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AABBSSTTRRAAKK TT  
 

NNáázzeevv  pprr ááccee::   Možnosti a využití GNSS a GIS při přesunech 

CCííll   pprr ááccee:: Cílem bakalářské práce je zmapování a analýza současných a nově 

budovaných globálních navigačních družicových systémů (GNSS), stávajících a nově 

vytvářených map, geografických dat a geografických informačních systémů (GIS) 

s cílem hledání jejich účelného a efektivního uplatnění při přesunech v rámci speciální 

tělesné přípravy u ozbrojených složek Armády České republiky (AČR). 

MM eettooddyy:: V práci využívám metody studia a vyhodnocení poznatků, analýzu, syntézu a 

komparaci dostupných informací se současným stavem v AČR, dále metodu studia 

historického vývoje v celé oblasti GNSS a GIS, včetně metody rozhovoru s odborníky 

na danou problematiku. 

VVýýsslleeddkkyy::   Uspořádal jsem a shromáždil dostupné materiály a informace a vytvořil 

rešerši stávajících a nově vytvářených GNSS, nových geografických informací, 

produktů a speciálních GIS, které lze vhodně a účelně využít pro plánování přesunů v 

rámci speciální tělesné přípravy.  

KK ll ííččoovváá  sslloovvaa::  

GNSS (globální navigační družicový systém) 

GIS (geografické informační systémy) 

Přesuny 
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AABBSSTTRRAACCTT  
 

TTii tteell ::  Options and use of GNSS and GIS for cross-country movements  

GGooaallss:: The aim of this bachelor´s work is to survey and analyse the recent and newly 

developed GNSS, existing and newly made maps, geographical data and GIS, in order 

to find their purposeful and effective use for cross-country movements, in terms of 

special physical training in armed forces (divisions) of the Army of the Czech Republic. 

MM eetthhooddss:: In this work, I use methods such as study and evaluation of findings, 

analysis, synthesis and comparison of available information with actual conditions in 

the ACR (Army of the Czech Republic). Additionaly I use a method of studdying the 

historical development of the whole area of GNSS and GIS, including a method of 

discussion with the experts in this field, about the problematics. 

RReessuull ttss::  I collected and organised available materials and information to create a 

background research of current  and further (newly) created GNSS, new geographical 

information, products and special GIS, to be suitably and efficiently used for cross-

country movements planning, within the frame of special physical training.  

KK eeyy  wwoorr ddss::  

GNSS (Global Navigation Satellite System) 

GIS (Geographic Information System) 

Cross-country movements 
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1 ÚVOD 
 

Je známou skutečností s jakými potížemi a problémy je spojen výcvik vojsk ve 

zvládnutí přesunu na větší vzdálenosti bez použití dopravních prostředků či k překonání 

krátkých i dlouhých úseků v obtížném, těžko průchodném terénu. Je nutné mít na 

paměti, že vedle fyzické a psychické přípravy na tento namáhavý přesun musí být 

jednotlivci připraveni a seznámeni i s možnostmi, které jim dává současný rozvoj 

technologií globálních navigačních družicových systémů (GNSS), technologií 

geografických informačních systémů včetně komplexního využití všech dostupných 

geografických podkladů a v neposlední řadě i bouřlivý rozvoj komunikačních 

technologií. Vlastní vývoj GNSS – jmenovitě amerického GPS byl zahájen již v roce 

1973. Po postupném rozšiřování se stal plně funkčním a dostupným po celém světě dne 

17. ledna 1994, kdy byla na oběžných drahách umístěna kompletní sestava 24 družic. 

Oficiální původní název systému odvozený od jeho funkce je NAVSTAR GPS 

(Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System). Od počátku 90. let 

minulého století je systém zpřístupněn i pro civilní uživatele po celém světě. Z počátku 

byla do přijímaného signálu systému GPS zanášena umělá chyba. Toto opatření pod 

názvem Selective Availability (SA) mělo zabránit možnosti zneužití tohoto systému. SA 

většinou zavádělo chyby v rozmezí 100m horizontálně a 140m vertikálně. USA 

vyvinuly systém, jak lokálně rušit signál GPS a tak bylo SA k 1. květnu 2000 zrušeno a 

přesnost zaměření zeměpisných souřadnic pro běžného civilního uživatele se tak zvýšila 

na 5 až 10 metrů, za příznivých okolností (otevřený terén) až na 3 metry (Kostelecký, 

2007). 

