPOS a Trimble VRS 
Now Czech mírně vyšší hodnoty průměrného rozdílu od 
celkově průměrných souřadnic. Opět se ale nedá hovořit
o nižší přesnosti měření, jedná se o rozdíly v jednotkách 
milimetrů.

cializace. Z výsledných hodnot byla pro každý přístroj v zá-
vislosti na použité referenční síti a na datu měření spočtena 
průměrná délka připojení, uvedená v tab. 8.
   Z průměrné délky inicializace přístroje je patrné, že 
všechny přístroje po ztrátě družicového signálu dosáhnou 
zpět zafixované RTK pozice relativně rychle a že kombi-
nace přístroj – síť je k rychlosti fixace irelevantní. Při vzá-
jemném porovnání časů přístrojů je ovšem vidět, že vzhle-
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Tab. 9 Statistické vyhodnocení měření během celého dne do všech sítí

přístroj

27.3.

28.3.

29.3.

27.3.

28.3.

29.3.

27.3.

28.3.

29.3.

datum směrodatná
odchylka [s]

12,9

13,1

13,1

17,1

13,7

13,7

9,8

8,5

9,1

3,7

4,0

4,8

9,2

3,7

4,2

2,9

1,6

2,0

11

11

12

11

12

16

8

9

8

12

12

12

15

13

13

9

8

9

32

34

43

52

26

36

20

16

18

Leica

Topcon

Trimble

průměr [s] modus [s] medián [s] maximální čas [s]

Tab. 10 Hodnoty prvního typu inicializace

přístroj

CZE

TOP

TVN

CZE

TOP

TVN

CZE

TOP

TVN

síť celkový průměr
[mm:ss]

01:27

01:06

01:04

01:17

00:40

00:54

00:57

00:29

00:26

01:12

00:57

00:37

02:14

01:25

01:05

00:17

00:18

00:15

Leica

Topcon

Trimble

průměr
[mm:ss]

maximum
[mm:ss]

směrodatná
odchylka [mm:ss]
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   Při testování rychlosti připojení jednotlivých přístrojů do 
stavu fixace v pravidelném intervalu pěti minut bylo zjištěno, 
že nejrychlejší byla aparatura firmy Trimble, která měla také v prů-
běhu celého měření nejvyrovnanější dobu zafixování polohy.
   Porovnáním jednotlivých rychlostí připojení do referenč-
ních sítí vyšly obdobně sítě TopNET a Trimble VRS Now 
Czech. Síť CZEPOS vykazovala vždy o 20 až 30 sekund delší 
připojovací čas bez závislosti na použité aparatuře.
     Celkově lze výsledek experimentu zhodnotit tak, že všechny 
přístroje i referenční sítě poskytují na území Prahy prakticky 
stejně přesné výsledky, hlavním rozdílem je rychlost získání 
fixace. Do celkového srovnání by bylo ještě vhodné doplnit 
ceny přístrojů. Testovaná sestava Leica stojí necelých 300 000 
Kč bez DPH, sestava Topcon 355 000 Kč bez DPH (včetně 
jednoročního připojení do sítě TopNET zdarma) a sestava 
Trimble 369 000 Kč bez DPH (včetně tarifu Czech100 na 
VRS Now), ceny platné v době testování přístrojů.

Článek byl zpracován v rámci interního grantu SGS12/
051/OHK1/1T/11 „Optimalizace získávání a zpracování 3D 
dat pro potřeby inženýrské geodézie“.
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Abstrakt

Zhodnotenie možností optických metód využívajúcich digitálny obraz na účely sledovania a analýzy harmonických kmitavých 
pohybov ako alternatívy k fyzikálnym meraniam na základe realizovaného experimentu. Ten ukazuje, že pomerne jednodu-
chým optickým meraním je možné stanovovať hlavné dynamické parametre ľahkých mostných konštrukcií s presnosťou vyššou 
ako desatina Hz (frekvencia), resp. niekoľko desatín mm (amplitúda).

Estimation of Lightweight Bridge Construction Dynamic Parameters – a Case Study

Summary

Evaluation of the possibility of using optical measurement methods taking advantage of digital imagery in order to track and 
analyze harmonic oscillating movements as an alternative to physical measurements based on realized experiment. It shows 
that it is possible to determine basic dynamic parameters of lightweight bridge via optical measurement with sub-millimetre 
accuracy for amplitudes and a few hundredths hertz for frequencies.

Keywords: geodesy, automated systems, dynamic load testing, digital image processing, harmonic analysis

Experimentálne stanovenie
dynamických parametrov ľahkej
mostnej konštrukcie
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jitostí a extrémov matematicky vyjadriť vo forme neko-
nečného radu trigonometrických funkcií

(1)

nazývaného aj Fourierov rad, kde a  , b  sú Fourierove koe-
ficienty prislúchajúce frekvencii f  . Pri neperiodických funk-
ciách (napr. impluzoch) sa opakovaním danej neperiodic-
kej funkcie na určitom konečnom intervale zväčša vytvorí 
periodická funkcia, ktorá je následne analyzovaná. Tým 
dostávame Fourierov integrál v komplexnom tvare:

(2)

kde F(f) je tzv. komplexné Fourierovské spektrum, pre ktoré 
platí:

(3)

     Po označení reálnej časti f-tej zložky spektra a  a imagi-
nárnej zložky b  zistíme hodnoty amplitúdy A  a fázy ψ
podľa vzorcov:

(4)

    V praxi sa však bežne skúmajú diskretizované procesy
s ekvidištantným krokom vzorkovania. Preto je používa-
nejšia diskrétna Fourierova transformácia (DFT), pri ktorej 
sa Fourierov integrál aproximuje sumou

(5)

kde k je postupne rovné -n/2 ... n/2, n označuje počet 
meraní, Δt krok vzorkovania (merania), φ (t  ) analyzovanú 
funkciu a f   jednu zo sady odhadnuteľných frekvencií. Ma-
ximálne rozlíšiteľná frekvencia (f      ) je s frekvenciou zázna-
mu (f  ) zviazaná Nyquistovým-Shanonovým kritériom [5]:

           Úvod

V praxi sa čoraz častejšie stretávame s úlohou určiť dyna-
mické parametre stavebných konštrukcií, t. j. vlastné frekven-
cie a príslušné amplitúdy, či už je to pri dynamických zaťažká-
vacích skúškach mostov alebo aj v iných prípadoch (štíhle kon-
štrukcie [1], časti strojných zariadení [2]). Metódy stanovenia 
týchto parametrov sú rôzne – okrem obvykle používaných 
fyzikálnych metód (akcelerometre) bolo v praxi viac či menej 
úspešne použité sledovanie s využitím univerzálnej meracej 
stanice [1], družicových technológií [3] alebo fotogrametric-
ký prístup [2], ktorý sa v súčasnosti javí ako najperspektív-
nejšia alternatíva ku klasickým fyzikálnym meraniam. 
     Riešenie takýchto úloh fotogrametrickou cestou spočíva 
v zázname sledovaného deja (trvajúceho obvykle niekoľko 
sekúnd, maximálne minút) s dostatočne vysokou frekven-
ciou a zároveň v dostatočnom rozlíšení. Vďaka rozvoju mož-
ností a dostupnosti digitálnych snímačov obrazu a výpoč-
tovej techniky je už uvedená požiadavka v súčasnosti splni-
teľná. To nám umožnilo navrhnúť metódu využívajúcu 
digitálny obraz na účely sledovania a analýzy harmonických 
kmitavých pohybov ako alternatívu k fyzikálnym meraniam. 
Cieľom článku je zhodnotiť jej možnosti a predstaviť prvé 
dosiahnuté výsledky.

