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Mobilní GIS v mapování krajiny 

Abstrakt 

Hlavním cílem této práce je zhodnotit moţnosti vyuţití mobilního GIS v mapování krajiny. 

Součástí je také technický popis přístrojů pro terénní mapování (Juno SC a GeoExplorer 2008 

GeoXH) a softwarů určených pro sběr, editaci a aktualizaci dat v terénu (ArcPad a TerraSync). 

V rámci této práce byl proveden terénní výzkum aktuálního stavu vyuţití krajiny. Na 

konkrétních příkladech zaměřovaných krajinných objektů je posouzena polohová přesnost a 

dostupnost signálu GPS.  

 

Klíčová slova: mobilní GIS, GPS, mapování krajiny 

 

 

Abstract 

The purpose of this project is to evaluate the possibility of using mobile GIS in mapping land 

use. Also included is a technical description of the equipment for field mapping (Juno SC and 

GeoExplorer 2008 GeoXH) and software for collection, editing and updating data in the field 

(ArcPad and TerraSync). The field research of the current state of land use was carried out as a 

part of this work. The positional accuracy and availability of the GPS signal were compared 

with concrete examples of mapped landscape objects. 

 

Key Words: mobile GIS, GPS, mapping land use 
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PŘEHLED POUŢITÝCH ZKRATEK 

CD Compact Disc (kompaktní disk) 

CORINE Coordination of Information on the Enviromnent 

CWAAS Canadian Wide Area Augmentation System 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DIBAVOD  Digitální báze vodohospodářských dat 

DGPS Differential Global Positioning System 

DOP Dilution Of Precision (sníţení přesnosti signálu GPS) 

EEA European Environment Agency (Evropská agentura ţivotního prostředí) 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 

ESA European Space Agency (Evropská kosmická agentura) 

GAGAN GPS & GEO Augmented Navigation 

GIS Geografické informační systémy 

GLONASS Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistěma 

GMES Global Monitoring for Environment and Security 

GPS Global Positioning System (Globální polohový systém) 

GSM Groupe Spécial Mobile (Globální systém pro mobilní komunikaci) 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe (Evropská infrastruktura 

prostorových dat) 

LPIS Land Parcel Identification System (evidence vyuţití zemědělské půdy) 

MSAS Multi-Functional Satellite Augmentation System 

MOBILDAT Mobilní sběr prostorových dat pro mapování v reálném čase 

NAVSTAR Navigation Signal Timing and Ranging  

PPS Precise Positioning Service (přesná polohová sluţba GPS) 

RAM Random-Access Memory (druh počítačové paměti) 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SA Selective Availability (selektivní dostupnost signálu GPS) 
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SBAS Satellite Based Augmentation System 

SIM Subscriber Identity Module (karta pro identifikaci účastníka v mobilní síti) 

SNR Signal to Noise Ratio (poměr šumu v signálu GPS) 

SPS Standard Positioning Service (standardní polohová sluţba GPS) 

SW Software 

VRS Virtuální referenční stanice 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

WAAS Wide Area Augmentation System 
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1 ÚVOD 

Stěţejním cílem této bakalářské práce je provést šetření dostupných nástrojů mobilního GIS a 

dostupných softwarů v mapování vybraných krajinných objektů pro účely výzkumu land 

use/land cover. Konkrétně se jedná o software ArcPad od společnosti ESRI a software 

TerraSync od společnosti Trimble. Na základě zhodnocení technických parametrů vybraných 

testovacích přístrojů značky Trimble bude posouzena jejich pouţitelnost pro určování 

aktuálního stavu vyuţití krajiny. Zhodnocena bude například polohová přesnost či dostupnost 

signálu.  

Součástí práce bude také rozbor dostupné literatury týkající se především problematiky 

mobilního GIS a land use/land cover. Cenným zdrojem informací o mobilním GIS budou 

především sborníky z různých geografických konferencí a odborné články čerpané z internetu, 

neboť je toto téma poměrně nové a v kniţním světě zatím ne příliš rozšířené. V kniţních 

publikacích se objevuje jen okrajově v rámci širších tematických okruhů. Tak tomu je například 

v publikaci Integrace mobilních GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu (Voţenílek, V. a kol., 

2001), která je zaměřena na geomorfologické mapování v terénu a pro úplnost jsou zde 

přiblíţena i témata mobilního GIS a základní principy GPS.  

V minulosti představoval sběr a editace dat v terénu obvykle časově náročný proces 

náchylný k chybám. Nabyté prostorové informace byly zaznamenávány do papírových map 

nebo formou poznámek na papír a v kanceláři následně vkládány do databází GIS. Vývoj 

v oblasti geografických informačních systémů umoţnil nahradit tento proces mobilními 

technologiemi, které by měly práci v terénu výrazně usnadnit. Společnost ESRI definuje 

mobilní GIS jako kombinaci geografických informačních systémů, globálních polohových 

systémů a mobilního zařízení vybaveného speciálním GIS softwarem. Spojení těchto 

technologií umoţňuje zejména zvýšení produktivity práce, sníţení časových nároků a moţnost 

okamţité aktualizace a přenosu naměřených dat do kanceláře pomocí bezdrátových 

komunikačních sítí.  

Jedna z kapitol se bude zabývat analýzou dostupných dat land use/land cover. Konkrétně 

zde bude popsána databáze CORINE Land Cover, která poskytuje data o krajinném pokryvu pro 

území celé Evropy. Dále zde bude přiblíţen evropský program GSE Land zaloţený především 

na monitorování land use a vegetačního pokryvu v Evropě.  
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Další kapitola bude věnována Globálnímu polohovému systému (GPS), neboť určování 

polohy na základě příjmu signálu z druţic se sběrem dat v terénu úzce souvisí. Bude zde stručně 

nastíněna historie Globálního polohového sytému, jeho struktura, principy měření. Podrobněji 

budou rozebrány okolnosti týkající se přesnosti měření signálu GPS, např. zvolení vhodného 

počtu viditelných druţic a jejich geometrické rozmístění, vícecestné šíření signálů GPS 

(tzv. multipath), zdroje nepřesností vznikající při průchodu signálu z druţice atmosférou atd. 

Práce bude také informovat o moţných metodách zpřesnění polohy, a to při měření v terénu 

v reálném čase i při dodatečném zpracování v kanceláři (tzv. postprocesing).  

Další částí práce budou kapitoly věnované jednotlivým testovaným přístrojům a softwarům. 

Budou zde popsány nástroje těchto programů a moţnosti jejich vyuţití při mapování krajiny 

v terénu. Oba programy pak budou srovnány z hlediska operability a uţivatelské přívětivosti.  

Nedílnou součástí práce budou kapitoly zaměřené na terénní výzkum.  
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

2.1 Mobilní GIS 

Vývoj v oblasti technologií GIS a kapesních počítačů umoţňuje nahradit tradiční postupy 

mapování krajiny modernějšími metodami. Mobilní geografické informační systémy (dále jen 

mobilní GIS) jsou v praxi stále více vyuţívány především díky usnadnění práce v terénu a 

výraznému urychlení aktualizace naměřených dat.  

Tematika mobilních GIS má jiţ své tradiční zastoupení i na mezinárodních GIS 

konferencích, které se konají kaţdým rokem v Ostravě. V roce 2001 zde představil Voţenílek 

(2001) svůj referát na téma „Integrace GPS/GIS při mapování krajiny“. Popisuje zde tematické 

mapování krajiny jako „proces identifikace a vymezení objektů a jevů v krajině a tvorby 

původních tematických krajinářských map na podkladě topografických a geologických map“ a 

jako příklad udává geomorfologické mapování, na kterém vše vysvětluje. Stanovuje zde také 

osnovu jednotlivých kroků při mapování s GPS od přípravy aţ k samotnému vytvoření 

geomorfologické mapy. Tyto kroky jsou následující: studium zájmového území, příprava 

prostorových databází, přípravné analýzy, nastavení GPS parametrů, kalibrace a plánování GPS 

měření, vlastní geomorfologické mapování s GPS, převod GPS dat do formátu prostorových 

databází, navazující analýzy a tvorba počítačové mapy (Voţenílek, 2001). 

O rok později byl na konferenci prezentován příspěvek „Metody sběru dat pomocí 

mobilních GIS a GPS“ (Klečková, 2002), kde autorka demonstruje vyuţití mobilního GIS 

na projektu mapování terénu za účelem vybudování polární badatelské stanice poblíţ 

antarktického poloostrova. Dále zde rozděluje mobilní technologie pro sběr dat dle několika 

hledisek. Prvním je dělení podle účelu, ke kterému jsou data pořizována (např. sběr dat pro 

tvorbu tematických či topografických map, určování polohy, navigace, aktualizace dosavadních 

dat apod.). Dále je to dělení podle povoleného přístupu a vyuţití dat (prohlíţení, dotazování, 

editace a sběr, přístup ke vzdáleným databázím, tvorba nových projektů apod.). Posledním 

hlediskem je dělení podle pouţité technologie (GIS aplikace na kapesních počítačích s externím 

či vestavěným přijímačem GPS, GPS polní záznamníky s moţností výstupu v GIS formátech, 

napojení různých měřících zařízení jako jsou laserové dálkoměry, totální stanice apod.) 

(Klečková, 2002).  
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Další referát, který se zabývá mobilními GIS má název „První praktické zkušenosti s 

mobilními geoinformačními technologiemi“ (Rapant, 2003). Na základě svých praktických 

zkušeností získaných při testování mobilního GIS zde autor hodnotí jeho pouţitelnost při 

mapování v terénu a dosaţitelnou přesnost v různých podmínkách.  

Tematikou mobilních GIS se zabývá i projekt MOBILDAT, neboli Mobilní sběr 

prostorových dat pro mapování v reálném čase, zadávaný Akademií věd České republiky. 

V letech 2004 aţ 2007 na něm pracovala skupina odborníků z Masarykovy univerzity a 

Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK). Cílem tohoto 

projektu bylo vytvoření základní infrastruktury pro on-line vkládání naměřených prostorových 

dat různými tematicky orientovanými skupinami prostřednictvím mobilních zařízení (Konečný, 

Kubíček, 2007). MOBILDAT je zaloţen na existenci vzdálené serverové sluţby, která slouţí 

jako přechod mezi distribuovaným GIS a mobilním zařízením uţivatele. Tato vzdálená 

serverová sluţba zároveň umoţňuje interaktivní korekce vkládaných údajů přímo v terénu, díky 

čemuţ dochází k výraznému zrychlení a usnadnění procesu aktualizace dat v GIS. V rámci 

projektu MOBILDAT byly také definovány základní principy a technologie uţívané při 

mobilním sběru dat v terénu. Na základě obecných metod popisují Konečný s Kubíčkem (2007) 

následující tři odvozená řešení sběru dat specifická pro potřeby tohoto projektu: 

„1) Off-line řešení – je představováno aplikací pro sběr dat, která běţí na mobilním 

počítači. Tento počítač není po dobu práce ţádným způsobem napojen na 

centrální počítač, data jsou předávána v obou směrech dávkově. Všechna 

potřebná data jsou v době práce uloţena na mobilním počítači. 