Nástupem komplexních technologií určování polohy a navigace GNSS, zvláště 

pak GPS do ozbrojených sil, byla zahájena nová etapa v přípravě, plánování a 

inteligentním řízení vojenských operací prakticky všech typů, poslání a rozsahu.  

Znamenalo to překonání mnohých těžkostí, nebo i problémů spjatých 

s lokalizací, rozmisťováním sil a s navigací prostředků v průběhu operací. Zvláště pak 

zprostředkování kontaktů s malými jednotkami nebo jedinci, působícími v složitém 

nebo i neznámém terénu, kteří plní speciální úkoly na území protivníka. Pokračující 

technický a technologický vývoj v oblasti GNSS reaguje i na detailní změny v 

požadavcích armád, zvláště pak v propojování družicové lokalizace s digitalizovanými 
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vojenskými mapami, speciálními GIS, bezprostředními telefonními nebo obrazovými 

kontakty s využitím globálního systému mobilní komunikace a přenosu zpráv. 

Postupně vznikly propojené štábní lokalizační a navigační systémy a přijímače 

GPS různých typů se staly běžnou součástí výbavy jednotek. Tento prudký vývoj také 

předpokládá, aby armádní organizace zabezpečovala příjem a vyhodnocování informací 

o nové technice a také profesionální formulace odborných požadavků na její zlepšování 

a specializaci. Týká se i využití GNSS spolu se speciálními GIS ve speciální tělesné 

přípravě (STP) ve všech jejich složkách (pomůcka GPS, 2005). 

Vývoj GNSS a technologií GIS, mezinárodní spolupráce v rámci OSN, NATO 

vyžaduje na uživatelích vedle plného zvládnutí těchto technologií i rozšiřování 

praktických geografických, geodetických a topografických znalostí. Zvláště pak je 

nutné považovat jako základní znalost a trvalou funkční představu o globální 

souřadnicové soustavě, polohových geodetických systémech a vztazích mezi nimi, 

schopnost práce se souřadnicemi a jejich kódování. Používání a práce s digitálními údaji 

používaných souřadnicových systémů vyžaduje také příslušnou miniaturní počítačovou 

výbavu a její pohotové ovládání. 

Přes veškeré přednosti a výhody systémů GNSS nelze přehlížet klasické úlohy 

práce s mapou a také dokázat zvládnout možné přechody mezi použitím nových 

technologií a tradičními přístupy. Je třeba také na všech uživatelských úrovních znát i 

možné nedostatky a omezení ve využití GPS a jeho technických vlastností způsobované 

změnami terénu, jeho pokrytostí nebo zástavbou. Je to dáno také pravděpodobnou 

perspektivou mezinárodního vývoje a neobvyklým kontinentálním charakterem území 

možných ozbrojených konfliktů. Neopomenutelnou skutečností jsou úloha i práva 

správce systému, kterým je u GPS USA, u GLONASS Rusko a u nově budovaného 

GALILEA EU (Steiner, Černý, 2002). 

Metody používání a ovládání přijímačů GPS doporučených k využití v AČR se 

proto musí stát obvyklou součástí učebních programů a výcviku potenciálních uživatelů. 

Znamená to jak ovládat vlastní obsluhu přijímače, ale také výměnu, poskytování a 

využívání poskytovaných prostorových informací a polohových dat. Zde je nutné 

neopomíjet a plně při výcviku využívat odbornou dokumentaci VGHMÚř a to zejména 

základy orientace v terénu. Tu tvoří praktické používání mapy, její usměrnění, orientaci 

a čtení, určování světových stran různými způsoby a určení polohy vlastního stanoviště 

na mapě pomocí souřadnicových systémů, dále postupy při navigaci či orientace za 

pohybu. 
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Vedle výše uvedeného je nutné uvést, že do vojenských aplikací a kombinací 

určování polohy a s nimi spjatých úloh vstoupily další technologie související s plným 

využitím GIS a samozřejmě i prudce se rozvíjející komunikační technologie a to 

zejména GSM.  

Díky rozsahu a širokému poli působnosti, ve kterém je možné GIS využívat, je 

velmi obtížné takové systémy dnes přesně definovat, jelikož se na tento komplexní 

informační systém dá hledět z několika různých pohledů. GIS lze definovat jako 

organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru a geografických údajů (báze dat 

o prostoru) navržený na efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, 

analyzování a zobrazování všech forem geografických údajů, tedy i pro přípravu 

přesunů. Tato geodata, která systém využívá, popisují geometrii, topologii, vlastnosti a 

také dynamiku všech topografických objektů. Hovoříme zde o informačním systému, 

který dokáže lokalizovat každou informaci do prostoru a umožňuje nad těmito 

informacemi provádět i různé analýzy, včetně detailní přípravy a vyhodnocení přesunu. 