           Základy harmonickej analýzy

Úlohou harmonickej analýzy je z časového priebehu funk-
cie φ určiť frekvencie, amplitúdy a fázové posuny jednotli-
vých harmonických zložiek, z ktorých sa daná funkcia 
skladá. Uvedieme iba základné vzťahy a pojmy, s dôrazom 
na praktické použitie a bez poukazovania na použité pred-
poklady a zjednodušenia. Podrobné informácie k tejto 
téme môže čitateľ nájsť napríklad v [4].
    Podľa Fourierovej vety možno akúkoľvek spojitú perio-
dickú funkciu φ(t) s periódou T a konečným počtom nespo-
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kamera – slúži na záznam obrazu pohybu sledovaného 
objektu. Momentálne používanou je čiernobiela ana-
lógová kamera s nízkym rozlíšením (720 x 576 pixlov)
a frekvenciou záznamu 25 Hz s prekladaním riadkov;
optická sústava – slúži na zaostrenie obrazu kamery do 
požadovanej vzdialenosti. Systém bol testovaný za po-
užitia optiky dvoch rôznych univerzálnych meracích sta-
níc – Topcon GTS 226 a Topcon GPT 9001A;
vkladač času – vkladá do analógového signálu kamery 
presný čas začiatku a konca expozície snímky určený po-
mocou globálneho systému určovania polohy (GPS). Po-
užité boli dve rôzne zariadenia – TIM-10 [7] a KIWI-OSD,
s výrobcom udávanou presnosťou 1 ms;
videokonvertor (videograbber) – zabezpečuje prevod 
analógového videosignálu na digitálny, čím umožňuje 
následné spracovanie obrazu v počítači pomocou špe-
cializovaného softvéru v reálnom čase;
notebook – so špecializovaným softvérom. Systém ne-
kladie špeciálne hardvérové nároky a bol testovaný na 
v súčasnosti bežne dostupnom type notebooku;
zdroj elektrického napätia – pre kameru, vkladač času, 
prípadne notebook. Dá sa využiť buď elektrická sieť, 
alebo externé zdroje napätia – pri experimente boli po-
užité dve 12 V batérie.

získavanie obrazového záznamu z kamery (resp. video-
konvertora) a jeho rozklad na jednotlivé snímky,
automatizované vyhodnotenie obrazových súradníc bo-
dov kalibračného poľa,
výpočet parametrov a realizáciu transformácie z obra-
zovej do referenčnej sústavy,
automatizované získavanie údajov o čase z dát vložených 
vkladačom času do jednotlivých snímok,
vyhodnotenie polohy objektu na jednotlivých sním-
kach – po označení polohy sledovaného bodu používa-
teľom na prvej snímke je automaticky vyhodnotená po-
loha tohto bodu aj na ostatných snímkach. Pri snímkach, 
na ktorých program nie je schopný vyhodnotiť polohu 
dostatočne spoľahlivo, je používateľ vyzvaný na ručné
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pohyb. Tento moment je vo väčšine prípadov určený od-
borníkom na daný typ konštrukcie.
    Maximálna stanoviteľná frekvencia je podľa vzťahu (6) 
rovná polovici frekvencie záznamu. V súčasnosti nie je 
problém dosiahnuť záznam rádovo v desiatkach Hz, čo 
pre bežné konštrukcie s vlastnými frekvenciami na úrovni 
jednotiek Hz úplne postačuje.
     Veľkosť minimálne rozlíšiteľnej amplitúdy závisí od veľ-
kosti pixla v referenčnej sústave (a teda jednak od rozlíše-
nia kamery, jednak od konfigurácie, t. j. vzájomnej polohy 
meracieho systému a objektu), ďalej od presnosti mera-
nia obrazových súradníc a od presnosti transformačných 
parametrov.

           Popis systému použitého pri experimente

  4.1  Hardvérové súčasti

Komponenty systému (obr. 1) boli navrhnuté podľa vzoru 
systému MAAS-1 [6]. Jednotlivými súčasťami sú:
•

•

•

•

•

•

  4.2  Softvérové súčasti

Jadrom testovaného systému je softvér, ktorý zabezpečuje:
•

•

•

•

•

(6)

Časová náročnosť priameho výpočtu DFT je vysoká, preto 
boli vyvinuté efektívnejšie algoritmy nazývané spoločne 
rýchla Fourierova transformácia (FFT) [4].

           Navrhovaná metodika

Pri fotogrametrickom riešení uvedenej úlohy (nájsť vlastné 
frekvencie a amplitúdy konštrukcie) pracujeme v dvoch sú-
radnicových systémoch. Prvý je viazaný na meraný objekt 
(napr. lokálny súradnicový systém mostnej konštrukcie)
a považujeme ho za referenčný. Výsledky majú byť určené 
práve v ňom. Druhý súradnicový systém je viazaný na po-
lohu snímača kamery zachytávajúceho obrazové dáta (ro-
vina XY je rovinou snímača, os Z definuje smer zámery)
a označujeme ho ako obrazový.
    Základnou myšlienkou nami navrhovaného riešenia je 
zachytenie pohybu meraného objektu ako série merač-
ských snímok so známym časom expozície. Vyhodnote-
ním polohy objektu na každej z nich získame trajektóriu 
pohybu v obrazovom súradnicovom systéme. Ak poznáme 
transformačný vzťah medzi obrazovým a referenčným sú-
radnicovým systémom, môžeme získať trajektóriu v refe-
renčnom systéme. Z nej metódami harmonickej analýzy 
stanovíme približné hodnoty dynamických parametrov 
objektu – počet významných vlastných frekvencií a ich hod-
noty spolu s veľkosťami príslušných amplitúd a fáz. Ich pres-
nosť závisí od stupňa diskretizácie vstupných dát, avšak 
týmto postupom nezískame ich smerodajné odchýlky, 
ktoré sú potrebné na posúdenie významnosti určovaných 
parametrov. Preto na základe takto získaných informácií 
zostavíme model trajektórie (napr. ako lineárnu kombiná-
ciu všetkých významných kmitov) a jeho parametre spres-
níme vyrovnaním. Tým dostaneme vyrovnané hodnoty 
dynamických parametrov meraného objektu vrátane ich 
charakteristík presnosti.
      Pred začatím samotného merania treba teda zvoliť trans-
formačný model medzi referenčným a obrazovým súrad-
nicovým systémom a určiť hodnoty jeho parametrov. Pokiaľ 
možno pohyb objektu v smere jednej osi zanedbať, stačí 
ho potom analyzovať iba v rovine, a teda použiť jednu 
kameru a rovinnú transformáciu (napr. afinnú alebo pro-
jektívnu), čim získame výsledné hodnoty v dvoch osiach.
   Parametre takejto transformácie určíme v rámci prí-
pravných prác takto: Na meraný objekt umiestnime ka-
libračné pole tak, aby ležal v analyzovanej rovine a ur-
číme súradnice jeho bodov v referenčnom systéme. V dru-
hej fáze je pole zosnímané kamerou meracieho systému
zo stanoviska, čím dostaneme sadu identických bodov
v oboch systémoch, z ktorých určíme hodnoty transfor-
mačných parametrov (napr. metódou najmenších štvor-
cov – MNŠ).
    Ak však chceme vyhodnotiť priestorový pohyb, potre-
bujeme realizovať záznam z dvoch stanovísk časovo syn-
chronizovanými kamerami, a to s navzájom rovnobežnými 
alebo šikmými osami záberu. Výpočet ich vzájomnej orien-
tácie a transformácia dvojice obrazových súradníc mera-
ného bodu do referenčného systému je potom klasickou 
úlohou stereofotogrametrie.
     Dôležité je správne načasovanie začiatku merania. Opti-
málny moment spustenia záznamu je vo chvíli, keď v dô-
sledku budiacej sily začne objekt konať ustálený kmitavý
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Obr. 1 Schéma zapojenia meracieho systému

5.