2) On-li řešení – na mobilním počítači neběţí ţádná speciální aplikace, uţivatel 

komunikuje přes internetový prohlíţeč s aplikací na serveru uvnitř organizace 

pomocí mobilního přenosu dat. Veškeré aplikace a veškerá data jsou uloţena na 

centrálním serveru. Veškerá sebraná data jsou okamţitě přenášena na server, 

podkladová data nutná pro sběr dat jsou mobilně přenášena na mobilní terminál. 

3) Řešení podporující transakční zpracování dat – je kombinací předchozích dvou 

řešení. Na mobilním terminálu běţí aplikace, která pomocí mobilního připojení 

s vyuţitím Webových sluţeb komunikuje s centrálním serverem. Potřebná data 

mohou být v době, kdy nefunguje spojení s centrálním serverem, uloţena na 

mobilním terminálu, většina dat je ale uloţena na serveru. Při vhodné 

konfiguraci systému jsou data na serveru ukládána automaticky, ve chvílích kdy 

funguje spojení.“ 

Technologie prvního zmíněného off-line řešení byly vyuţity při zpracování studie 

geomorfologického výzkumu v publikaci Integrace mobilních GPS/GIS v geomorfologickém 

výzkumu (Voţenílek, V. a kol., 2001). Jsou zde řešeny témata týkající se historie podrobného 

geomorfologického mapování, úlohy GIS v geomorfologii nebo metodiky geomorfologického 
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GPS mapování. Čtenář se z této publikace můţe také dozvědět základní informace o historii, 

struktuře a koncepci GPS. Kapitola věnovaná mobilnímu GIS v geomorfologii se podle 

Voţenílka (2007) objevuje v české geografické literatuře vůbec poprvé. Ve stručnosti je zde i 

nastíněna práce se softwarem ArcPad. Závěrečná kapitola popisuje přínos technologií GPS a 

GIS pro geomorfologický výzkum. 

2.2 Databáze land use a land cover 

V následující kapitole budou popsány databáze, které jsou zaměřeny na poskytování dat land 

use či land cover. Vzhledem k tomu, ţe jsou pojmy land use a land cover často nesprávně 

zaměňovány, bude zde objasněn i rozdíl mezi nimi. 

Malý geografický a ekologický slovník vydaný Českou geografickou společností (Matějček 

et al., 2007) definuje termín land use jako „vyuţití území – rozlišuje vyuţití pro nejrůznější 

účely v závislosti na podmínkách přírodních, společenských a ekonomických a liší se tedy 

územně i v čase“.  

Dle názoru Skleničky (2003) je pojem landcover v odborných kruzích jiţ natolik zaţitý, ţe by 

byl jeho překlad do českého jazyka nepřirozený a pouţívání adekvátního českého termínu příliš 

násilné. Landcover popisuje jako pojem, který „označuje v daném čase aktuální kombinaci land 

use, čili vyuţívání krajiny a vegetace pokrývající zemský povrch“ a pouţívá se především 

v případech potřeby detailnější úrovně hodnocení krajiny. Dále tvrdí, ţe „landcover je zpravidla 

vyjádřením kombinace tří dílčích atributů krajiny: 1. land use, 2. struktury krajiny a 3. 

charakteru dřevinných porostů“.  

2.2.1 CORINE Land Cover 

Databáze CORINE Land Cover je výsledkem projektu CORINE (COoRdination of INformation 

on the Enviromnent), který vznikl v roce 1985 z iniciativy Evropské komise. Jedná se o projekt, 

jehoţ cílem je sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací o ţivotním prostředí a přírodních 

zdrojích na evropském kontinentu. V rámci regionálního programu Phare pro ţivotní prostředí 

byly v roce 1991 do projektu zařazeny i státy střední a východní Evropy. Od roku 2006 je 

projekt CORINE Land Cover součástí evropského programu GMES (Globální monitoring 

ţivotního prostředí a bezpečnosti). V současné době je spravován Evropskou agenturou 

ţivotního prostředí (European Environment Agency, EEA) (Cenia, 2008). 

Cílem projektu CORINE Land Cover je tvorba databáze krajinného pokryvu Evropy na 

základě jednotné metodiky a pravidelná aktualizace této databáze. Doposud byly zpracovány 

databáze krajinného pokryvu pro roky 1990, 2000 a 2006. Jejich porovnáváním pak vznikají 
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změnové databáze, které zaznamenávají pouze souvislá přeměněná území o minimální velikosti 

5 ha (Cenia, 2008). 

2.2.2 GSE Land 

GSE Land je evropský projekt financovaný z prostředků Evropské kosmické agentury (ESA, 

European Space Agency) v rámci programu GMES (Global Monitoring for Environment and 

Security). Jedná se o projekt zaměřený na monitoring krajiny, jehoţ cílem je podpora vyuţití dat 

DPZ pro potřeby státní správy a samosprávy při realizaci strategií a direktiv Evropské komise 

(Horák, 2008). 

Jedním z produktů projektu GSE Land je FTSP (Fast Track Service Precursor) Soil Sealing, 

který je zaměřen na monitorování nepropustných urbanizovaných ploch a úrovně jejich 

zastavění (soil sealing) pro území celé Evropy. V rámci České republiky je produkt dostupný 

pro území Plzeňského a Moravskoslezského kraje. 

Dalším produktem projektu GSE Land je Urban Atlas, který poskytuje informace o 

krajinném pokryvu na území velkých evropských měst a jejich okolí. Základem pro mapování 

se stala druţicová data velmi vysokého rozlišení, konkrétně snímky z druţice SPOT 5 

s prostorovým rozlišením 2,5 m. Data jednotlivých zmapovaných měst a příměstských oblastí 

lze stáhnout ve formátu shapefile z internetových stránek Evropské agentury ţivotního prostředí 

<http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas>. 

Obr. 1 Pokrytí ČR službou Urban Atlas (zdroj: vlastní tvorba, data z www.eea.europa.eu) 
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2.2.3 Mapové služby 

Pokud je zařízení pro mobilní sběr dat vybaveno bezdrátovou technologií, lze do něj přímo 

v terénu načítat podkladové mapy prostřednictvím různých mapových sluţeb ze vzdálených 

serverů. Pouţívaný software na mobilním zařízení zároveň určuje, jaký druh mapových sluţeb 

je moţno aplikovat. V této bakalářské práci je jedním ze softwarových vybavení program 

ArcPad, který podporuje mapové sluţby ArcGIS Online Service, ArcGIS Server ArcPad 

Service a ArcIMS Image Service. Druhý software, TerraSync, podporuje mapové sluţby WMS 

ArcIMS. Pokud zařízení nemá přístup ke vzdáleným serverům, pak je moţné mapové podklady 

načíst v programu na stolním počítači a následně je uloţit na mobilní zařízení. Na internetových 

stránkách jednotlivých krajských úřadů České republiky jsou dostupné mapové sluţby 

specializované pro jejich území. Většinou se jedná o data převzatá z jiných mapových serverů 

(např. ČÚZK), na něţ promítají vlastní regionální vrstvy. 

Poskytováním mapových sluţeb a prostorových dat se zabývá projekt INSPIRE 

(Infrastructure for Spatial Information in Europe – Evropská infrastruktura prostorových dat), 

který je iniciativou Evropské komise. Jeho cílem je vytvořit evropský legislativní rámec 

potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Národní geoportál 

INSPIRE je dostupný na internetové adrese http://geoportal.gov.cz. Zatím se jedná o verzi 

s částečnou funkčností, v plném provozu by měl být v průběhu roku 2012 (INSPIRE, 2011). Od 

1. dubna 2011 nahradil geoportál INSPIRE provoz Mapových sluţeb Portálu veřejné správy 

http://geoportal.cenia.cz a nabízí všechny mapové aplikace, které zde byly dostupné, včetně 

databáze CORINE Land Cover (CENIA, 2011). 

2.3 Globální polohové systémy 

Následující kapitola je věnována Globálnímu polohovému systému, jehoţ druţicové signály 

budou pouţívány v průběhu této práce. 

Zkratka GPS pochází z anglického názvu Global Positioning System, který je do češtiny 

nejčastěji překládán jako globální polohový systém. Americký GPS je v současné době jedním 

ze dvou provozovaných globálních druţicových polohových systémů, které slouţí široké 

veřejnosti. Druhým systémem je ruský GLONASS (GLObalnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja 

Sistěma). Funguje na obdobném principu jako GPS, jeho vyuţívání je však méně rozšířené. 

Mezi globální druţicové polohové systémy přibude i evropský zástupce GALILEO, budovaný 

Evropskou unií a Evropskou kosmickou agenturou. Jeho zprovoznění v základní konfiguraci je 

plánováno na rok 2014 (Šunkevič, 2010). 

Projekt GPS byl oficiálně zahájen 17. prosince roku 1973 pod názvem NAVSTAR GPS 

(Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System). Později se ujala jen 
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zkratka GPS. Primárně se jednalo o vojenský navigační systém, který byl vyvinut a dodnes je 

spravován ministerstvem obrany Spojených států amerických. Od roku 1995 byl signál GPS 

zpřístupněn i civilním uţivatelům po celém světě, ovšem pouze se zavedením selektivní 

dostupnosti SA. Konkrétně se jednalo o „záměrné zavádění proměnlivých chyb do signálů 

vysílaných druţicemi systému GPS, které měly za následek výrazné zhoršení přesnosti určování 

polohy“ (Rapant 2002). Důvodem zavedení tohoto opatření bylo zajištění národní bezpečnosti 

USA zabráněním zneuţití systému GPS, např. pro potřeby teroristických organizací. 1. května 

2000 vydal tehdejší prezident USA Bill Clinton prohlášení, ve kterém na doporučení 

ministerstva obrany nařizuje definitivní deaktivaci selektivní dostupnosti, coţ znamenalo aţ 

desetinásobné zvýšení přesnosti určování polohy pro civilní uţivatele.  

2.3.1 Struktura systému GPS 

Systém GPS lze rozčlenit do tří segmentů – kosmického, řídícího a uţivatelského.  

Kosmický segment je tvořen soustavou druţic obíhajících kolem Země po předem 

definovaných oběţných drahách. Původně byl projektován na 24 druţic systematicky 

rozmístěných na šesti téměř kruhových oběţných drahách. V současné době je v provozu 32 

druţic, které jsou na šesti orbitách ve výšce přibliţně 20 200 km nad Zemí rozmístěny 

nerovnoměrně (NAVCEN, 2011). Díky navýšení počtu druţic jich je na kaţdé orbitě umístěno 

pět aţ šest místo původních čtyř. Dráhy druţic svírají s rovinou zemského rovníku úhel 55°. 

Oběţná doba druţic je 11 hodin a 58 minut, coţ znamená, ţe během hvězdného dne vykonají 

dva oběhy kolem Země. Následující den jsou tedy druţice na stejném místě na oběţné dráze o 

čtyři minuty dříve (Kvapil, 2005). Nezbytnou součástí vybavení kaţdé druţice je rádiový 

vysílač, velmi přesné atomové hodiny a řada dalších pomocných přístrojů, které slouţí pro 

navigaci a jiné specifické úkoly. 