V posledních letech došlo také v souvislosti se zaváděním nové telekomunikační 

techniky v prostředí Armády České republiky (AČR) k výraznému rozvoji nových 

informačních technologií. Jednou z takto rozvíjených oblastí je celoarmádní datová síť.  

 Promyšleným rozvojem GNSS, GIS a telekomunikační techniky došlo k 

vzájemné kombinaci obou nezávislých systémů, polohového GPS a geografického GIS. 

Tím vznikly nové technologie a příslušná technika, které umožňují řešení aktuálních 

vojskových a štábních úloh – plánování akcí, operací, přesunů a všeobecně k předávání 

aktuálních situačních a dalších komunikačních informací. Lze předpokládat, že 

technologický vývoj bude nadále pokračovat a že družicové navigační systémy a 

pohotové aktuální GIS jsou a budou trvalou součástí vojenské taktiky i strategie všech 

vyspělých armád (Chmelařová, 2003). 

Je úkolem technických orgánů AČR, aby nepřetržitě sledovaly technický, 

technologický a informačních vývoj v obou oblastech, spolupracovaly úzce 

s Geografickou službou na programech informačního a technického zabezpečení a na 

nákupech nové techniky pro komplexní využití GNSS (GPS, GLONASS a GALILEO), 

technické vybavenosti a budování informačního spojení. Nové přijímače GNSS 

s mapovou přílohou GIS se tak stávají pro moderní armádu nezbytným doplňkem jejího 

vybavení a výzbroje. 

Cílem moji práce bude provést zmapování a podrobnou analýzu všech současných 

a nově nastupujících geografických systémů, produktů a služeb, které nabízejí celou 
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škálu výhod pro plánování vojenských operací, mezi které nepochybně patří i plánování 

vojenských přesunů ať jednotlivců nebo skupin. Mnohé geografické systémy, produkty 

a dokumenty bývají v současné době nepochopitelně opomíjeny jako součást 

vojenských cvičení a vojáci pak bývají především v zahraničních misích stavěni do 

konfrontace s těmito prostředky, které jsou v jiných armádách NATO již běžně 

používané. 
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2 CÍLE A METODY PRÁCE 

2.1 Cíle 

Cílem práce je charakterizovat současný stav ve využití nových systémů a 

technologií GNSS a GIS a analyzovat další aplikační možnosti a jejich širšího uplatnění 

v podmínkách AČR. Vzhledem k jejich převratnému významu v oblasti orientace, 

lokalizace a polohové komunikace, stavu a pokračujícímu vývoji a jejich současnému 

praktickému nasazení v armádách NATO má tedy velký význam využití těchto nových 

technologií v rámci plánování, kontroly a vyhodnocení přesunů organizovaných v rámci 

speciální tělesné přípravy. 

 

2.2 Metody a zdroje získávání informací 

Základním přístupem k získávání informací byly především konzultace, 

shromažďování dostupných armádních informací především na Univerzitě obrany (UO) 

v Brně a ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř) v 

Dobrušce. Konzultace pokračovaly ve Výzkumném ústavu geodézie, topografie a 

kartografie (VÚGTK) ve Zdibech a dále studium platných nařízení, dosud vydaných 

předpisů a pomůcek AČR. Informace o aktuálním vývoji aplikací v armádách NATO a 

globálně v civilním sektoru byly získávány prostřednictvím internetu na příslušných 

webovývh stránkách. Získávané informační podklady byly analyzovány, porovnávány, 

vytříděny a vyhodnocována jejich využitelnost při plánování přesunů. 