zadanie približnej polohy, ktorá je následne automati-
zovane spresnená,
prevod trajektórie z časového do frekvenčno-amplitúdo-
vého spektra pomocou FFT a odhad významných vlast-
ných frekvencií pohybu,
upresnenie parametrov vlastných kmitov vyrovnaním 
MNŠ podľa daného modelu trajektórie,
základné textové a grafické výstupy – trajektória pohybu 
v obrazovom a referenčnom súradnicovom systéme (zo-
znam súradníc a grafy pre jednotlivé osi), parametre 
transformácie medzi súradnicovými systémami, protokol 
analýzy FFT s grafom frekvenčno-amplitúdového spek-
tra, protokol o vyrovnaní modelu trajektórie, vyrovnané 
hodnoty parametrov vlastných kmitov (frekvencia, ampli-
túda a fáza) spolu s charakteristikami presnosti.
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rieky Svratky pod hydroelektrárňou Komín. Postavená bola 
v roku 1985 Dopravnými stavbami Brno [8]. Už v tejto fáze 
sme zistili, že lávka má tendenciu konať skôr kyvadlový po-
hyb okolo svojej pozdĺžnej osi, ako ucelený vertikálny kmi-
tavý pohyb. To síce skomplikovalo vyhodnotenie, avšak 
neznemožnilo realizovať cieľ testu. Na monitorovanie po-
hybu tohto typu by musela byť použitá dvojica meracích 
súprav s konvergentnými osami záberu, aby ho bolo možné 
zachytiť a interpretovať v 3D.
      Samotný experiment sa uskutočnil 26. 10. 2011. Počas prí-
pravných prác i počas celého merania panovalo nepriaznivé 
počasie v podobe zamračenej oblohy s občasným mrhole-
ním, čo však ani vzhľadom na nízke rozlíšenie kamery (0,3
Mpx) a nepoužitie umelého osvetlenia významne nezní-
žilo kvalitu snímaného obrazu. Obe súčasne prebiehajúce 
merania boli realizované z pravého brehu rieky (obr. 2). 
    Dynamické parametre objektu sa nám z projektovej do-
kumentácie nepodarilo získať, predpokladali sme teda vlastnú 
frekvenciu objektu v rozsahu 1 – 5 Hz a na základe toho sme 
stanovili parametre snímkovania. Minimálna frekvencia zá-
znamu musela byť podľa vzťahu (6) dvojnásobkom hornej 
hranice intervalu – pri experimente bola zvolená maximál-
na dostupná frekvencia snímania 25 Hz, ktorá detailnejšie 
zachytáva sledovaný pohyb. Navrhnutá desaťsekundová 
dĺžka záznamu zaručovala zachytenie aspoň 10 kmitov aj pri 
minimálnej frekvencii, čo na účel overenia systému posta-
čovalo. Avšak na spoľahlivejšie stanovenie dynamických pa-
rametrov konštrukcie by v praxi bolo vhodné, ak by to bolo 
realizovateľné, vykonať dlhšie trvajúce meranie.

•

•

•

           Experiment

S cieľom posúdenia vnútornej presnosti systému sme sa roz-
hodli realizovať experimentálne meranie na reálnom objekte 
za súčasného merania dvoma takmer zhodnými systé-
mami a následne analyzovať rozdiely medzi meraniami. Po 
rekognoskácii a zvážení viacerých možností bola ako naj-
vhodnejší objekt zvolená lávka pre chodcov nachádzajúca 
sa na ulici Svratecká v mestskej časti Brno-Komín. Ide o pre-
fabrikovanú lávku dlhú 78 m, širokú 3,8 m, ktorá je upev-
nená bez podporných pilierov do náprotivných brehov 

Komačka, J.–Machotka, R.: Experimentálne stanovenie…



Obr. 2 Schéma merania
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Obr. 3 Trajektória sledovaného bodu v smere osi Y

Tab. 1 Veľkosti pixla v smere jednotlivých osí pre oba
              meracie systémy

stanovisko 1

stanovisko 2

os X

 
0,733 mm/px

0,673 mm/px

   os Y

0,363 mm/px

0,359 mm/px

cca 2 m
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pixla v smere osi X približne dvakrát väčší ako v smere
osi Y. Keďže nebol predpoklad významného pohybu lávky 
v smere osi X, nebola zvolená konfigurácia považovaná za 
nevhodnú.
    Nasledovala realizácia samotného merania, pričom na 
rozkmitanie lávky bola použitá sila vyvolaná pravidelnými 
doskokmi skupiny šiestich dobrovoľníkov približne upro-
stred dĺžky lávky. Asi po 15 sekundách zaťaženia začala 
lávka konať pravidelný kmitavý pohyb a bol spustený 
záznam na oboch meracích systémoch.
      V rámci postprocessingu prebehlo automatizované urče-
nie časov snímok v rámci jedného desaťsekundového 
záznamu z oboch meracích súprav a vyhodnotenie trajek-
tórie sledovaného bodu v obrazovom súradnicovom sys-
téme a jej transformácia do referenčného súradnicového 
systému (graf pohybu v smere osi Y je znázornený na obr. 3).
Nasledovala harmonická analýza pomocou FFT s použitím
Hammingovho okna – ukážku výsledku možno vidieť na 
obr. 4, na ktorom sú jednoznačne viditeľné prvá až štvrtá 
vlastná harmonická frekvencia lávky (cca 2, 4, 6 a 8 Hz), ako 
aj periodický vplyv o veľkosti asi 0,2 Hz.

     Na transformáciu medzi obrazovým a referenčným súrad-
nicovým systémom bol na základe predpokladu, že sledo-
vaný pohyb sa bude odohrávať v relatívne malej oblasti 
obrazu, použitý afinný model. Po zosnímaní štvorcového 
kalibračného poľa 11x11 bodov o danom rozostupe po-
krývajúceho meranú oblasť sme stanovili jeho parametre. 
Časť výsledkov – veľkosti pixlov v referenčnom systéme – 
je pre predstavu uvedená v tab. 1. Pretože nebolo možné 
realizovať os záberu kolmo na rovinu XY referenčného 
súradnicového systému (odklon cca 55°), je rozmer 
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Obr. 4 Frekvenčno-amplitúdové spektrum (os Y)
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Tab. 2 Vyrovnané hodnoty amplitúd a ich stredné chyby
             pre úplný model – os Y

amplitúda

modulačná vlna

1. vlastná frekvencia

2. vlastná frekvencia

3. vlastná frekvencia

4. vlastná frekvencia

vyrovnaná
hodnota [mm]

0,37

7,98

0,04

0,06

0,10

stredná
chyba [mm]

0,10

0,14

0,14

0,14

0,14

Tab. 3 Odhadnuté hodnoty dynamických parametrov konštrukcie

A  [mm]

A       [mm]

f  [Hz]

f      [Hz]

stanovisko 1 – os X

2,51

0,45

1,955

0,196

0,07

0,10

0,002

0,015

2,71 %

21,48 %

0,11 %

7,65 %

parameter odhad strednej chyby

názov hodnota absolútne relatívne

1

1

mod

mod

A  [mm]

A       [mm]

f  [Hz]

f      [Hz]

stanovisko 2 – os X

2,08

0,37

1,944

0,173

0,07

0,10

0,003

0,017

3,19 %

26,27 %

0,13 %

10,00 %

parameter odhad strednej chyby

názov hodnota absolútne relatívne

1

1

mod

mod

A  [mm]

A       [mm]

f  [Hz]

f      [Hz]

stanovisko 1 – os Y

7,81

1,39

1,838

0,239

0,14

0,20

0,001

0,010

1,79 %

14,34 %

0,07 %

4,05 %

parameter odhad strednej chyby

názov hodnota absolútne relatívne

1

1

mod

mod

A  [mm]

A       [mm]

f  [Hz]

f      [Hz]

stanovisko 2 – os Y

7,86

1,41

1,827

0,229

0,07

0,09

0,001

0,005

0,83 %

6,60 %

0,03 %

1,99 %

parameter odhad strednej chyby

názov hodnota absolútne relatívne

1

1

mod

mod

Tab. 4 Posúdenie rozdielov dvoch nezávislých meraní

A  [mm]

A       [mm]

f  [Hz]

f      [Hz]

posúdenie rozdielov – os X

0,43

0,08

0,011

0,023

0,10

0,14

0,003

0,023

nie

áno

nie

áno

 rozdiel Δ    m   Δ < 2,5 m 

1

1

mod

mod

Δ

A  [mm]

A       [mm]

f  [Hz]

f      [Hz]

posúdenie rozdielov – os Y

0,05

0,02

0,011

0,010

0,15

0,22

0,001

0,011

áno

áno

nie

áno

 rozdiel Δ    m   Δ < 2,5 m 

1

1

mod

mod

ΔΔ Δ

y      (t) = A      cos(2 πf      t + φ      ).   mod                       mod                            mod                  mod