Řídící segment GPS tvoří soustava pěti pozemních monitorovacích stanic umístěných na 

velkých vojenských základnách americké armády. Tyto stanice, jejichţ poloha byla určena na 

základě astronomických a geodetických měření s vysokou přesností, jsou rozmístěny 

rovnoměrně podél rovníku. Nacházejí se na Havajských ostrovech, na ostrově Ascension ve 

středním Atlantiku, na ostrově Diego García uprostřed Indického oceánu, na atolu Kwajalein na 

Marshallových ostrovech a v Colorado Springs v USA. Stanice v Colorado Springs je zároveň i 

hlavní řídící stanicí, která je z důvodu bezpečnosti umístěna v opevněném bunkru ve Skalistých 

horách a má speciální ochranu. Monitorovací stanice Ascension, Diego García a Kwajalein 

navíc disponují pozemními anténami, které umoţňují komunikaci s druţicemi. Pozemní 

monitorovací stanice jsou bezobsluţné, pouze přijímají signály druţic a předávají je do hlavní 

řídící stanice, kde dochází k jejich zpracování. Zde jsou na základě přijatých dat vypočítány 

přesné údaje o oběţných drahách (tzv. efemeridy) a korekce atomových hodin pro jednotlivé 
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druţice. Tato data jsou následně přenesena na stanice s pozemními anténami, které minimálně 

jednou denně vysílají nově určené parametry zpět na jednotlivé druţice (Rapant, 2002). 

Uţivatelský segment se skládá z GPS přijímačů jednotlivých uţivatelů, které jsou schopny 

přijímat signály z druţic a na základě toho určit údaje o své poloze a čase. Pro výpočet polohy 

je zapotřebí přijímat signál z minimálně tří druţic, zatímco pro výpočet polohy i s výškou je 

nutno zpracovat signál alespoň ze čtyř druţic.  

I přes zrušení selektivní dostupnosti je uţivatelský segment rozdělen dle kompetencí 

vyuţívání sluţeb na přesnou polohovou sluţbu PPS (Precise Positioning Service) a standardní 

polohovou sluţbu SPS (Standard Positioning Service). PPS přijímá druţicové signály na 

frekvenci L2, umoţňuje vyuţívat plnou přesnost systému a je určena autorizovaným 

uţivatelům, jako je armáda USA a spřátelené armády, určité vládní agentury a vybraní civilní 

uţivatelé se speciálním povolením od americké vlády. Ostatním uţivatelům je zdarma dostupná 

méně přesná sluţba SPS, kterou přijímají na frekvenci L1.  

2.3.2 Ovlivnění přesnosti 

Kromě skutečnosti, ţe je přesnost signálu GPS úmyslně sniţována armádou obrany USA, 

existuje mnoho dalších faktorů ovlivňujících určení přesnosti polohy GPS přijímače. Některé 

můţe redukovat sám uţivatel, neboť důleţitou fází před samotným měřením v terénu je pečlivá 

příprava plánu měření. 

2.3.2.1 Platnost efemerid 

Jedním z těchto faktorů je informovanost o platnosti efemerid. Zprávy o parametrech drah 

druţic lze získat buď z almanachu, coţ je jedna ze sloţek signálu GPS obsahující údaje o stavu 

všech druţic umístěných v kosmickém segmentu, nebo z efemerid vysílaných kaţdou druţicí 

zvlášť. Údaje z almanachu jsou méně přesné a doba jejich platnosti se udává na několik měsíců 

aţ rok, za předpokladu ţe v konstelaci druţic GPS nedojde k ţádným zásahům. Dráhové 

efemeridy vykazují vyšší přesnost, ovšem platnost těchto údajů je udána pro podstatně kratší 

časový úsek, a to na dobu přibliţně čtyř hodin. Všeobecně platí, ţe čím starší efemeridy jsou, 

tím větší chyba v určení polohy druţice můţe nastat. S platností efemerid souvisí i jejich 

přesnost, za tu je ale plně zodpovědný řídící segment GPS.  

2.3.2.2 Geometrické uspořádání druţic 

V moci uţivatele je také moţnost ovlivnit přesnost měření zvolením vhodného počtu 

viditelných druţic a jejich geometrického uspořádání. Aby byl přijímač GPS schopen vypočítat 

polohu včetně nadmořské výšky, musí mít k dispozici signály alespoň ze čtyř druţic. Pro 

přesnější výsledky měření je však výhodnější pouţít druţic více. Kvalitu geometrického 
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rozloţení viditelných druţic nad obzorem v okamţiku měření vyjadřuje parametr nazvaný 

sníţení přesnosti se zkratkou DOP (Dilution Of Precision). Za ideální rozmístění čtyř druţic je 

povaţován stav, kdy je jedna umístěna v nadhlavníku a zbylé tři 15° aţ 20° nad obzorem, 

svírající horizontální úhel 120°. Čím menší je hodnota DOP, tím lepší je geometrie uspořádání 

druţic a průmět signálu GPS na zemský povrch je pak určen s vyšší přesností. Naopak vyšší 

hodnota DOP znamená, ţe jsou druţice seskupeny v relativně malé oblasti a nezaručí 

dostatečnou přesnost určení polohy a času. Na základě faktorů pouţitých pro výpočet hodnoty 

DOP jsou rozlišeny následující parametry sníţení přesnosti: relativní (RDOP), polohové 

(PDOP), horizontální (HDOP), vertikální (VDOP) a časové (TDOP). Nejčastěji pouţívaným 

indikátorem vhodnosti uspořádání druţic je PDOP. Pokud je hodnota PDOP menší neţ 5, je 

rozmístění druţic optimální. Je-li hodnota PDOP v intervalu 5 aţ 7, lze uspořádání ještě 

akceptovat. Hodnoty PDOP větší neţ 7 vykazují špatnou geometrii uspořádání druţic a pro 

určení polohy jsou nevhodné (Rapant 2002). U většiny přijímačů signálu GPS lze nastavit 

limitní hodnotu PDOP a horší uspořádání je pak ignorováno.  

2.3.2.3 Multipath 

Uţivatel můţe částečně ovlivnit i vícecestné šíření signálů GPS, tzv. multipath. Při tomto jevu 

dochází v přijímači k interferenci přímého signálu z druţice a nepřímého signálu vzniklého 

odraţením od zemského povrchu nebo objektu s vysoce odrazným povrchem, který se na něm 

nachází. Anténa přijímá dva nebo více signálů se stejným časem vypuštění od jedné druţice, ale 

délka dráhy odraţeného signálu je delší neţ délka dráhy signálu přímého. To má za následek 

chybné určení zdánlivé vzdálenosti mezi druţicí a přijímačem. Velikost této chyby lze 

eliminovat vhodnou konstrukcí antény se schopností redukovat vlivy odraţených signálů a 

volbou vhodného místa měření bez přítomnosti objektů s vysoce odrazivým povrchem. 

Multipath efekt je největší u druţic nacházejících se nízko nad obzorem, proto je doporučováno 

vyřadit z měření všechny druţice, které mají elevační úhel niţší neţ 15° (Rapant 2002). 

2.3.2.4 Hodnota SNR 

Indikátorem vícecestného šíření signálu bývá nízká hodnota SNR (Signal to Noise Ratio), coţ je 

ukazatel popisující vztah mezi intenzitou uţitečných informací v signálu a intenzitou 

neuţitečného šumu. Míra obsahu uţitečných informací v signálu se postupně ztrácí v šumu 

s klesajícím poměrem hodnoty SNR. K méně přesným měřením dochází v oblastech, kde je šum 

okolního prostředí příliš hlasitý. Ke zhoršení kvality signálu můţe dojít např. při průchodu 

korunami stromů, v blízkosti zdrojů elektromagnetického vlnění, nebo při pouţití druţic, které 

se nachází nízko nad horizontem.  
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2.3.2.5 Atmosférické vlivy 

Další zdroje nepřesností, jejichţ velikost můţe uţivatel ovlivnit, vznikají při průchodu signálu 

z druţice atmosférou, kde působí zejména vlivy ionosféry a troposféry.  

Ionosférická vrstva obsahuje velké mnoţství ionizovaných částic, které mají značný vliv na 

průchodnost radiových signálů. Dochází zde k ionosférické refrakci, coţ je změna rychlosti 

šíření signálu GPS závislá na počtu volných elektronů v ionosféře. Signály s niţší frekvencí jsou 

zpomalovány více neţ signály s vyšší frekvencí. Proto se k minimalizaci vlivu ionosféry 

pouţívají dvoufrekvenční přijímače, které jsou schopny na základě porovnání časů přijetí 

signálů frekvencí L1 a L2 vypočítat korekce. U jednofrekvenčních přijímačů jsou ke zmenšení 

velikosti chyb vyuţívány opravy vypočtené na základě různých ionosférických modelů. Počet 

elektronů způsobující zpoţdění signálu závisí především na sluneční aktivitě, tudíţ je vliv 

ionosféry na šíření signálu vyšší v denní době (Jensen, Mitchell 2011). 

V troposféře vzniká tzv. troposférická refrakce, jejíţ velikost je závislá na 

meteorologických parametrech ovzduší, především na koncentraci vodních par v troposféře. Na 

rozdíl od ionosféry není závislá na frekvenci nosné vlny, tudíţ jsou signály L1 a L2 zatíţeny 

stejnou chybou. Korekce takto vzniklých chyb lze poměrně přesně vypočítat pomocí 

matematicko-fyzikálních modelů při znalosti atmosférických podmínek v místě měření.  

2.3.2.6 Typ přijímače 

V neposlední řadě uţivatel ovlivňuje přesnost měření tím, jaký typ přijímače pouţije. Obecně 

lze říci, ţe vyšší přesnost je patřičně vyváţena pořizovací cenou přístroje. V současnosti existuje 

široké spektrum nabídky GPS přijímačů uţívaných v různých oborech lidské činnosti. 

Jednotlivé přístroje se od sebe mohou lišit počtem přijímaných frekvencí (jednofrekvenční, 

dvoufrekvenční), pouţitím odlišného principu měření (přístroje pro kódová měření, přístroje pro 

fázová měření), počtem vstupních kanálů (to určuje, kolik druţic je přijímač schopen současně 

sledovat) atd. Nejrozmanitější skupinou je však dělení přístrojů podle různého způsobu jejich 

vyuţití. Jsou to přístroje pro kosmickou, leteckou, či námořní navigaci, speciální geodetické 

přijímače, u kterých je vyţadována vysoká přesnost měření, ruční navigační přijímače 

vyuţívané převáţně pro turistiku a aktivity ve volném čase, přijímače určené k získávání 

podkladů pro tvorbu map, vysoce přesné a spolehlivé referenční přijímače určené k výstavbě 

referenčních stanic DGPS atd.  