 

2.3 Analýza literatury 

Východiskem pro získávání podkladů byla návštěva odborné zeměměřické 

knihovny a studium katalogu produktů a materiálů získaných ve VGHMÚř a materíálů 

získaných od odborníků na danou problematiku. Po seznámení s nimi následovalo i s 

využitím internetu hledání možných kombinací GNSS a GIS a jejich uplatnění při 

plánování přesunů. Vedle štábních aplikací bylo třeba analyzovat technické vybavení 

jednotlivce, případně skupiny, pro plní štábních úkolů samostatně a v neznámém terénu 

a v podmínkách ohrožení. Nutné je při tom pochopit i psychickou stránku uživatelů, 

jejich schopnost pohotové reakce na změny situace, na složitosti terénní průchodnosti, 

složitosti ve využití GIS,  geografických podkladů a GPS. 
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2.4 Konzultace 

Kladení otázek specialistům zabývajícím se přímo vývojem těchto systému bylo 

přínosným zdrojem nových informací, které v mém případě vedli k pochopení dosud ne 

zcela jasných nastudovaných informací. Lze ocenit přístup specialistů vojenské 

geografické služby, kteří v rámci zavádění nových prostředků využívajících systému 

GPS neváhají testovat tyto produkty na armádních soutěžích či cvičeních. Tím při 

hledání optimální varianty produktu pro účely AČR spolupracují přímo se samotnými 

vojáky, tedy s lidmi, kteří budou tento systém v konečné fázi nejčastěji používat. 

V rámci těchto konsultací byl získán i příslib hledání cest a vhodných technologií všech 

dostupných GNSS a GIS pro jednotlivá odvětví sportu s důrazem na STP. 

 

2.5 Empirické poznatky 

Značná část bakalářské práce vychází ze zkušeností a poznatků, které jsem získal 

od specialistů VGHMÚř. Řada těchto odborníků se problematikou GNSS a GIS zabývá 

od počátku 90. let minulého století. 

Podle jejich sdělení první měření GPS na území bývalého Československa 

proběhlo již v roce 1991 na základě smlouvy podepsané mezi bývalou topografickou 

službou Československé armády a americkou DMA (Defence Mapping Agency) MO 

USA. Tito specialisté úzce spolupracují s řadou složek AČR a hledají nejvhodnější 

možná řešení a využití GNSS – GPS, GIS a dalších produktů Geografické služby 

k zabezpečení jejich specifických úkolů. 

Již v počátku 90. let byl také vytvořen první GIS-tzv. Digitální model území 

(DMÚ) v měřítku 1:200 000. V dalších letech následoval rozsáhlý úkol přípravy DMÚ 

v měřítku 1:25 000 z celého území státu. Tato digitální data se později stala i základem 

pro plně automatizované vydání nových topografických map podle standardů NATO. 

V 90. letech specialisté také poprvé využili navigaci GPS spolu s rastrovými 

ekvivalenty topografických map k navigaci vrtulníků. Řešení bylo ze strany pilotů 

velice oceňováno a přineslo řadu zkušeností jak v této technologii postupovat dál. 

Neocenitelné zkušenosti mají příslušníci VGHMÚř i ze spolupráce přímo 

s výrobci, kterých je okolo nás celá řada. Jednou ze současných je spolupráce s firmou 

GARMIN na vývoji a testování nových GPS lokátorů.  

Velmi prospěšná byla pro mne i konzultace a předání zkušeností od specialistů 

VÚGTK. Odborníci ústavu na jejich geodetické observatoři Pecný v Ondřejově 
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obsluhují stálou stanici GNSS a provádějí pozorování družic systémů GPS a 

GLONASS. Výsledky pozorování jsou po zpracování dávána k dispozici do souborů 

IGS (International GNSS Service) a do EPN (European Permanent Network), což 

zpětně slouží ve spolupráci s NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

ke zpřesňování celého systému družic GPS na oběžných drahách. Z těchto pozorování 

také dokázali rozpoznat neúměrně velké množství chyb v signálech družic GLONASS, 

kde v současné době dochází k poměrně intenzivní modernizaci celého systému. Byla 

získána i řada poznatků o GISS a kartografických a geografických podkladech 

připravovaných v rámci civilního rezortu geodézie a kartografie. S ohledem na 

zaměření, zejména na produkty vojenské geografické služby, to bylo pouze doplnění 

celkového přehledu o situaci v ČR.  

Poznatky z VÚGTK o systému GLONASS jsou velmi cenné a to zejména 

v souvislosti s ruskou snahou maximálně omezit na území RF význam amerického GPS. 

Je to snaha koordinovaná přímo premiérem Putinem, který stanovil úkol, aby od roku 

2012 byly všechny nové automobily vybaveny navigačním systémem GLONASS. Na 

americký GPS bude uvalena 25% dovozní daň a to již od příštího roku. 

Poslední aktivitou ve VÚGTK je i jejich podíl na řešení a budování GNSS 

GALILEO. Specialisté se úspěšně podíleli na řešení mezinárodního projektu SWIRLS 

zaměřeného na vývoj GNSS aparatury pro sledování družic navigačních systémů GPS, 

GLONASS a GALILEO a také na testování prototypu antény GPS/GALILEO a 

GPS/GLONASS. 