Σ
i = 1

y (t) = y +        {[ y      (t) + A  ]cos(2 πf  t + φ  )} ,   mod                       i                                i                    i

i = 4
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kde y značí strednú polohu objektu v čase a A, f a φ amplitú-
du, frekvenciu a fázu príslušnej modulačnej vlny, resp. vlast-
ného kmitu. Približné hodnoty parametrov boli získané
z výsledkov FFT. Po prvotnom vyrovnaní sa ukázalo, že 
amplitúdy druhej a vyšších vlastných frekvencií nie sú 
spoľahlivo určiteľné – ich aposteriórne stredné chyby, ako 
možno vidieť v tab. 2, sa pohybovali na úrovni vyrovna-
ných hodnôt. Preto bolo realizované nové vyrovnanie, 
uvažujúce iba modulačnú vlnu a prvú vlastnú frekvenciu. 
Jeho najdôležitejšie výsledky pre obe osi a obe meracie 
súpravy sú uvedené v tab. 3.
     Na záver boli porovnané výsledky z oboch súprav (tab. 4). 
Porovnávaný bol nameraný rozdiel so svojou strednou chy-
bou určenou z aposteriórnych stredných chýb paramet-
rov intervalovým odhadom na hladine významnosti 0,05 
(konfidenčný koeficient t = 2,5).
    Významný rozdiel v určení amplitúdy v smere osi X je 
pravdepodobne spôsobený jednak konfiguráciou mera-
nia, jednak (z dôvodu vyhodnocovania v 2D) priemetom 
pohybu v smere osi Z do osi X. Pri prvej vlastnej frekvencii 
(f  ) test zlyhal z dôvodu nadhodnotenia aposteriórnych 
smerodajných odchýlok, čo poukazuje na pôsobenie syste-
matických vplyvov, ktoré budú predmetom ďalšieho výsku-
mu. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že odhad parametrov 
modulačnej vlny nemožno považovať za spoľahlivý, pretože 
experiment nebol plánovaný na vyhodnotenie takých níz-
kych frekvencií. Na jej určenie by bolo potrebné realizovať 
nový experiment s dlhšou dobou záznamu.

     Ďalším bodom bolo určenie významných frekvencií a ich 
spresnenie na základe zvoleného modelu pohybu. Z trajek-
tórie je zrejmé, že vhodným modelom bude amplitúdová 
modulácia, kde ako modulačná vlna bude slúžiť kmit s frek-
venciou 0,2 Hz. Jej vplyv na súradnicu bodu v čase možno 
vyjadriť vzorcom:

(7)

     Pre trajektóriu bol použitý model v tvare:

(8)
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Obr. 1 Predsedníčka ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová 

Obr. 2 Predseda ČÚZK Ing. Karel Večeře
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Česko-slovenská konferencia
Inspirujme se... efektivitou
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CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra 
životného prostredia usporiadali v dňoch 27. a 28. 11. 2012 vo vzdelávacom
a informačnom centre Floret v Průhoniciach pri Prahe konferenciu na tému 
INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) s názvom Inspi-
rujme se... efektivitou. Išlo v poradí už o jej piaty ročník, ale tentoraz bola 
prvýkrát organizovaná ako česko-slovenská. 
       Záštitu nad akciou prevzali štátni tajomníci ministerstiev životného prostre-
dia obidvoch republík, ktoré sú gestormi implementácie smernice INSPIRE. Na 
konferencii sa zišlo 110 účastníkov, medzi nimi aj predsedovia obidvoch našich 
úradov – Ing. Mária Frindrichová (obr. 1), predsedníčka Úradu geodézie, 
kartografie a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) a Ing. Karel Večeře 
(obr. 2), predseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) – 
ako zástupcovia najdôležitejších rezortov poskytujúcich referenčné priestorové 
údaje. Nezainteresovanému pozorovateľovi by sa mohlo zdať, že nie je veľmi
o čom diskutovať. Legislatíva pre INSPIRE je Európskou úniou daná, technické 
štandardy existujú, priestorové údaje tiež, tak v čom je problém? Všetci 
zainteresovaní však vedia, že to nie je také jednoduché, pretože existujúce 
nariadenia generujú rôzne implementačné problémy. Aj preto všetci ocenili 
toto spoločné stretnutie odborníkov z obidvoch krajín, na ktorom sa mohli

   Experiment potvrdil, že systém umožňuje za optimál-
nych podmienok určovať vlastné alebo vynútené frekven-
cie kmitajúcich objektov o veľkosti jednotiek Hz a nižších 
s presnosťou vyššou ako desatina Hz a veľkosti amplitúd 
pri krátkych vzdialenostiach so submilimetrovou pres-
nosťou (klesajúcou lineárne s dĺžkou zámery), a to aj pri 
použití digitálnych kamier s nízkym rozlíšením. Taktiež po-
ukázal na potrebu vyšetriť pôsobenie ďalších okolností, 
ktoré ovplyvňujú meranie.

           Záver

Realizovaný experiment ukazuje, že pomerne jednodu-
chým optickým meraním možno stanovovať hlavné dyna-
mické parametre ľahkých mostných konštrukcií s pres-
nosťou vyššou ako desatina Hz, resp. niekoľko desatín mm, 
obzvlášť pre nízke frekvencie (rádovo niekoľko jednotiek 
Hz a nižšie). Hoci v oblasti určenia vlastných frekvencií budú 
určite naďalej dominovať fyzikálne merania, predstavený 
prístup vykazuje potenciál obzvlášť v oblasti merania 
amplitúd a je aj vďaka svojej nenáročnosti na práce v te-
réne vhodnou alternatívou ku klasickým postupom.
   Ďalšie práce na systéme budú zahŕňať rozbor vplyvu 
kalibrácie a konfigurácie na dosahovanú presnosť, pre-
skúmanie možností zjednodušenia terénnych prác odstrá-
nením nutnosti umiestňovať na sledovaný objekt terč, prí-
padne kalibračné pole a smerovať k vytvoreniu plnoauto-
matizovaného systému pracujúceho v 3D. Taktiež bude 
snaha o verifikáciu výsledkov dosahovaných systémom 
iným druhom merania.
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Obr. 3 Pohľad do rokovacej sály

Seminář Naše data blíž k Vám – pro
uživatele dat a služeb Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního – se
konal v Praze 
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týkajúceho sa problematiky INSPIRE a nakoniec zástupca CENIA pripomenul 
najbližšie míľniky v harmonograme budovania INSPIRE.
      Konferencia dala dovedna ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ. Určite boli pre kaž-
dého prínosné spoločné diskusie, ale aj nadviazané nové kontakty. Organizá-
tori vyjadrili vôľu usporiadať podobnú česko-slovenskú konferenciu v roku 2013 
opäť, tentokrát v SR. 

Ing. Katarína Leitmannová,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Geoportál ČÚZK se v průběhu minulých let  stal všeobecně známým prostřed-
kem pro přístup k produktům vytvářeným a spravovaným rezortem zeměmě-
řictví a katastru. V roce 2005 byla spuštěna první verze geoportálu, v průběhu 
minulých let procházel systém stálým rozvojem současně s tím, jak se vyvíjely 
a zkvalitňovaly data a síťové služby založené na rezortních datech. O postup-
ných krocích rozvoje systému a aktuálním stavu poskytování služeb jsou uži-
vatelé průběžně informováni formou aktualit na webových stránkách a dále 
prostřednictvím prezentací na různých akcích zaměřených na geoinformatiku, 
jako jsou konference, semináře, workshopy apod. Vzhledem k širšímu záběru 
projednávaných problémů na uvedených akcích se však obvykle nedaří věno-
vat se některým otázkám poskytování rezortních dat podrobněji. Proto se 
správce Geoportálu ČÚZK, jímž je Zeměměřický úřad (ZÚ), rozhodl na podzim 
roku 2012 uspořádat samostatnou prezentační akci. Cílem bylo přiblížit 
možnosti užití rezortních dat cestou internetu. Jednodenní seminář s názvem 
Naše data blíž k Vám se konal 10. 10. 2012 v Praze – Kobylisích, v konferenč-
ním sále sídla zeměměřických a katastrálních úřadů. 