2.3.2.7 Přesnost hodin na druţicích 

Nejčastějším zdrojem odchylek kosmického segmentu je přesnost hodin na druţicích. Vzhledem 

k tomu, ţe je poloha přijímače GPS určována na základě znalosti přesného času mezi vysláním 

signálu z druţice a jeho přijetím přijímačem, je nezbytně nutné, aby byla zajištěna časová 



Anna Procházková: Mobilní GIS v mapování krajiny 

21 

 

synchronizace mezi hodinami na druţici a hodinami přijímače. Z tohoto důvodu je kaţdá 

druţice kosmického segmentu GPS vybavena třemi aţ čtyřmi velmi přesnými atomovými 

hodinami s rubidiovým či cesiovým oscilátorem. Ačkoli jsou tyto hodiny vysoce stabilní, můţe 

dojít k časové odchylce aţ 1 ms, coţ ve výsledku měření pseudovzdálenosti znamená chybu aţ 

300 kilometrů (Kaplan, Hegarty 2006). Proto se o přesnost atomových hodin stará hlavní 

monitorovací stanice, která neustále ověřuje a koriguje jejich chod. Uţivatel pak obdrţí 

opravená data v navigační zprávě. 

2.3.3 Metody zpřesnění polohy GPS 

2.3.3.1 Průměrování 

Nejjednodušším způsobem zvýšení přesnosti měření v reálném čase je průměrování. Princip 

této metody je zaloţen na pouţití většího mnoţství vypočtených poloh pro určení jedné 

průměrné hodnoty. Tím dojde k částečnému potlačení vlivu výskytu odlehlých chybových 

hodnot. Nevýhodou tohoto postupu je potřeba dlouhodobého měření na jednom bodě, z čehoţ 

vyplývá nevhodnost pouţití při měření v pohybu. V době aktivní selektivní dostupnosti bylo 

experimenty prokázáno, ţe po osmi hodinách průměrování jiţ nedochází k výraznějšímu 

zvýšení přesnosti (Gilbert, 1995). 

2.3.3.2 DGPS 

Také metodou diferenčního GPS (DGPS) lze dosáhnout významného zvýšení přesnosti 

určování polohy, a to v reálném čase i při dodatečném zpracování naměřených výsledků 

(tzv. postprocessing). Na rozdíl od průměrování vyţaduje další technické vybavení. Princip 

DGPS je zaloţen na vyuţití jednoho přijímače v podobě referenční stanice a druhého GPS 

přijímače v podobě mobilního přístroje. Referenční stanice je speciální GPS přijímač, jehoţ 

poloha je přesně určena geodetickým zaměřením. Neustále sleduje všechny viditelné druţice a 

porovnává změřené pseudovzdálenosti s vypočtenými předpokládanými hodnotami. Jejich 

rozdíly pak vysílá vlastním samostatným kanálem uţivatelům DGPS (Voţenílek, V. a kol., 

2001). Poloha mobilních GPS přijímačů je pak pomocí těchto korekčních dat zpřesňována. Míra 

platnosti diferenčních korekcí se sniţuje s narůstající vzdáleností mobilního přijímače od 

referenční stanice. Pouţitím DGPS lze redukovat především chyby vzniklé při průchodu signálu 

atmosférou, chyby hodin druţic a chyby efemerid.  

Společnost Trimble vybudovala na území České republiky vlastní síť referenčních stanic 

pod názvem Trimble VRS Now Czech. Jedná se o zpoplatněnou sluţbu poskytování korekčních 

dat uţivatelům GPS. Celostátní pokrytí touto sítí zajišťuje 24 referenčních stanic rozmístěných 

na území České republiky. Pro lepší pokrytí západních Čech jsou přijímána ještě data z osmi 

referenčních stanic v Německu. 
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2.3.3.3 SBAS 

Modernější obdobou diferenčních korekcí jsou rozšiřující satelitní systémy zvané SBAS 

(Satellite Based Augmentation System), jejichţ cílem je doplnit existující navigační systémy 

o další sluţby. Především se jedná o šíření diferenčních korekcí a monitorování integrity signálu 

(Rapant, 2002). 

Evropskou aplikací rozšiřujících satelitních systémů je EGNOS (European Geostationary 

Navigation Overlay Service), který zvyšuje přesnost a poskytuje integritu signálu GPS nad 

většinou území Evropy a přilehlými oblastmi. Dále jsou to WAAS (Wide Area Augmentation 

System) nad územím Spojených států amerických, kanadský CWAAS (Canadian Wide Area 

Augmentation System), japonský MSAS (Multi-Functional Satellite Augmentation System) a 

indický GAGAN (GPS & GEO Augmented Navigation).  

Tyto systémy byly budovány především pro vyuţití v letecké a lodní dopravě, neboť 

umoţňují pokrytí rozsáhlých oblastí. Signál SBAS se přenáší pomocí geostacionárních druţic 

na frekvenci L1. Je tedy moţné ho přijímat přímo prostřednictvím ručního GPS přijímače, který 

je s tímto systémem kompatibilní (Steiner, Černý 2003). Nevýhodou je menší přesnost ve 

srovnání s jinými moţnostmi a také malá dostupnost signálu pro Českou republiku. V našich 

zeměpisných šířkách se totiţ tyto satelity objevují nízko nad jiţním horizontem a jejich signál je 

proto často nedostupný. 
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3 METODIKA 

3.1 Technický popis pouţitých přístrojů 

Oba níţe popsané přístroje jsou produkty firmy Trimble, která se specializuje na výrobu 

zařízení pro přesné určování polohy. Výrobky společnosti Trimble nacházejí uplatnění 

v širokém spektru odvětví, jako je geodézie, stavebnictví, mapování a GIS, zemědělství, veřejná 

bezpečnost atd. Autorizovaným distributorem těchto výrobků v České republice je firma 

Geotronics Praha. 

3.1.1 Trimble Juno SC 

Kapesní počítač Juno SC je díky své odolné 

konstrukci s rozměry 12,9 cm x 7,4 cm x 3,0 cm 

a hmotností 0,24 kg určený zejména pro práci 

v terénu. V kombinaci s profesionálním SW 

umoţňuje produktivní sběr dat pro GIS. 

Antireflexní dotykový displej s úhlopříčkou 

8,9 cm poskytuje dostačující prostředí pro 

editaci naměřených dat přímo v terénu. Přístroj 

lze tedy ovládat buď dotykovým perem, nebo 

pomocí tlačítek, která se nachází v jeho spodní 

části. 

Je vybaven jednofrekvenčním vysoce 

citlivým integrovaným GPS přijímačem 

s dvanácti vstupními kanály, coţ umoţňuje 

přijímat signály aţ z dvanácti druţic současně. 

To je výhodou zejména při měření pod hustým 

vegetačním krytem nebo v blízkosti budov. Dle 

distributora je díky integrovanému SBAS 

přijímači tento přístroj schopen dosáhnout 

polohové přesnosti 2 aţ 5 metrů v reálném čase.  

Obr. 2 Přístroj Juno SC 

(zdroj: store.esri.com) 
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Vyšší přesnosti, 1 aţ 3 metry, lze dosáhnout postprocesním zpracováním naměřených výsledků 

prostřednictvím technologie Trimble DeltaPhase v softwaru GPS Pathfinder Office 

nebo vyuţitím GPS Analyst Extension v softwaru ESRI ArcGIS Desktop. Je zde i moţnost 

připojení externí GPS antény (Trimble, 2008). 

Pro připojení k síti a jiným zařízením lze vyuţít vestavěný Bluetooth a WiFi. Integrovaný 

3.5G modem umoţňuje vysokorychlostní připojení k internetu a online přenos dat, díky čemuţ 

je moţno aktualizovat důleţité informace přímo v terénu v reálném čase.  

Pro rozsáhlé aplikace, data a mapy slouţí interní datová paměť o velikosti 128 MB, která 

můţe být rozšířena paměťovou kartou typu microSD či microSDHC. Rychlé načítání těchto dat 

a aplikací zajišťuje paměť RAM o velikosti 128 MB. 

V přístroji Juno SC je zabudovaný operační systém Windows Mobile 6.1, jehoţ součástí 

jsou nástroje jako Excel Mobile, Word Mobile, Internet Explorer Mobile, Outlook Mobile a 

Power Point Mobile. 

V současné době je na trhu jiţ nová verze Juno SD, která díky slotu na SIM kartu umoţňuje 

uţivatelům datovou i hlasovou komunikaci. Verze Juno SC sice také obsahuje slot na SIM 

kartu, ta ale slouţí jen jako moţnost připojení k internetu prostřednictvím mobilních operátorů. 

3.1.2 GeoExplorer 2008 GeoXH 

Rovněţ přístroj GeoExplorer 2008 GeoXH je určen pro 

terénní mapování. Jeho rozměry jsou 21,5 cm x 9,9 cm x 

7,7 cm a hmotnost 0,81 kg. Vysoké rozlišení 

zobrazovaných dat (480x640 pixelů) zajišťuje dotykový 

displej s úhlopříčkou 8,9 cm. Stejně jako u přístroje Juno 

SC, lze také tento model ovládat buď pomocí dotykového 

pera, nebo pomocí deseti tlačítek umístěných ve spodní 

části.  

Výrobce uvádí, ţe integrovaný dvoufrekvenční GPS 

přijímač s 26 kanály a integrovaným SBAS umoţňuje 

měření s přesností do jednoho metru v reálném čase a do 

50 cm po pouţití postprocesingu. Výrazného zpřesnění 

lze prý také dosáhnout prostřednictvím Trimble H-Star 

technologie, kterou tento přístroj disponuje. Distributor 

tvrdí, ţe díky této technologii je moţno zaměřit objekty 

s přesností do 30 cm v reálném čase a do 10 cm po 

postprocesním zpracování. Pro měření a sběr dat pomocí 

H-Star technologie je však zapotřebí přítomnost jedné 

Obr. 3 Přístroj GeoExplorer 

(zdroj: www.geotronics.sk) 
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referenční stanice do vzdálenosti 80 km nebo tří stanic do vzdálenosti 200 km.  

Navíc je zde k dispozici tzv. Everest technologie, která zlepšuje příjem signálu GPS 

v obtíţných observačních podmínkách (např. pod korunami stromů nebo v husté zástavbě) a 

eliminuje falešné odrazy (tzv. multipath). 

Interní datovou paměť o velikosti 1 GB je moţné rozšířit paměťovými kartami typu 

SD/SDHC. Plynulý chod aplikací zajišťuje paměť RAM o velikosti 128 MB. Kromě moţnosti 

připojení k WiFi lze u tohoto přístroje vyuţít i technologie Bluetooth či GSM komunikace. 

3.1.3 Srovnání přístrojů 

Oba přístroje se od sebe odlišují především vlastnostmi přijímače GPS. Přístroj Juno SC má 

výrobcem pevně přednastavené parametry příjmu signálu GPS (hodnoty PDOP, SNR, elevace). 

U přístroje GeoExplorer můţe uţivatel tyto parametry libovolně měnit v závislosti na 

skutečnosti, jedná-li se spíše o produktivní sběr dat, nebo zda je více důleţitá přesnost.  