Vedle všech výše uvedených poznatků a zkušeností těchto specialistů bylo setkání 

s nimi i cestou k řadě literárních pramenů, článků, www stránek a dalších dokumentů, 

které se danou problematikou zabývají.  Jsou také uvedeny i jako citace pro jejich další 

všeobecné využití. 
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3 SOUČASNÝ STAV TECHNOLOGIÍ GNSS A 

PRODUKTŮ GIS 

3.1 Úvodní část  

Nástupem technologií určování polohy a navigace GNSS, zvláště pak prvního 

GPS do ozbrojených sil, byla zahájena nová etapa v přípravě, plánování a inteligentním 

řízení vojenských operací prakticky všech typů, poslání a rozsahu.  

Znamenalo to překonání mnohých těžkostí, nebo i problémů spjatých s lokalizací, 

rozmísťováním sil a s navigací prostředků v průběhu operací. Zvláště pak 

zprostředkování kontaktů s malými jednotkami nebo jedinci, působícími v složitém 

nebo i neznámém terénu, kteří plní speciální úkoly na území protivníka. Pokračující 

technický a technologický vývoj v oblasti GNSS reaguje i na detailní změny v 

požadavcích armád, zvláště pak v propojování družicové lokalizace s digitalizovanými 

vojenskými mapami, bezprostředními telefonními nebo obrazovými kontakty a přenosy 

zpráv. 

Vznikly stálé propojené štábní lokalizační a navigační systémy a přijímače GPS 

různých typů se staly běžnou součástí výbavy jednotek. Vývoj také předpokládá, aby 

armádní organizace zabezpečovala příjem a vyhodnocování informací o nové technice a 

také profesionální formulace odborných požadavků na její zlepšování a specializaci. 

Vývoj GNSS a technologií GIS, mezinárodní spolupráce v rámci OSN a NATO 

vyžaduje na uživatelích rozšiřování praktických geografických, geodetických a 

topografických znalostí. Zvláště pak je nutné považovat jako základní znalost a trvalou 

funkční představu o globální souřadnicové soustavě, polohových geodetických 

systémech a vztazích mezi nimi, schopnost práce se souřadnicemi a jejich kódování. 

Používání a práce s digitálními údaji používaných souřadnicových systémů vyžaduje 

také příslušnou miniaturní počítačovou výbavu a její pohotové ovládání (Sborník 

referátů, 2005). 

Přes veškeré přednosti a výhody systémů GNSS a zejména vzhledem k jejich 

problémům a omezením nelze přehlížet klasické úlohy práce s mapou. Je nutné 

zvládnout možné přechody mezi použitím nových technologií a tradičními přístupy. 

Znát na všech uživatelských úrovních i možné nedostatky GPS a jeho technické 

vlastnosti ovlivňované změnami terénu, jeho pokrytostí nebo zástavbou. Je to dáno 
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pravděpodobnou perspektivou mezinárodního vývoje a neobvyklým kontinentálním 

charakterem území možných ozbrojených konfliktů.  

Metody, používání a ovládání nabídek přijímačů GPS se v AČR musí stát 

obvyklou součástí učebních programů a výcviku potenciálních uživatelů. Znamená to 

jak vlastní obsluhu přijímače, ale také výměnu, poskytování a využívání poskytovaných 

prostorových informací a polohových dat (Slabý, 2005). 

Globální družicové navigační systémy poskytují službu umožňující 

prostřednictvím družic na oběžných drahách okolo Země autonomní prostorové 

určování polohy s celosvětovým pokrytím. Uživatelé této služby používají malé 

elektronické radiové přijímače, které na základě odeslaných signálů z družic umožňují 

vypočítat jejich polohu s přesností na desítky až jednotky metrů. Přesnost ve speciálních 

nebo vědeckých aplikacích může být při využití tzv. diferenciálních metod několik 

centimetrů až milimetrů (Rapant, 2002).  

V současném období jsou GNSS systémy tvořeny:  

• GPS NAVSTAR (Global Positioning System) 

• GLONASS (Global Navigation Satelite System) 

• GALILEO (Globální navigační družicový systém EU) 

• WAAS/EGNOS/MSAS/Gagan (Wide Area Augmentation System, European 

Geostationary Overlay Service, Multi-Function Transport Satelite Augmentation 

System, GPS/GLONASS Aided GEO Augmented Navigation. 