porozprávať o obdobných problémoch a vymeniť si skúsenosti nielen z prí-
stupu k budovaniu európskej, ale hlavne národnej infraštruktúry pre priesto-
rové informácie.
       Z diskusie boli zrejmé viaceré nedostatky v procese implementácie smernice 
INSPIRE, a to najmä nedostatočná koordinácia povinných osôb zo strany minis-
terstiev životného prostredia a neochota povinných osôb sprístupňovať údaje. 
Tieto problémy sú aktuálne v obidvoch republikách a nezávisle od seba na ne 
poukázali predsedovia ČÚZK aj ÚGKK SR.
     Povedomie o význame priestorových informácií pre spoločnosť je na vlád-
nej úrovni v Českej republike (ČR) vyššie ako v SR. V novembri 2012 český mi-
nister vnútra predložil vláde ČR zámer na vypracovanie stratégie rozvoja infra-
štruktúry pre priestorové informácie a na základe jeho schválenia bola uznesením 
vlády ČR pridelená Ministerstvu vnútra ČR úloha vypracovať takýto dokument 
do 28. 2. 2014. Stratégia rozvoja má byť vypracovaná na obdobie do roku 2020 
v spolupráci ministrov vnútra, životného prostredia, pre miestny rozvoj, obrany 
a dopravy a predsedu ČÚZK. Očakávaným prínosom by malo byť dosiahnutie 
progresívnych finančných úspor vynakladaných na vytváranie a používanie priesto-
rových údajov jednotlivými zložkami verejnej správy na všetkých úrovniach. 
Obdobná aktivita by bola užitočná aj v SR.
      Stav implementácie smernice INSPIRE je v rezorte ČÚZK lepší ako v rezorte 
ÚGKK SR – zobrazovacie služby sú už zverejnené pre všetky údaje uvedené v prí-
lohe I a pre údaje katastra nehnuteľností sú v predstihu poskytované už aj bez-
platné ukladacie služby. S témami hydrografia a doprava sú – podobne ako
v SR – problémy, preto kým nedôjde k dohode na úrovni Koordinačného vý-
boru pre INSPIRE, budú publikované aspoň tie údaje, ktoré sú obsiahnuté
v ZABAGED® (Základní báze geografických dat ČR). Za rezort ÚGKK SR bolo na 
konferencii prezentované plnenie povinností Geodetického a kartografického 
ústavu Bratislava ako povinnej osoby a technické problémy implementácie 
legislatívnych požiadaviek INSPIRE. Povinnosť zverejniť priestorové údaje si 
rezort ÚGKK SR splní až na jar 2013 ukončením projektu, ktorý je súčasťou 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 
       Prezentácie v rámci konferencie boli usporiadané do niekoľkých sekcií zame-
raných na jednotlivé časti INSPIRE, pričom vo všetkých sekciách boli rovnomerne 
zastúpení českí i slovenskí prednášatelia. Účastníci (obr. 3) sa dozvedeli o stave 
budovania infraštruktúr v obidvoch republikách, ako napĺňajú povinnosti po-
vinné subjekty. Akademická obec ponúkla možnosti elektronického vzdelávania
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Obr. 1 Účastníci semináře v konferenčním sále

Obr. 2 Ing. P. Dvořáček přivítal účastníky semináře
Naše data blíž k Vám

Obr. 3 Aktuality z RÚIAN a ISKN prezentoval
Ing. M. Šmejkal z ČÚZK

GaKO 59/101, 2013, číslo 3, str. 018

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 362

     S nabídkou účasti na semináři bylo osloveno široké spektrum odborné ve-
řejnosti. Přestože doba od prvního zveřejnění informace k předpokládanému 
termínu akce nebyla příliš dlouhá, jen o něco více než jeden měsíc, začalo se 
rychle scházet mnoho přihlášek od zájemců z řad uživatelů jak ve veřejné sprá-
vě, tak i v komerční sféře. Poměrně brzo se začal blížit počet přihlášených maxi-
mální kapacitě konferenčního sálu. Proto se začalo ještě v průběhu přijímání při-
hlášek uvažovat o možnosti opakovat akci, alespoň ještě v jednom dalším termínu. 
Nakonec se tedy seminář s téměř identickým programem konal i 7. 11. 2012. Před-
nesené příspěvky tak vyslechly dohromady téměř dvě stovky účastníků (obr. 1). 
      Program semináře byl velmi bohatý. V úvodním bloku, kde byla věnována po-
zornost především podrobnějším informacím o nabídce referenčních dat a o síťo-
vých službách poskytovaných ZÚ, vystoupili zástupci rezortu Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního (obr. 2). S velkým zájmem byly vyslechnuty
v rámci tohoto bloku také informace o aktuálním stavu Registru územní identifi-
kace, adres a nemovitostí – RÚIAN a Informačním systému katastru nemovi-
tostí – ISKN (obr. 3).
     Vedle ZÚ se na pořádání semináře podílela také společnost Intergraph CS,
s. r. o., která je dodavatelem řešení Geoportálu ČÚZK. Přednesené prezentace 
se tak zaměřily i na další aplikace vytvářené uvedenou společností, při kterých 
dochází k užití dat a služeb rezortu.
       Do posledního, rovněž obsáhlého bloku programu, byla zařazena vystou-
pení uživatelů rezortních dat a služeb. Přednášející zastupovali pestrou škálu 
uživatelské veřejnosti od veřejné správy až po komerční sféru, zazněly zde in-
formace o zkušenostech z využití prostorových dat ve vlastních informačních 
systémech a aplikacích. 
    Účastníci semináře odcházeli z konferenčního sálu podle mnoha ohlasů 
spokojeni, mnozí inspirováni k tomu, jak nabyté poznatky využít ke zkvalitnění 
vlastní práce. Naopak pořadatelé akce si potvrdili to, že taková setkání s uži-
vateli jsou nadále nanejvýš potřebná. V příštích letech hodlají pokračovat v po-
řádání akcí, na nichž se budou snažit informovat odbornou veřejnost o posky-
tovaných produktech své činnosti. 
    Přednesené prezentace jsou pro zájemce ke stažení na webové stránce 
http://www.seminargeoportalcuzk.cz/.

Ing. Petr Dvořáček,
foto: Petr Mach,

Zeměměřický úřad, Praha
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Obr. 1 Koncert zaměstnanců VÚGTK

Obr. 2 K. Štencel (vlevo) při nakrojení vánočky

Obr. 3 Zleva: P. Skála, V. Slaboch a K. Večeře

Obr. 1 Úvodní slovo místopředsedy ČÚZK K. Štencela

Krájení vánočky 2012

GeoInfoStrategie je v přípravě
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      Poté již došlo na očekávané krájení vánočky, jejíhož slavnostního nakrojení 
se ujal Ing. Karel Štencel (obr. 2). Hosté se poté věnovali rozmluvám s kolegy
(obr. 3) a mohli navštívit tradiční výstavu, která se tento rok věnovala histo-
rickým mapám.

Ing. Jaroslav Nágl, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha,

foto: Jusuf Karavdič,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

Již mnoho let je odborníky z některých institucí státní správy i profesními 
sdruženími a odbornou veřejností poukazováno na problémy související s tím, že 
Česká republika (ČR) postrádá ucelenou koncepci pořizování, správy a využití 
prostorových dat napříč státní, resp. veřejnou správou. Zdá se, že roky 2013
a 2014 by v tomto směru mohly přinést žádoucí změnu. Řadu zajímavých infor-
mací k tomuto tématu se mohli dozvědět účastníci celodenního semináře 
Příprava GeoInfoStrategie – mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty, který 
pořádalo sdružení Nemoforum ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým 
a katastrálním (ČÚZK) a Ministerstvem vnitra (MV) ČR ve čtvrtek 17. 1. 2013
v konferenčním sále budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 –
Kobylisích. 
    Úvodním slovem zahájil místopředseda ČÚZK Karel Štencel (obr. 1) první
blok příspěvků. V něm vystoupila za spolupořádající MV ČR Eva Kubátová, která