V následující tabulce jsou shrnuty a srovnány základní charakteristiky obou přístrojů. 

Tab. 1 Porovnání základních charakteristik použitých přístrojů (zdroj: vlastní tvorba) 

Charakteristika Juno SC GeoExplorer 2008 GeoXH 

Rozměry 12,9 x 7,4 x 3,0 cm 21,5 x 9,9 x 7,7 cm 

Hmotnost 0,24 kg 0,81 kg 

Displej 8,9 cm QVGA (240 x 320 pix) 8,9 cm VGA (480 x640 pix) 

Počet kanálů GPS 12 26 

Integrovaný SBAS Ano Ano 

H-Star technologie Ne Ano 

Everest technologie Ne Ano 

Přesnost v reálném čase 2 – 5 m Do 30 cm 

Přesnost po postprocesingu 1 – 3 m Do 10 cm 

Paměť RAM 128 MB 128 MB 

Interní paměť 128 MB 1 GB 

Rozšíření Slot microSD/microSDHC Slot na SD/SDHC 

Fotoaparát Ano (3 Mpix) Ne 
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3.2 Software ArcPad 

ArcPad je jednou ze tří moţností programových vybavení do terénu, které nabízí 

kalifornská společnost ESRI. Dalšími jsou ArcGIS Mobile a speciální ArcGIS aplikace pro 

mobilní telefony s pokročilými funkcemi (tzv. smartphony). V této práci bude pouţívána 

nejnovější verze programu ArcPad 10 (dále jen ArcPad). 

Software ArcPad je určený pro mobilní mapování a mobilní správu GIS přímo v terénu. Byl 

vyvinut pro přístroje s operačním systémem Windows Mobile. Zvyšuje přesnost a účinnost 

sběru dat a rozšiřuje přístup k prostorovým datům v terénu. V programu ArcPad lze vytvářet, 

editovat, analyzovat a zobrazovat data GIS. I přes moţnost vyuţití ArcPad jako samostatného 

programu, pro profesionální mapové výstupy a přípravy měření je vhodné jej pouţít 

v kombinaci s programy ArcGIS Desktop na stolním počítači. Pro vzájemnou komunikaci mezi 

nimi slouţí extenze ArcPad Data Manager, která je součástí instalačního CD ArcPad 10.  

Instalační CD obsahuje i aplikaci ArcPad Studio, která slouţí k navrhování formulářů pro 

usnadnění a urychlení mapovacích prací v terénu, vytváření nových nástrojových lišt, vývoji 

nadstaveb pro podporu dalších formátů dat či psaní skriptů, které komunikují s interními 

objekty ArcPad (Exnerová, 2002). Hotové skripty vytvořené ostatními uţivateli je moţné 

stáhnout např. z internetových stránek společnosti ESRI (http://arcscripts.esri.com). Veškeré 

úpravy v této aplikaci se provádí na stolním počítači a poté jsou přenášeny na mobilní zařízení. 

ArcPad také umoţňuje připojení externích či vyuţití interních zařízení na mobilním 

přístroji, jako jsou GPS antény, laserové dálkoměry či digitální fotoaparáty a integraci jejich 

výstupů s databázemi GIS. Dálkoměry jsou uţitečné zejména při mapování špatně přístupných 

či nedostupných objektů v krajině. Digitální fotoaparát můţe slouţit pro dokumentaci stavu 

zaměřovaných objektů. Pořízené fotografie lze ukládat přímo do mapového projektu a 

přiřazovat k nim hypertextové odkazy. 

ArcPad umoţňuje zobrazení jak vektorových, tak rastrových formátů dat. S vektorovými 

daty pracuje ve formátech shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf atd.), které jsou běţně pouţívány 

v softwarech firmy ESRI. Dále pracuje se speciálními formáty vektorových dat, jako jsou 

ArcPad AXF soubory (*.axf), ArcPad Graphics layer (*.apg) a ArcPad Photo layer (*.apg). Aby 

mohla být rastrová data v ArcPadu správně zobrazena, musí mít připojen buď příslušný 

lokalizační soubor (tzv. world file), který obsahuje informace o souřadném systému, nebo 

soubor kartografického zobrazení (*.prj). Vzhledem k omezené paměťové kapacitě mobilního 

zařízení Arcpad primárně podporuje komprimované rastry ve formátu MrSID. Dále to jsou 

formáty BMP, JPEG, TIFF, GIF nebo PNG. 
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3.2.1 Uživatelské prostředí ArcPad 

Uţivatelské prostředí programu ArcPad tvoří panel nástrojů, mapové okno a stavový řádek.  

Obr. 4 Prostředí programu ArcPad 10 na PC (zdroj: ArcPad 10) 

Hlavní nástrojová lišta (Main Tools) obsahuje nástroje pro běţnou práci s celým projektem. 

Otevírá, vytváří a ukládá mapy ve formátu *.apm, umoţňuje vytvářet nové shapefile soubory, 

rychlé projekty, rychlé formuláře a grafické vrstvy či vrstvy fotografií, které se načítají do 

aktuální mapy. Dále přidává do mapového projektu jiţ existující vrstvy či data ze serverů, 

zobrazuje vlastnosti mapy, zprostředkovává práci s GPS a v neposlední řadě obsahuje 

nápovědu. Její důleţitou součástí je také moţnost zobrazení dialogového okna Tabulky obsahu, 

která zobrazuje seznam vrstev v daném mapovém projektu. Prostřednictvím této tabulky je 

moţno nastavit zda má být vrstva viditelná, aktivní nebo jestli můţe být editována. Po dvojkliku 

myší na určitou vrstvu se zobrazí její vlastnosti a lze zde měnit její parametry, např. nastavení 

symboliky, popisu v mapě, hypertextového odkazu, průhlednosti vrstvy, referenčního či 

maximálního/minimálního měřítka, při kterém bude vrstva zobrazena atd. V Tabulce obsahu 

v záloţce Přichytávání se dá nastavit tzv. snapping. Pokud je snapping zapnutý, umoţňuje při 



Anna Procházková: Mobilní GIS v mapování krajiny 

28 

 

editaci určité vrstvy její přichytávání k jiţ existujícím lomovým bodům linie, hranám či 

koncovým bodům. Tolerance přichytávání se nastavuje ve vlastnostech mapy v hlavní 

nástrojové liště. Ta také obsahuje záloţku Možnosti, která umoţňuje zobrazení měřítka, severky, 

posunu rámu, stavového řádku a navigačních prvků (posun, přiblíţení, oddálení, zobrazení 

plného rozsahu mapy) v mapovém poli. Důleţitým nastavením v dialogovém okně Možnosti 

ArcPad je volba cesty k výchozím mapám a datům. Zvolení vhodné cesty usnadňuje manipulaci 

se soubory, neboť se nemusí pokaţdé sloţitě vyhledávat. 

Lišta nástrojů pro prohlíţení dat (Browse Tools) zahrnuje nástroje pro přiblíţení, oddálení, 

posun či otočení mapy, pevné zvětšení či zmenšení, zaostření na vybrané prvky, vycentrování 

na aktuální polohu GPS, přechod na plný rozsah či zvětšení na určitou vrstvu. Dále je zde 

moţnost vrácení se zpět na předchozí výřez nebo naopak přejít na výřez další. Uţitečným 

nástrojem je zde také moţnost ukládání aktuálních mapových výřezů v podobě záloţek. Po 

kliknutí na vybranou záloţku se zobrazí mapový výřez v rozsahu, v jakém byl do záloţky 

zaznamenán. Dalšími nástroji jsou zde identifikace prvků v mapě, měření vzdáleností (podél 

linie, paprskové, od ruky), vloţení hypertextového odkazu, moţnost přejití na vybraný prvek 

v mapě, vloţení popisků k vybraným mapovým prvkům. Pak je zde nástroj Najít, kde lze zvolit, 

v jaké vrstvě hledání proběhne, či zda se mají hledat pouze prvky v aktuálně zobrazeném 

rozsahu dat. Je zde také moţnost přepnutí mapy do reţimu rychlého vykreslení. Tento reţim 

vyuţívá k načtení mapy méně paměti, neboť polygony jsou vykresleny jen jako obrysy a liniové 

a bodové prvky jsou vyobrazeny v šířce jednoho pixelu. Reţim rychlého vykreslení lze volit i 

pro jednotlivé vrstvy v Tabulce obsahu.  

Další sada nástrojů (Drawing Tools) slouţí k editaci mapových prvků. Prvek, který má být 

upravován, musí mít ve vlastnostech povolenou editaci. Po vybrání tohoto mapového prvku 

z nabídky záloţky Zahájit/ukončit editaci můţe být upravován podle poţadavků uţivatele, 

v závislosti na faktu, jedná-li se o bod, liniový prvek či polygon. V rámci liniových prvků se zde 

mohou vykreslovat jednoduché linie, lomené linie či linie načrtnuté od ruky. Druhy polygonů 

jsou zde obdélník, kruh, elipsa, či polygon načrtnutý od ruky. Samozřejmostí v editačních 

nástrojích je moţnost Vybrat, kde lze také zvolit moţnost Výběr a editace lomových bodů linie, 

která zvýrazní všechny lomové body dané linie a umoţní jejich úpravu. Součástí v těchto 

nástrojích je také moţnost výběru s pouţitím GPS. Na vybrané prvky lze také zaostřit, či zvolit 

moţnost Vycentrovat, aby byly zobrazeny uprostřed mapového pole. Jsou zde také nástroje, 

které s pouţitím aktivní GPS vytváří body, lomové body linie či kontinuálně zaznamenávají 

lomové body linie. V další záloţce nástrojové lišty Drawing Tools je moţno nahlédnout do 

vlastností prvku, který je aktuálně vybrán v mapovém poli. Prostřednictvím této záloţky lze 

také u takto vybraného prvku uskutečnit jeho přesun, rotaci, změnu měřítka, změnu velikosti 

nebo tento prvek z mapy úplně vymazat. Po vybrání liniového či polygonového prvku v mapě 

pak lze přidávat body k liniím nebo do nich vkládat lomové body. Poslední záloţka této 
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nástrojové lišty umoţňuje nastavit odsazení bodů, linií a polygonů, vytvořit lineární či radiální 

pořad, nastavit referenční bod A či B nebo začátek úseku linie. 

Pomocí nástrojové lišty Quick Capture se provádí výběr jiţ existujícího bodového, 

liniového či polygonového prvku, který má být v daném mapovém poli vytvořen. Její obsah je 

závislý na mapových vrstvách, které jsou v ArcPad aktuálně otevřeny. Navíc se zde nachází 

záloţka, pomocí níţ se vytváří fotografické vrstvy. Po označení určitého místa v mapovém poli 

se automaticky spustí fotoaparát a k těmto souřadnicím se přiřadí pořízená fotografie v podobě 

atributové informace. 

Poslední lišta Navigation Tools obsahuje sadu nástrojů, která při zapnutém GPS přijímači 

umoţňuje navigaci podle zadaných parametrů.  