Na krájení vánočky ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a karto-
grafickém (VÚGTK), v.v.i., ve Zdibech lákal na pozvánce usměvavý sněhulák.
I účastníkům se 12. 12. 2012 na setkání objevil ve tvářích úsměv, protože, tak 
jako každý rok, se zde mohli zastavit na předvánoční povídání, občerstvení
a přípitek s kolegy z oboru.
     Do poslední chvíle se podařilo udržet v tajnosti překvapení v podobě hudeb-
ního čísla, o které se v předchozích ročnících staraly děti z místní mateřské ško-
ly. Tentokrát je s úspěchem nahradili samotní zaměstnanci VÚGTK (obr. 1). 
Nejprve zazněla tradiční vánoční koleda a poté následovala koleda otextovaná 
zeměměřičskou terminologií. Ředitel VÚGTK Ing. Karel Raděj, CSc., poděkoval 
sboru, který nazval VÚGTKáček, za „zpěvné“ přivítání a přivítal kolegy ze 
spřátelených institucí i bývalé kolegy. Poté již zazněla společná píseň  „Vítáme 
vás v ústavu“ na vánoční melodii „Pásli ovce valaši“. Před všemi účastníky 
dostal pan ředitel dárek od zaměstnanců v podobě prezentace jeho činnosti
v roce 2012 za zvuků písně „To musím zvládnout sám“ (originál Karel Gott)
a zakončené slovy herečky Jany Hlaváčové „Musíš, Kájo, musíš…“. V úvodním 
slově místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel 
Štencel shrnul úspěchy VÚGTK v roce 2012, poděkoval za spolupráci a v závěru 
proslovu popřál mnoho úspěchů v roce příštím, vyjádřil spokojenost nad hojnou 
účastí a vyslovil přání, aby se zde všichni sešli v pořádku i příště.
       Následovalo ocenění vybraných zaměstnanců VÚGTK a přání k jubileu 40 let 
činnosti v resortu Ing. Jaroslavu Šimkovi.
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Obr. 3 Účastníci semináře v konferenčním sále

Obr. 2 Téma INSPIRE přednáší J. Faugnerová (CENIA)
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kompetenci a zdůraznil význam koordinace a zajištění financování. Tématem 
prezentace zástupkyně ředitele Zeměměřického úřadu (ZÚ) Danuše Svobodové 
byl přehled mezinárodních aktivit ZÚ, zahrnujících jak poskytování dat do celo-
evropských projektů zejména v rámci EuroGeographics, tak účast na harmoni-
zaci dat a služeb podle INSPIRE.
     Druhý blok přednášek byl věnován mezinárodním souvislostem. K tématu 
INSPIRE vystoupila Jitka Faugnerová (obr. 2) z CENIA, české informační agen-
tury životního prostředí, která shrnula východiska, cíle a související závazky do 
roku 2020, tedy pro časové období, které by zpracovávaná strategie měla po-
krýt. Na základě poznatků z několikaletého období implementace INSPIRE též 
uvedla, čeho by se nově vytvářená GeoInfoStrategie měla vyvarovat. Principy 
tzv. Digitální agendy pro Evropu, která pro období 2010 až 2020 stanovuje 
evropské priority a cíle pro vytvoření jednotného digitálního trhu, včetně rozší-
ření využívání internetu, představila Dana Černohousová z MV ČR. Impulzům ze 
zámoří, konkrétně z USA a Austrálie, byl věnován příspěvek Milana Konečného 
z Masarykovy univerzity (MU) Brno, kterého (z důvodu autorovy zahraniční cesty) 
zastoupil jeho kolega Petr Kubíček a vysvětlil náhled na vývoj tvorby a využití 
geoinformačních infrastruktur uznávaný mezinárodní odbornou komunitou. 
     Velmi zajímavý byl i první odpolední blok prezentací, který se zaměřil na 
zahraniční příklady plánování národních infrastruktur pro prostorové infor-
mace (NSDI). Rešerší situace v zemích Střední Evropy (Polsko, Rakousko, Slo-
vensko) se zabývala Ivana Svatá z ČÚZK. Účastníci semináře se mohli například 
dozvědět, že tyto naše sousední státy mají samostatný zákon o infrastruktuře 
prostorových dat či jak se liší jejich přístup ke koordinaci. P. Kubíček (MU Brno) 
se ve svém příspěvku věnoval pojetí prostorové infrastruktury v Belgii a vyzdvihl 
důležitost standardizace. Informace o švédské strategii pro prostorová data 
zpracovala E. Pauknerová. Ve Švédsku prošla příprava této strategie několika 
fázemi a rozlišuje osm strategických oblastí, včetně financování. Řešení NSDI 
v Severním Irsku prezentovala E. Kubátová, a to jak z hlediska vytyčených cílů, 
tak charakteristikou čtyř strategických oblastí, způsobu koordinace, komuni-
kace a implementačních a kontrolních mechanismů. Václav Čada ze Západo-
české univerzity v Plzni pohovořil o situaci ve Velké Británii, kde strategie
z roku 2008 integruje řešení NSDI a infrastruktury INSPIRE, a zaměřil se pře-
devším na oblast referenčních datových sad britské Ordnance Survey.  
       V závěrečné skupině prezentací nejprve E. Pauknerová shrnula trendy NSDI 
v Evropě a poznatky z tvorby a implementace koncepčních dokumentů. Při-

připomněla klíčové aktivity MV ČR v oblasti prostorových informací, zejména 
snahy o koordinaci doposud roztříštěného rozvoje infrastruktury pro prosto-
rové informace, a vazby na iniciativy domácí i evropské. Důležitým materiá-
lem je usnesení vlády ČR ze dne 14. 11. 2012 č. 837, kterým vláda schválila 
záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 
v ČR do roku 2020 (dále jen GeoInfoStrategie); vláda uložila ministru vnitra 
vypracovat návrh GeoInfoStrategie ve spolupráci s ministry životního prostře-
dí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy a předsedou ČÚZK a předložit ho vládě 
do 28. 2. 2014. E. Kubátová dále představila východiska a cíle GeoInfoStrategie 
i hrubý časový rámec vzniku tohoto materiálu. Evropskou zastřešující orga-
nizaci pro geografické informace EUROGI a její roli při přípravách evropské 
infrastruktury pro prostorová data charakterizovala Eva Pauknerová z ČÚZK, 
někdejší ředitelka České asociace pro geoinformace a hlavní gestorka odborného 
programu semináře. Jiří Poláček za ČÚZK potvrdil, že evropské aktivity významně 
ovlivňují podmínky a formu poskytování prostorových informací, nepokrývají 
však všechny potřeby služeb nad prostorovými daty na národní úrovni. Pre-
zentoval vývoj resortních služeb poskytovaných nad datovými sadami v jeho 
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UREN, J.–PRICE, B.: Surveying for 
Engineers (Inženýrská geodézie).
5. vydání. Palgrave and Macmillian 2010. 806 s. 
Cena cca £46. ISBN: 978-0-2302-2157-4. 

V březnu 2010 vyšla v nakladatelství
Palgrave and Macmillian monografie
„Surveying for Engineers“ (5th edition) 
autorského kolektivu John Uren z uni-
verzity v Leedsu a Bill Price z univer-
zity v Brightonu. Jedná se o páté pokra-
čování úspěšných publikací obou autorů 
z let minulých, ve kterých jsou přehled-
ným způsobem shrnuty základy inže-
nýrské geodézie ve výstavbě. 
     Monografie je rozdělena do celkem 
patnácti kapitol, kde první je ve struč-
nosti věnována základnímu přehledu 
metod inženýrské geodézie, zpraco-
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o segmentech systému GPS, drahách satelitů, základním principu výpočtu pozi-
ce, observačních metodách, chybách a přesnosti měření, moderních přijímačích 
signálu a využití těchto systémů v inženýrské geodézii. Základy využívaných polo-
hových a výškových souřadnicových systémů a transformace mezi nimi lze nalézt
v kapitole osmé. Devátá kapitola pojednává obecně o přesnosti měření, směro-
datných odchylkách, normálním rozdělení pravděpodobnosti, výpočtu váženého 
průměru, zákonu hromadění směrodatných odchylek pro různé metody měření, 
předepsaných mezních odchylkách a velmi stručně o metodě nejmenších čtverců. 
V kapitole deset jsou uvedeny praktické informace k plánování měření a následné 
tvorby výstupu při využití klasických metod sběru dat pomocí totální stanice, pří-
padně GNSS. Dále jsou v této kapitole uvedeny metody hromadného sběru dat 
pomocí laserového skenování a fotogrammetrie včetně zpracování dat. V ne-
poslední řadě lze v této kapitole nalézt i metody měření využívající různé druhy 
radaru (georadar, vyhledávač elektromagnetických vln, vyhledávač radiových vln).
      Jedenáctá kapitola se zabývá polohovým i výškovým vytyčováním objektů 
klasickými i moderními metodami, plánováním a metodikou jednotlivých prací 
pro různé druhy stavebních objektů, zajišťováním a stabilizací bodů v teré-
nu, kontrolním měřením ve výstavbě a v neposlední řadě požadovanou přes-
ností podle závazných předpisů ve Velké Británii. Závěr této rozsáhlé kapitoly je 
doplněn řešenými vzory praktických vytyčovacích prací. Kapitoly dvanáct až 
čtrnáct jsou věnovány horizontálním i vertikálním kruhovým obloukům a pře-
chodnicím v silniční i kolejové výstavbě, jejich početním řešením, zásadám pro 
správné umístění a volbu parametrů a metodám vytyčení s mnoha řešenými 
příklady. V poslední patnácté kapitole je shrnuta práce s mapovými podklady, 
do které patří výpočty a měření ploch, tvorba podélného profilu a příčných řezů 
z různých měřických podkladů a práce s nimi, metodika určování objemu zem-
ních prací a její optimalizace.
       Jako příloha jsou na závěr publikace uvedeny zásady pro výpočty v geodézii 
týkající se platných cifer a jednotek, shrnutí použitých vzorců a řešení počet-
ních příkladů z jednotlivých kapitol. Monografie obsahuje rejstřík odborných
termínů s odkazem na jejich použití v jednotlivých kapitolách, má 806 stran, 
tisk je černobílý a obálka je vyhotovena v barevném měkkém laminování. Text 
je doplněn množstvím obrázku, grafů, tabulek a vzorců. 
    V publikaci je možné najít mnoho základních i specifických v praxi použí-
vaných postupů a metod včetně jejich omezení a možných chyb, kterých by se 
měl geodet vyvarovat. V každé kapitole jsou vhodně uvedeny řešené příklady 
pro lepší pochopení dané problematiky a kontrolní otázky, které mají otestovat 
ovládnutí pojmů a teoretických postupů. Jednotlivé kapitoly nezabíhají do 
přílišných detailů a dávají tak čtenáři možnost utvořit si poměrně rozsáhlou 
představu o práci v terénu i v kanceláři s využitím nejmodernějších metod
a přístrojů, které jsou v současné době v praktické geodézii používány.  
       Název publikace napovídá, že obsahem bude komplexní pohled na geodézii 
ve výstavbě, což se z velké části podařilo, avšak je několik témat, které by bylo 
vhodné v souvislosti s touto činností zmínit a popřípadě věnovat jim více 
prostoru. Jedná se zejména o absenci rozborů přesnosti v souvislosti s volbou 
metody a přístrojů pro výkon jednotlivých geodetických prací a interpretaci
s testováním měřených hodnot při měření a po měření. Autoři zcela správně 
zařadili do geodézie ve výstavbě moderní metody hromadného sběru dat, ale 
bohužel publikace nenabízí pro čtenáře detailnější pohled na základní prin-
cipy, možnou použitelnost a náročnost na programové i přístrojové vybavení, 
což je v mnoha případech u těchto metod limitující faktor. Zcela chybí základy, 
metodika a výpočetní model pro tvorbu přesných prostorových sítí, které jsou 
pro řadu přesných prací ve výstavbě nezbytné.
      Celkově lze konstatovat, že se jedná o knihu, která nabízí moderní pohled
na geodézii ve výstavbě s přihlédnutím na aktuální možnosti přístrojového 
vybavení. Seznamuje čtenáře s mnoha měřickými metodami a výpočetními 
postupy, které jsou pro geodeta stěžejní. Za dílčí přínos publikace lze považovat 
i anglickou terminologii odborných výrazů. Je vhodná jako učební pomůcka pro 
veřejnost, odborníky z řad geodetů i stavebních inženýrů působících přímo na 
stavbách či přehledová publikace pro pedagogy průmyslových a vysokých škol. 

Ing. Rudolf Urban, Ph.D.,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

pomněla také pravidelné sledování stavu NSDI v zemích Evropy v souvislosti
s INSPIRE a důležité aspekty i problémy vývoje v ČR. Téma základních registrů, 
datových schránek a CzechPointů, zpracované hlavním architektem eGovern-
mentu Ondřejem Felixem, prezentoval Petr Tiller z MV ČR. Vysvětlil mimo jiné 
vazby základních registrů a agendových informačních systémů a nastínil hlavní 
strategické směry rozvoje eGovernmentu u nás. Poslední vystoupení patřilo 
Lukáši Kačenovi ze společnosti Ernst&Young, která v rámci projektu Minister-
stva financí ČR zpracovala Metodiku přípravy veřejných strategií. Metodika je 
určena všem tvůrcům a zadavatelům tvorby strategií v rámci veřejné správy
v ČR a její finální verze je dostupná na internetu.
    Na velmi dobře připravené prezentace navázala po každém z tematických 
bloků i v závěru semináře zajímavá a užitečná diskuse, do níž se zapojila řada 
přítomných svými názory, připomínkami a dotazy k probíraným tématům. 
Informace z přednesených prezentací i podněty z diskusí budou využity při práci 
pracovní skupiny k přípravě GeoInfoStrategie. Ohlasy z řad více než devade-
sáti účastníků (obr. 3) potvrdily, že se podařilo uspořádat přínosnou akci, a lze 
předpokládat, že k tomuto tématu nebyla v letošním roce poslední. Nemofo-
rum jako platforma pro diskusi a spolupráci má problematiku politiky státu 
v oblasti prostorových informací dlouhodobě mezi svými okruhy zájmu a pod-
pora přípravy strategie je bezesporu jedním z kroků, jimiž naplňuje své 
poslání.
    Prezentace ze semináře jsou dostupné na webu Nemofora na adrese 
http://www.cuzk.cz/nemoforum.

Růžena Zimová,
sdružení Nemoforum,

foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

vání dat, komunikaci mezi různými přístroji a jejich technologiemi a přehledu 
geodetických organizací ve světě a ve Velké Británii. Následují kapitoly dva až 
pět, které shrnují základy měření převýšení, úhlů a vzdáleností. Jsou v nich po-
psány teoretické principy moderních i klasických metod včetně přístrojového 
vybavení, dosažitelné přesnosti, chyby a redukce s jejich korekcemi a po-
stup praktického měření a výpočtů.
    V šesté kapitole jsou popsány základní souřadnicové výpočty a používané 
metody připojovacích měření (polygonové pořady, metody protínání vpřed
a zpět) s podrobnými ukázkami výpočetních postupů. Sedmá kapitola je o glo-
bálních navigačních družicových systémech (GNSS), kde můžeme najít informace
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Obr. 2 Oceněná známka (zvětšeno)

Obr. 1 Autor návrhu Dušan Kállay (vlevo) při křtu známky
společně s filatelistou Slavomilem Strnadem

Známka České pošty vyhrála
Grand Prix de l´exposition WIPA 
Vídeň 2012

ZAJÍMAVOSTI
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přepravní síť. Zatímco jezdecká pošta je značena tenkou plnou čarou, povozná 
pošta dvojitou plnou čarou. Letmým pohledem lze zjistit, že pravidelných 
kursů povozné pošty existovalo v době vzniku mapy relativně málo. Většinu 
spojů zajišťovali jízdní kurýři a jen na některých trasách – v českých zemích 
pouze mezi Prahou a Karlovými Vary – jezdily poštovní vozy.
    Pro snazší určení vzdálenosti a výpočet přepravní doby sloužily krátké 
čárky zakreslené kolmo na vyznačenou trasu: jedna celá čárka udávala 
vzdálenost tzv. „pošty“ („Post“), což většinou odpovídalo dvěma německým 
mílím (1 něm. míle = 7 420,439 m), které bylo možno urazit za dvě hodiny 
jízdy. Vzdálenost jedné německé míle neboli „poloviční pošty“ byla zobra-
zena pomocí půlené čárky. Tento způsob označování distancí se objevoval
i v dalších kartografických pomůckách (např. itinerářích) a běžně se používal 
až do počátku 19. století. 