V nastavení nástrojové lišty lze kromě upravení velikosti tlačítek vytvořit novou lištu 

Oblíbené, kde si uţivatel můţe navolit nejčastěji pouţívané nástroje, aby je nemusel vyhledávat 

jednotlivě v kaţdé liště zvlášť, ale měl je všechny zde pohromadě. 

3.3 Software TerraSync 

Software TerraSync byl vyvinut kalifornskou společností Trimble pro účely sběru dat a 

aktualizace GIS přímo v terénu. Obdobně jako u přístroje Juno SC se distribucí tohoto softwaru 

v České republice zabývá především firma Geotronics. 

Tento software je dostupný ve dvou variantách, TerraSync Standard a TerraSync 

Professional. Profesionální verze na rozdíl od standardní umoţňuje zobrazení vektorových či 

rastrových mapových podkladů, práci s  mapovými sluţbami, podporuje připojení externích 

zařízení (laserový dálkoměr, GPS anténa atd.) a také umoţňuje provádět aktualizaci jiţ 

změřených mapových prvků. 

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přf UK vlastní licenci softwaru TerraSync 

Professional ve verzi 4.10, která bude pouţívána v této práci. V současné době je však 

nejaktuálnější verzí TerraSync 5.10. Součástí licence, kterou vlastní katedra jsou i aplikace 

GPS Pathfinder Office ve verzi 5.0, GPS Analyst a GPScorrect.  

Aplikace GPS Analyst je nadstavbou ESRI ArcGIS softwaru, která po připojení GPS 

přijímače ke stolnímu počítači umoţňuje práci s GPS daty přímo v prostředí GIS. 

GPScorrect je extenze terénního softwaru ArcPad umoţňující detailní nastavení GPS 

přijímače v prostředí ArcPad a ukládání naměřených dat pro postprocessing. 



Anna Procházková: Mobilní GIS v mapování krajiny 

30 

 

3.3.1 Uživatelské prostředí TerraSync 

Základní menu programu TerraSync se skládá z pěti poloţek: Mapa, Data, Navigace, Stav a 

Nastavení. Kaţdá z nich pak v podobě rozbalovacího menu poskytuje dílčí nástroje. 

Při spuštění tohoto programu na stolním počítači je zobrazeno jedno hlavní okno a dvě 

menší vedlejší okna (viz obr. 5). V kterémkoli okně lze otevřít všechny poloţky, záleţí tedy jen 

na poţadavcích rozmístění uţivatele. Na kapesním zařízení je z důvodu omezené velikosti 

displeje zobrazeno pouze jedno okno, které se můţe volitelně přepínat. 

Obr. 5 Prostředí programu TerraSync na PC (zdroj: TerraSync Professional v4.10) 

Po zvolení poloţky Mapa se zobrazí tři rozbalovací menu, mapové okno a stavový řádek ve 

spodní části. V prvním rozbalovacím menu se nachází nástroje na výběr, přiblíţení, oddálení, 

posun, digitalizaci a měření prvků v mapovém okně. Druhé menu Volby umoţňuje 

maximalizovat okno na všechny aktuálně otevřené mapové prvky, automatický posun na 

aktuální GPS polohu či na výběr zvolený uţivatelem nebo aktualizovat či smazat vybraný 

prvek. Je zde také moţnost nastavit určitý bod v mapě jako navigační počátek/cíl. V menu 
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Vrstvy se volí soubory, které mají být pouţité jako mapové pozadí. Rovněţ je zde moţnost, aby 

pozadí bylo úplně vypnuto. Jako mapové pozadí lze pouţít data v následujících rastrových a 

vektorových formátech: MrSID (*.sid), JPEG (*.jpg), JPEG2000 (*.jp2 a *.j2c), ECW (*.ecw), 

Bitmap (*.bmp), TIFF (*.tif), Esri Shapefile (*.shp) a Trimble SSF (*.ssf). V tomto menu se 

také mohou barevně naformátovat zobrazované vrstvy, podle konkrétních představ kaţdého 

uţivatele. V mapovém okně lze zobrazovat více vrstev přes sebe. Stavový řádek obsahuje šipky 

na posun mapového okna a nástroje pro přiblíţení, oddálení, zobrazení všech aktuálních vrstev a 

vrácení zpět na předchozí mapový výřez. Nepostradatelnou součástí je zde i grafické měřítko. 

Poloţka Data slouţí k zakládání nových či otevírání jiţ existujících datových souborů. Je 

zde tedy moţnost vytváření nových, či editování jiţ stávajících mapových prvků v podobě bodů, 

linií nebo polygonů. Špatně přístupné body lze například zaměřovat i s odsazením, ale to jen za 

předpokladu, je-li znám směrník nebo délka mezi bodem, který má být zaměřen a stanovištěm, 

na kterém je měření prováděno. Pak je odsazení moţno měřit různými způsoby, např.  

délka – směrník, délka – délka, tři délky, směrník – směrník nebo tři směrníky. Také linie lze 

kromě odsazení zaznamenávat i více způsoby. Prvním z nich je metoda kontinuální měření, kdy 

je nepřetrţitě zaznamenávána poloha GPS přijímače v časových či vzdálenostních intervalech. 

Druhým způsobem je měření linie pomocí lomových bodů. To znamená, ţe je zaznamenávána 

poloha GPS pouze na uţivatelem zvolených bodech, které jsou následně propojeny přímkou. 

Tento způsob je podstatně pomalejší, avšak při dostatečném setrvání na bodech vyváţen vyšší 

přesností určení polohy.  

Po nastavení navigačního cíle v sekci Mapa nebo Data zobrazuje poloţka Navigace směr a 

vzdálenost k tomuto cílovému bodu.  

Poloţka Stav je věnována příjmu signálu GPS. Po zvolení moţnosti Satelity v rozbalovacím 

menu je zobrazen přehled druţic systému GPS, které mají být dostupné. V levé části se nachází 

sloupcový graf, který ukazuje relativní sílu signálu druţic. Pokud je sloupec v grafu černý, je 

z druţice přijímán dostatečný signál na její pouţití pro výpočet polohy. Je-li signál slabý, je 

v grafu vidět jen obrys sloupce. Záloţka Sat Info podává informace o satelitech, ze kterých je 

přijímán signál (hodnoty elevace, SNR atd.). Podle typu přijímače se v záloţce Real-time 

nastavují korekce, které mají být v reálném čase pouţity na zpřesnění zaznamenávané polohy 

GPS (např. SBAS). Pomocí záloţky Plán lze určit dobu vhodnou pro budoucí měření dvanáct 

hodin dopředu tak, aby bylo dostupných co nejvíce vhodných satelitů. K tomu je ovšem 

zapotřebí mít v přijímači aktuální almanach (soubor s informacemi o drahách satelitů), který se 

stahuje automaticky po určité době (cca deset minut) zapnutého přijímače GPS.  

Prostřednictvím poslední poloţky Nastavení se připojuje, odpojuje či resetuje GPS přijímač. 

V nastavení GPS je dále moţno zvolit port GPS přijímače a také měnit hodnoty PDOP, SNR a 

elevace v závislosti na faktu, provádí-li uţivatel měření za účelem větší produktivity či spíše 

vyšší přesnosti. Důleţitou součástí je zde nastavení souřadnicového systému. Po drobných 
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úpravách v systémovém nastavení softwaru podporuje TerraSync zobrazování dat i 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Dále je zde např. moţnost nastavení jednotek (délek, ploch, 

rychlosti atd.) nebo obsluhování externích senzorů (např. laserový dálkoměr). 

3.3.2 GPS Pathfinder Office 

Kancelářský software GPS Pathfinder Office slouţí k vytváření a zpracování projektů od 

plánování, importu dat, přes editaci, diferenční zpřesnění aţ po export výsledků (Geotronics 

Praha, 2008). Zprostředkovává také obousměrný přenos dat mezi mobilním zařízením a stolním 

počítačem. Přenesená data z mobilního zařízení jsou pak v GPS Pathfinder Office zobrazena ve 

formátu Trimble SSF (*.ssf). Dále umoţňuje import a export dat s podporou různých formátů. 

Do tohoto programu lze importovat data z následujících datových formátů: dBase (*.dbf), ESRI 

Shapefile (*.shp), AutoCAD DXF (*.dxf), MapInfo (*.mif) a Microsoft Access MDB (*.mdb). 

Importovaná data jsou následně převedena do speciálního formátu (*.imp). Vyexportováním dat 

lze kromě výše uvedených formátů (*.dbf, *.shp, *.dxf, *.mif, *.mdb) získat také formáty dat 

kompatibilní např. s volně šiřitelnými GIS aplikacemi GRASS nebo IDRISI.  

Součástí softwaru GPS Pathfinder Office je řada dalších utilit, které zajišťují správu dat. 

Jednou z nich je Differential Correction vyuţívající techniku, která výrazně zvyšuje přesnost 

naměřených GPS pozic (Princip diferenciálních korekcí je popsán v podkapitole 2.3.4 Metody 

zpřesnění polohy GPS na str. 22.). Vstupními údaji zde jsou data z jedné či více pozemních 

referenčních stanic a zvolený datový soubor ve formátu (*.ssf). Výsledkem jsou zpřesněná data 

ve formátu (*.cor).  

Utilita Batch Processor je určena k automatizaci opakujících se úkolů, které uţivatel 

nejčastěji v softwaru GPS Pathfinder Office vykonává. Lze ho např. nastavit tak, aby po 

manuálním výběru dat uţivatelem provedl automaticky jejich zpřesnění diferenciálními 

korekcemi a aby následně tato data vyexportoval ve zvoleném datovém formátu do určité sloţky 

ve stolním počítači. 

Pomocí utility Data Dictionary Editor lze vytvořit datovou knihovnu adekvátní pro 

konkrétní mapový projekt. Datová knihovna obsahuje seznam prvků (body, linie, polygony), 

které budou v průběhu mapování zaznamenávány, přičemţ ke kaţdému prvku jsou přiřazeny 

atributy, které ho charakterizují.  

Další utilita Combine slouţí ke spojení dvou či více datových souborů do jednoho. 

Výsledný datový soubor pak obsahuje všechny záznamy z kaţdého vstupního souboru.  

Prostřednictvím utility TerraSync Studio je moţné nakonfigurovat uţivatelské rozhraní 

softwaru TerraSync. Skrytím některých funkcí je tedy moţno docílit jednodušší orientace 

v tomto programu při terénním šetření. 
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3.4 Srovnání softwarů 

Následující text popisuje porovnání softwarů ArcPad a TerraSync z hlediska uţivatelské 

přívětivosti. Je zde také výčet jejich hlavních kladů a záporů, které vyplynuly z jejich 

praktického testování. Před zahájením psaní této práce jsem neměla ţádné zkušenosti se 

softwary pro terénní mapování. Seznámení s oběma programy pro mne tedy bylo novinkou.  