PhDr. Jan Kramář,
Poštovní muzeum Praha,

Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Nejuznávanější mezinárodní soutěž o nejkrásnější známku světa Grand Prix 
de l´exposition se konala v říjnu roku 2012 na světové výstavě WIPA ve Vídni. 
Vítěznou známkou se stala známka „Poštovní muzeum“ České pošty, s. p. 
Vyšla 29. 9. 2010 a autory jsou slovenský výtvarník Dušan Kállay (obr. 1)
a český rytec Miloš Ondráček.
    Za každou poštovní správu mohl být přihlášen jen jeden exemplář a za-
tímco řada konkurenčních poštovních správ pro soutěž vybrala například arší-
ky, které jsou výrobně mnohem složitější, Česká pošta, s. p., vyhrála s úplně 
běžnou výplatní známkou tištěnou ofsetovou technologií. Porota se rozhodla 
udělit České poště, s. p., první cenu především díky excelentnímu grafickému 
návrhu i ryteckému zpracování. Na úspěchu má zásluhu i Poštovní tiskárna 
cenin Praha, a. s., která známku vytiskla ve vysokém rozlišení a kvalitě, tech-
nikou plnobarevného ofsetu s vysokým rozlišením v kombinaci s liniovou roz-
kresbou (tzv. pérovkou) ofsetem v černé barvě. Známka se umístila na 1. místě 
se 122 body před 2. Lichtenštejnskem (115 bodů) a 3. Slovenskem (99 bodů). 
V první desítce se na dalších místech umístily známky poštovních správ Švédska, 
Vatikánu, Ukrajiny, Chorvatska, Ruska, Německa a Islandu.
      Známka (obr. 2), o rozměru 38 x 38 mm (včetně zoubkování), patří mezi 
tzv. písmenkové známky, se kterými Česká pošta, s. p., přišla na trh v roce 
2010 a označení písmenem A odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní 
(standard do 50 g dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním 
znění – k 17. 10. 2012 – 10 Kč).
      Jako hlavní motiv předlohy si výtvarník zvolil rakouský poštovní štít ze sbírek 
Poštovního muzea, který se nachází v expozici vyšebrodské pobočky. Okolo štítu 
se soustředí poštovní šotkové se symboly historie i současnosti poštovnictví 
(obálky na dopisy, poštovní razítko, poštovní roh). Pozadí známky vyplňuje výřez 
části staré Poštovní mapy střední Evropy (obr. 3 na str. 67), také ze sbírky 
Poštovního muzea, která je popsaná v dalším textu.

Poštovní mapa střední Evropy
K úctyhodným a v mnoha ohledech průkopnickým kartografickým dílům 
střední Evropy patří kolorovaná mapa s názvem Postarum seu veredariorum 
stationes per Germaniam et provincias adiacentes, která zobrazuje Německo 
a přilehlé země. Jejím autorem byl císařský polní poštmistr v německé říši
a Nizozemí, sekretář generálního poštovního úřadu ve Vídni a od roku 1710 
vrchní poštovní správce v Praze Johann Peter Nell von Nellenberg und Dame-
nacher (* 27. 10. 1672, Koblenz-Neuendorf – † 2. 12. 1743, Praha). Svou 
mapu nakreslil Nell roku 1709 a vydal ji o dva roky později u známého bru-
selského kartografa Eugéna Henryho Fricxe. Kartografické dílo je dedikováno 
hraběti Karlu Josefu Paarovi – nejvyššímu dvorskému poštmistrovi v rakouské 
monarchii, jehož erb je umístěn v levém horním rohu.
    Přestože Nellova mapa byla opatřena císařským privilegiem, objevily se 
velmi brzy její kopie. První z nich pořídil již roku 1712 amsterodamský rytec 
a nakladatel Peter Schenck. Opravil sice některé chyby předlohy, ale jinak 
ponechal originál beze změny. Druhou kopii zhotovil roku 1714 majitel 
norimberské tiskařské oficíny Johann Baptista Homann a třetí roku 1730 
jeho augsburský konkurent Georg Matthäus Seutter. Mapa se stala natolik 
populární, že vycházela až do roku 1790.
       Výzdobu mapy tvoří graficky pojatá výstroj a výzbroj jízdního kurýra (klo-
bouk, jezdecké boty, pistole, kord) a tři amoretci: první je zobrazen s poštov-
ním rohem na okřídleném koni, druhý – s okřídlenou helmicí boha Merkura 
– ukládá dopisy do cestovního vaku, třetí je bez poštovních atributů. Vzdále-
nosti na mapě jsou uvedeny v německých a francouzských mílích. 
      Hlavní náplní mapy je přehled poštovních tras ve střední Evropě, zahrnu-
jící i hlavní dopravní tepny vycházející z Prahy a navazující na evropskou 
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Obr. 3 Výřez části Poštovní mapy střední Evropy
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prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc. (85 let od narození)
JUDr. et PhDr. Ivan Honl (115 let od narození)
Ing. Karel Hynie (110 rokov od narodenia) 
Ing. Slavoj Kádner, CSc. (85 let od narození)
Ing. Vlastimil Karlík (85 let od narození)
Daniel Kmeth (230 rokov od narodenia) 
prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl (105 let od narození)
Ing. Radim Kudělásek, CSc. (90 let od narození)
prof. Dr. Ing. František Kuska (105 rokov od narodenia)
Ing. Marie Matzkeová (80 let od narození)
Ing. Jan Otisk (100 let od narození)
Ing. Jakub Pach (95 rokov od narodenia)
Ing. Arnošt Poláček (90 let od narození)
Ing. František Procházka (100 let od narození)
Ing. Jan Rambousek (85 let od narození)
Ing. Antonín Reigl (100 let od narození)
Ing. Jiří Sedlák (85 let od narození)
Ing. Vladimír Simonov (80 let od narození)
Ing. Jan Stránský (90 let od narození)
Ing. František Šilar, CSc. (85 let od narození)
Ing. Ján Škoda (90 rokov od narodenia)
Ing. František Štorkán (100 let od narození)
Martin Turzák (110 rokov od narodenia) 
doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc. (100 let od narození)
Ing. Zdeněk Vrběcký (85 let od narození)

1528 – prvá mapa Uhorska (485. výročie vydania)
1763 – Banská akadémia v Banskej Štiavnici (250. výročie zriadenia)

VAĽKO, M.-PÁLINKÁŠ, V.-KOSTELECKÝ, Jakub: Korekce absolutních tíhových 
měření z atmosférických vlivů

MIKITA, T.-CIBULKA, M.-JANATA, P.: Hodnocení přesnosti digitálních modelů 
reliéfu ČR 4. a 5. generace v lesních porostech

V súvislosti s prechodom na elektronickú formu vydávania Geodetického
a kartografického obzoru sa mení aj spôsob vedenia rubriky „Z geodetického
a kartografického kalendára“. V časopise bude štvrťročne uverejňovaný iba 
zoznam jubilantov a výročí, podrobnosti o nich nájdete na internetovej stránke 
www.egako.eu v záložke „Kalendář“.
     Pripomienky alebo návrhy na aktualizáciu uverejnených údajov posielajte
na adresu gako@egako.eu.
       
    Redakcia

    Výročí 50 let:

Ing. Svatava Dokoupilová (osobní zpráva v GaKO, 2013, č. 1, s. 23)
Ing. Eva Ďurková
Ing. Zdeněk Jelínek
Ing. Vladimír Lang
JUDr. Dana Skleničková

    Výročie 55 rokov:

Ing. Ján Ježko, PhD.

    Výročie 60 rokov:

Ing. Karol Ďungel 
Marie Karešová
Ing. Jaromír Vicari

    Výročie 65 rokov:

Ing. Ružena Babicová
Mgr. Emanuel Bednář
Ing. František Chotěnovský
Ing. Květa Olivová

    Výročie 70 rokov:

Ing. Juraj Kadlic, PhD.
Ing. Ludmila Matějíčková
Ing. Andrej Tóth

    Výročie 75 rokov:

Ing. Viliam Kemény
doc. Ing. František Krpata, CSc.
Ing. Pavel Měchura

    Výročí 80 let:

Ing. Jaroslav Čipera
Ing. Jindřich Rozporka
Ing. Zdena Slatinková
doc. Ing. Mojmír Švec, CSc.
Ing. Zbyněk Žižka

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
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