Jelikoţ se jedná o softwary vyvinuté speciálně pro práci v terénu na kapesních zařízeních, 

jsou tamní nástroje omezené oproti nástrojovým moţnostem v programech na stolních 

počítačích. Oba softwary lze sice vyuţít i jako samostatné programy, avšak pro profesionální 

mapové výstupy a přípravy měření je vhodné je pouţít v kombinaci s programy na stolních 

počítačích (např. ArcGIS Desktop). 

Vzhledem k tomu, ţe program ArcPad je produktem firmy ESRI, jsou i u něj uplatněna 

určitá pravidla v rozmístění nástrojů jako v programech ArcGIS Desktop. Díky mým 

předchozím zkušenostem s programy ArcGIS Desktop pro mne tedy byla zpočátku orientace 

v programu ArcPad snazší. I přes to se mi prostředí programu TerraSync po krátkém 

obeznámení zdálo sympatičtější a pro terénní mapování praktičtější. Domnívám se tedy, ţe pro 

uţivatele neznalého prostředí softwarů pro GIS by byla orientace v programu TerraSync 

jednodušší. Uţ na první pohled se jeho prostředí jeví jako techničtější, uspořádání nástrojů má 

přehlednější a jejich nacházení je více intuitivní. Ovládání tohoto programu je tedy moţné bez 

předchozích znalostí pochopit velmi rychle.  

Výhodou obou softwarů je moţnost jejich pouţití v českém jazyce. U programu ArcPad 

oceňuji zejména moţnost vytvoření nové nástrojové lišty Oblíbené, která výrazně urychluje 

práci v terénu, neboť do ní lze umístit jen nejčastěji pouţívané nástroje. Nevýhodou softwaru 

ArcPad bylo zpomalené načítání větších datových souborů. U SW TerraSync s těmito soubory 

nebyl větší problém a jejich načtení proběhlo normálně. Nedostatkem u programu TerraSync 

shledávám zobrazení vektorových mapových podkladů bez symboliky. Je zde pouze moţnost 

změnit barvu pro celý podklad a není pak poznat o, jakou vrstvu se ve skutečnosti jedná. 

Výhodu softwaru TerraSync vidím v jeho celkovém uspořádání nástrojů.  

Po zváţení všech kladů a záporů obou programů byl pro mapovací práce v terénu zvolen 

software TerraSync.  
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4 TERÉNNÍ ŠETŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

4.1 Zájmová lokalita 

Jako modelové území ukázky vyuţití mobilního GIS v mapování krajiny byla vybrána oblast 

přírodního parku Škvorecká obora-Králičina a jejího blízkého okolí. Výběr této lokality je 

opodstatněn vyuţitím výsledků této práce pro výzkumný projekt Suburbanizace, který je řešen 

na Přf UK v Praze.  

Škvorecká obora-Králičina se rozprostírá ve Středočeském kraji na severovýchodním okraji 

Praţské plošiny a protéká jí levostranný přítok Labe, říčka Výmola. Její území se rozkládá při 

východní hranici hlavního města Prahy v katastrálním území Úvaly u Prahy a část zasahuje i do 

katastrálního území obce Dobročovice. Celý rozsah mapování pak byl proveden na rozhraní tří 

katastrálních území: Úvaly u Prahy, Květnice a Dobročovice. 

Obr. 6 Mapa Škvorecké obory a okolí (zdroj: ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2009/ks01-09.pdf) 
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4.2 Vlastní měření 

Po rekognoskaci zvoleného území bylo provedeno mapování vybraných krajinných prvků 

v souřadném systému S-JTSK. Jednalo se zejména o prvky jasně viditelné na druţicovém 

snímku, aby mohla být porovnána přesnost jejich zaměření. Také byly zmapovány lesní cesty, 

pro účely posouzení vhodnosti vyuţití mobilního GIS v terénu se zhoršeným příjmem signálu 

GPS. Dalšími zmapovanými liniovými prvky byly vodní toky, kde byla pouţívána metoda 

odsazení zaznamenávané trasy. Kromě toho byly zmapovány ještě dvě plochy zemědělské půdy, 

aby mohl být posouzen stav jejich aktuálního vyuţití a stav, pod jakým jsou vedeny v různých 

evidencích (např. LPIS, Katastr nemovitostí). 

Měření bylo prováděno dvěma přístroji. Prvním z nich byl jiţ zmíněný Trimble Juno SC, 

který zapůjčila Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. U tohoto přístroje se ale 

vyskytly technické problémy. Stejný přístroj tedy musel být zapůjčen firmou Geotronics Praha, 

která poskytla i druhý přístroj pro terénní mapování GeoExplorer 2008 GeoXH. Oba zapůjčené 

přístroje měly nainstalovaný terénní software TerraSync Professional, verze 5.00, ve kterém 

bylo prováděno samotné mapování. Zpracování naměřených výsledků probíhalo v softwaru 

GPS Pathfinder Office. Výsledné mapové výstupy pak byly tvořeny v softwaru ArcGIS 

verze 10 od společnosti ESRI. 

Mapové podklady byly získány prostřednictvím mapových sluţeb. Konkrétně se jednalo o 

aktuální ortofotomapu České republiky od společnosti CENIA, která byla sdílena přes ArcGIS 

Server z internetové adresy http://geoportal.gov.cz/arcgis/services. Dále to byla Katastrální 

mapa od ČÚZK sdílená přes WMS Server z adresy http://wms.cuzk.cz/wms.asp. Pro porovnání 

přesnosti zaměření vodních toků byla pouţita digitální báze vodohospodářských dat 

(DIBAVOD). 

Parametry příjmu signálu GPS byly na kaţdém přístroji nastaveny na jiné hodnoty. Na 

přístroji Juno SC jsou výrobcem pevně nastaveny následující hodnoty: max PDOP 99, SNR12 a 

min. elevace 5°. Na přístroji GeoExplorer je moţné parametry podle poţadavků na přesnost 

měnit. Pro účely tohoto měření byly zvoleny následující parametry: max. PDOP 30, SNR 22 a 

min. elevace 5°.  

Data pro postprocesing byla získána z referenční stanice umístěné v Praze Bráníku, která 

byla vyhodnocena jako nejbliţší od zájmového území. Její vzdálenost činila v průměru 20 aţ 

25 km.  
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4.2.1 Bodové prvky 

Na geodetickém bodu o známých souřadnicích státního souřadnicového systému bylo 

provedeno měření statickou metodou. Jednalo se o zhušťovací bod podrobného polohového 

bodového pole číslo 253 (viz Příloha 3), který se nachází na volném prostranství na rozhraní 

silnice a pole. Příjem signálu ze satelitů by tedy neměl být ovlivněn okolní vegetací. Statická 

metoda spočívá v umístění přístroje na zvolený bod, kdy je po předem definovaný časový 

interval zaznamenávána jeho poloha. 

První etapa měření probíhala po dobu deseti minut s intervalem záznamu 1 sec, se 

zapnutými korekcemi SBAS. Poté se měření opakovalo opět po dobu deseti minut, ale 

s vypnutými korekcemi SBAS. Nakonec bylo měření provedeno po dobu dvou minut 

(přístrojem GeoExplorer dvakrát), aby mohl být posouzen vliv délky měření na výslednou 

přesnost určení polohy. Měření probíhalo současně na dvou přístrojích, které leţely ve výšce 

přibliţně 20 cm nad bodem. 

Z měření na zhušťovacím bodě číslo 253 je tedy výsledkem sedm bodových prvků, z nichţ 

kaţdý byl dodatečně ještě zpřesněn postprocesním zpracováním. Veškeré výstupy jsou 

v Příloze 4. Z výsledků měření vyplývá, ţe přesnost u přístroje GeoExplorer při 

desetiminutovém měření bez korekcí je přibliţně 2 m a se zapojením korekcí SBAS je přesnost 

do 0,8 m. Při dvouminutovém pozorování se zapojením korekcí SBAS je patrnější náhodný 

rozptyl naměřených hodnot. V jednom případě se poloha bodu odchýlila o 0,5 m a ve druhém o 

1,5 m. Po poţití postprocesingu se výrazně zpřesnily všechny čtyři naměřené hodnoty aţ na 

0,25 m. 

U přístroje Juno SC byla při desetiminutovém měření se zapnutými korekcemi SBAS 

dosaţena přesnost 0,75 m a bez korekcí SBAS 1,8 m. Při dvouminutovém měření s korekcemi 

SBAS byla pozice zaměřena ve vzdálenosti 4,2 m od zhušťovacího bodu. Po zpracování těchto 

dat postprocesingem došlo místo zpřesnění polohy k jejímu zhoršení, a to aţ o 1,8 m. 

4.2.2 Liniové prvky 

4.2.2.1 Vodní toky 

Jako příklad mapování vodního toku byla vybrána část říčky Výmoly a část jejího 

pravostranného bezejmenného přítoku. Jelikoţ jsou břehy obou vodních toků silně zarostlé a 

téměř nepřístupné, byla zvolena metoda měření s odsazením. Průběţně tedy byla krokováním 

zjišťována vzdálenost od procházené trasy k ose vodního toku. V souvislosti s tím byla 

v přístroji měněna hodnota odsazení. Protoţe se jedná o z větší části zalesněný terén, docházelo 
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u přístroje GeoExplorer k častému vypadávání příjmu signálu GPS, coţ způsobovalo odchylky 

naměřené linie. 

Jako první byla zaměřována část bezejmenného potoka (viz Příloha 6). Na počátku měření 

byla na přístroji nastavena vzdálenost odsazení 10 m, s tím, ţe bude po celou dobu měření 

dodrţována. V průběhu měření se však vyskytly nepřekonatelné terénní překáţky, takţe bylo 

nutné se od zvolené trasy více vzdálit. Ve výsledku jsou tedy patrné větší odchylky. 

V druhém případě při zaměřování říčky Výmoly (viz Příloha 7) byla vzdálenost odsazení 

průběţně měněna dle prostupnosti terénem. V jednom místě bylo dokonce nutné přejít na druhý 

břeh, a bylo tedy třeba změnit orientaci odsazení z pravé na levou a zároveň změnit hodnotu 

odsazení. Při této změně je nutné přerušit záznam měření a změnit hodnotu odsazení v přístroji. 

O tento rozdíl v odsazení je pak třeba změnit svou polohu v kolmém směru na zaměřovaný 

liniový prvek. Ve výsledku je pak tato změna nepatrná a naměřená linie je plynulá. 

Výsledky měření na těchto vodních tocích byly porovnány s databází DIBAVOD. 

Srovnáním bylo zjištěno, ţe se naměřené hodnoty v některých místech k tomuto podkladu 

přibliţují, místy však vykazují značné odchylky. 

4.2.2.2 Cesty 

Pro porovnání kontinuálního měření se zaměřováním pomocí lomových bodů byla vybrána 

polní cesta v katastrálním území obce Květnice. Výběr cesty byl zvolen tak, aby měření nebylo 

ovlivněno vzrostlou vegetací a aby byla jasně viditelná na ortofotomapě. 

Měření pomocí lomových bodů bylo provedeno v opačném směru na stejné trase jako 

kontinuální. Počet pozorování v průběhu trasy měření lomových bodů byl záměrně měněn. 

V první třetině byl tento počet stanoven na 120, ve druhé třetině byl sníţen na 80 a v poslední 

třetině na 60. V Příloze 8 u výsledků měření z přístroje Juno SC je v levé části patrný větší 

odklon naměřených hodnot od kontinuálního měření (aţ 6 m), který je pravděpodobně způsoben 

niţším počtem pozorování (60). 

Z daného měření vyplývá, ţe metoda lomových bodů trvá o poznání déle neţ kontinuální 

měření a výsledky obou metod jsou v podstatě srovnatelné. Kontinuální měření je časově méně 

náročné a zaznamenaná linie je plynulejší. Změření úseku dlouhého 400 m metodou lomových 

bodů trvalo 6 krát déle, neţ kontinuální metodou.  

Při zaměřování lesních cest byla porovnána schopnost testovaných přístrojů přijímat signály 

z druţic i v husté vegetaci. Přístroj Juno SC po většinu měření přijímal signály v průměru z 8 

druţic, ovšem bez příjmu korekcí SBAS, neboť nebyla dodrţena podmínka přímé viditelnosti 

směrem k jiţnímu horizontu. U přístroje GeoExplorer docházelo často k výpadkům signálu, coţ 

bylo znát na záznamu trasy. Po pouţití postprocesingu na výsledky z přístroje GeoExplorer 
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došlo k jejich výraznému zpřesnění, zatímco u přístroje Juno SC neměl postprocesing na 

zaměřená data výraznější vliv.  

4.2.3 Polygonové prvky 

Hranice dvou vybraných zemědělských pozemků byly zaměřeny pomocí polygonů metodou 

kontinuálního měření. Zemědělské pozemky byly záměrně vybrány tak, aby bylo moţno 

prokázat shodný či odlišný stav vyuţití půdy v evidencích (Katastr nemovitostí, LPIS) a ve 

skutečnosti.  

První zvolený pozemek (A), o výměře 14,11 ha, se nachází na hranicích katastrálních území 

Úvaly u Prahy a Dobročovice. Jedná se o pozemek spojený z několika parcel (241, 243, 245, 

246, 247, 248, 249, 250, 3511/6, 3511/12, 3511/13) s různými vlastníky. V Katastru nemovitostí 

jsou všechny tyto parcely vedeny jako orná půda. V evidenci LPIS je tento pozemek veden 

rovněţ jako orná půda, ale jako souvislá plocha s jedním uţivatelem. Jiţ z ortofotomapy bylo 

patrné, ţe se jedná o obdělávanou zemědělskou půdu, coţ se potvrdilo i ve skutečnosti. Hranice 

tohoto pozemku byla stanovena podle aktuálního stavu osetí. 

Jako druhý byl vybrán pozemek (B) v katastrálním území obce Dobročovice o výměře 0,78 

ha, parcelní číslo 329/15, který se na první pohled jevil jako neobhospodařovaný. Jeho hranice 

byla v terénu stanovena podle charakteristických znaků okolní krajiny. V databázi Katastru 

nemovitostí i v evidenci vyuţití zemědělské půdy (LPIS) je tento pozemek veden jako orná 

půda s konvenční formou hospodaření. Parcela je ale zarostlá náletovými dřevinami do výšky aţ 

dvou metrů, evidentně neobdělávaná a zpustlá. Šetřením v územním plánu obce Dobročovice 

z roku 2008 bylo zjištěno, ţe obec s tímto pozemkem počítá do budoucna pro rodinné bydlení. 

V rámci zaměřování zemědělských pozemků a následného šetření v evidencích byly zjištěny 

nesrovnalosti ve výměrách, které jsou zaznamenány v Tab. 2. Největší rozdíly jsou mezi 

hodnotami uvedenými v KN a vlastními naměřenými hodnotami. U pozemku A tvoří tento 

rozdíl 0,27 ha a u pozemku B 0,36 ha. Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben odlišnými 

metodami vymezení hranic těchto pozemků. Zatímco KN bere v úvahu celkovou plochu 

pozemku včetně hospodářsky nevyuţitelných ploch, LPIS se zaměřuje pouze na půdu vhodnou 

k obhospodařování. 

Tab. 2 Výměry zemědělských pozemků podle KN, LPIS a vlastního měření (v ha) 

Pozemek Výměra KN Výměra LPIS Výměra změřená 

A 14,15 14,11 13,88 

B   1,08   0,78   0,72 
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5 DISKUZE 

Cílem práce bylo na různých příkladech mapování v terénu uvést moţné vyuţití mobilního 

GIS pro účely mapování vybraných krajinných objektů a posoudit přesnost a dostupnost signálu 

GPS. V posuzování přesnosti signálu GPS hrají důleţitou roli parametry nastavení příjmu 

signálu ze satelitů. Tyto parametry ovlivňují přesnost zaznamenání pozice, která se projevuje 

mnoţstvím druţic k určení polohy. Zatímco přístroj Juno SC i v zalesněném terénu stále 

přijímal v průměru 8 druţic, u GeoExploreru docházelo v tomto terénu k výpadkům signálu. To 

se projevovalo četnými výkyvy od zaměřované trasy, coţ se výrazně zlepšilo po pouţití 

postprocesního zpracování. U přístroje Juno SC nebyly tyto výkyvy tak významné, a po pouţití 

postprocesingu se měření výrazněji nezpřesnilo. Tuto skutečnost potvrzují i výsledky měření na 

zhušťovacím bodu, kdy postprocesing u Juna SC nezlepšil zaměřovanou polohu, zatímco u 

GeoExploreru došlo k několikanásobnému zpřesnění. U přístroje Juno SC jsou tedy výsledky 

postprocesingu diskutabilní. Naopak z výsledků měření na zhušťovacím bodu jednoznačně 

vyplývá, ţe pouţití korekcí SBAS výrazně zlepšuje určení polohy u obou přístrojů při měření 

v reálném čase.  

Důleţitým faktorem pro přesnost měření je i vhodný výběr intervalu záznamu polohy GPS. 

Počet četností záznamu je třeba volit s ohledem na rychlost pohybu přijímače GPS. Např. při 

průchodu v těţko prostupném terénu, kdy je nezbytné překonávat různé terénní překáţky. 

Nevhodně zvolený časový či vzdálenostní interval zaměřování způsobí zaznamenávání 

nadbytečného mnoţství pozic, coţ zapříčiní vychýlení měřené linie. V těţko prostupném terénu 

lze tedy doporučit prodlouţit interval záznamu, aby se sníţil počet zaznamenaných pozic 

v přístroji a nedocházelo k odskokům od měřené linie.  

Jedním z cílů této práce bylo posouzení moţnosti sběru dat pomocí mobilního GIS pro 

mapování neobhospodařované zemědělské půdy. Někdy je však mapování neobdělávaných 

zemědělských ploch v terénu náročné, neboť mají těţko rozeznatelné hranice od okolní krajiny 

a terén můţe být zarostlý aţ nepřístupný. Zjištění, je-li půda obhospodařována či nikoli pramení 

často aţ z terénních šetření. Z tohoto pohledu se jeví metoda sběru dat pomocí mobilního GIS 

jako ideální, neboť pouze terénním šetřením lze zjistit skutečný stav vyuţívání těchto 

zemědělských ploch.  
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Přístroj Juno SC má nepraktické umístění tlačítek hlavního vypínače a fotoaparátu, která 

byla během měření několikrát nechtěně stisknuta. Po sedmi hodinách práce klesla kapacita plně 

nabité baterie v přístroji Juno SC na 10%. To způsobilo vypnutí přijímače GPS, ačkoli výrobce 

uvádí, ţe by baterie se zapnutým GPS přijímačem měla vydrţet osm hodin. Nevýhodou přístroje 

GeoExplorer je jeho větší váha (0,81 kg), coţ se projevuje zvláště při celodenním měření.  

Uţivatelská prostředí obou terénních softwarů jsou příjemná, srozumitelná a v terénu lehce 

ovladatelná. Výhodou obou programů je jejich česká verze. Po instalaci programu TerraSync 

bylo sice nutné provést několik drobných úprav v systémovém nastavení, aby byl program na 

mobilním zařízení i na stolním počítači kompletně v českém jazyce a aby podporoval projekci 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Vše ale proběhlo bez problémů dle přiloţeného návodu, 

který byl součástí instalačního CD.  

Kromě kartografie lze vyuţít testované přístroje v kombinaci s profesionálním softwarovým 

vybavením také v geologickém či geomorfologickém průzkumu, v zemědělství, archeologii, při 

ochraně přírody a krajiny, v územním rozhodování a regionálním rozvoji nebo při krizovém 

řízení. Dále mohou také slouţit např. pro účely armády. Technologie mobilního GIS lze pouţít 

všude tam, kde je třeba zaznamenat současný stav, polohu a vlastnosti daných prvků včetně 

jejich změn. 

I přes přítomnost podkladových dat v přístroji v podobě ortofotomapy byla při přípravných i 

terénních pracích vyuţívána ještě tištěná mapa. Domnívám se, ţe poskytuje komplexnější 

pohled na krajinu, coţ je důleţité pro vnímání orientace v terénu.  

Výsledná data byla v rámci jejich zpracování aplikována aţ do měřítka 1 : 1 000, kde 

naměřené hodnoty ještě odpovídají stavu polohopisu na ortofotomapě.  
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6 ZÁVĚR 

Z výsledků této práce vyplývá relativní vhodnost vyuţití mobilního GIS v mapování krajinných 

prvků, ovšem jen v situacích, kdy není vyţadována vysoká přesnost zaměření. Mobilní GIS 

totiţ nemůţe nahradit klasické geodetické metody. Jeho uplatnění v oborech, které nevyţadují 

zaměření s přesností v řádech centimetrů, má však mobilní GIS do budoucna velký potenciál. 

Při porovnání s geodetickými metodami je sběr dat pomocí mobilního GIS časově méně 

náročný, technické vybavení je cenově dostupnější a zpracování výsledků rychlejší. To vše ale 

za cenu niţší přesnosti. Výhoda mobilního GIS spočívá především v okamţité aktualizaci 

mapovaných prvků. 

V této práci bylo provedeno srovnání dvou přístrojů pro terénní mapování a dvou softwarů 

určených pro sběr, editaci a aktualizaci dat v terénu. Byly zhodnoceny parametry těchto 

přístrojů a jejich vyuţitelnost v kombinaci s profesionálními softwary. Na vybraném území pak 

bylo provedeno praktické vyuţití technologií mobilního GIS. Naměřené výsledky byly 

zpřesněny metodou postprocesingu a následně porovnány s ortofotomapou a s oficiálními 

databázemi.  

Vzhledem k získaným zkušenostem z této práce bych povaţovala za uţitečné detailnější 

zkoumání výsledků posptprocesingu. To zejména u přístroje Juno SC, u kterého se metoda 

zpřesnění pomocí postprocesingu neuplatnila v pozitivním smyslu.  

Praktické poznatky, které jsem získala během zpracování této práce, bych aplikovala na 

nějakou konkrétní problematiku, např. mapování suburbanizačních zón. 
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