• Beidon (čínský autonomní družicový polohový systém) 

• IRNSS (indický autonomní družicový polohový systém) 

• QZSS (japonský autonomní družicový polohový systém) 

Z uvedeného přehledu je vidět šíře GNSS systému. Je nutné uvést, že všechny 

světové velmoci vyvíjí snahu o vlastní GNSS a jediným omezením jsou značné finanční 

prostředky potřebné na jejich výstavbu (Kostelecký, 2007). 

V současné době je plně funkční systém provozovaný armádou USA NAVSTAR 

GPS. Ruská vláda schválila znovuobnovení GNSS GLONASS do plného operačního 

stavu a jeho napojení a kombinace s GPS.  

Intenzivní vývoj probíhá na evropském GNSS GALILEO jehož plné funkční 

nasazení se očekává v roce 2014. 
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3.2 GNSS GPS NAVSTAR 

GPS NAVSTAR je americký vojenský navigační systém určený pro řízení 

vojenských operací a budovaný mapovací službou DMA (Defence Mapping Agency) 

armády Spojených států od prosince 1973. První družice systému byla vypuštěna na 

oběžnou dráhu v roce 1978; v témže roce se k projektu a jeho realizaci připojilo dalších 

9 členských států NATO. Postupně byly vypouštěny další jednotlivé družice a k 7. 1. 

1994 již bylo na oběžných drahách umístěno všech 24 UDZ (umělých družic Země) a 

byla tak vytvořena kompletní sestava. Globální celosvětovou funkci začal GPS plnit v 

roce 1995 (kol. prac. VÚGTK, 2009).  

GPS je proto prioritním systémem navigace a určování polohy armád USA a 

NATO a zachovává nadále své vojensko-strategické priority, mj. možnosti přechodu na 

výhradně vojenské využití a možnosti utajení před civilními uživateli pro navigaci a 

poskytování připojovaných informací. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Funkční schéma systém GPS 

 

Další vývoj však ukázal, že GPS má široké možnosti využití i pro civilní, 

nevojenské potřeby a proto bylo kongresem Spojených států schváleno uvolnění GPS 

pro běžné užívání. Pro omezení zneužití systému na minimum (např. pro teroristické 
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účely) a zabezpečení prvořadosti vojenských aplikací bylo až do 1. 5. 2000 funkční 

několik opatření, m.j. - selektivní dostupnost SA (Selected Availibility), záměrné 

zhoršování přesnosti určení polohy nebo zavedení tzv. přesného P/Y - kódu, kterým je 

šířen signál pouze pro vojenské aplikace. V současné době je již záměrné snižování 

přesnosti určované polohy vypnuté, takže se pro civilní uživatele téměř 10x zvýšila 

přesnost a bezplatná celosvětová dostupnost určení polohy službou GPS (Slabý, 2005). 

 

3.2.1 Princip činnosti GPS 

Technicky náročnou realizací probíhá prostorové protínání radiových paprsků - 

ploch částí sfér vysílaných signálů UDZ - v bodu přijímače GPS za podmínek průběžné 

znalosti poloh UDZ v systému WGS 84, času, rychlosti šíření radiových vln a 

probíhajících výpočtů délek vysílaných paprsků.  

Celý systém pracuje na principu jednosměrného přijímače uživatele, který signály 

přijímá a na obíhajících družicích, které přijímají údaje o své poloze a zároveň jej 

vysílají do prostoru (viz obr. 1). Měřenou veličinou je doba šíření signálu z družicové 

antény k přijímací anténě na přístroji. Tento naměřený čas je prostřednictvím údajů 

rychlosti šíření signálu převáděn na vzdálenost UDZ – anténa uživatelského přijímače, 

označovanou jako „pseudovzdálenost“. Přijímač uživatele tak přijímá signál z 

jednotlivých družic s navigačními zprávami, obsahující parametry dráhy družic a 

dalšími informacemi nezbytnými pro určení polohy prostorovým protínáním 

pseudovzdáleností (viz obr. 2). 
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Obrázek č. 2: Princip prostorového protínání kulových ploch šíření radiových vln z UDZ GPS v daném 

okamžiku 

 

 
Obrázek č. 3: Výsledkem je prostorové protínání paprsků radiového vlnění v bodu antény přijímače 

 

Výpočet pseudovzdálenosti vychází ze znalosti rychlosti šíření družicového 

signálu a rozdílu času mezi vysláním a příjmem signálu. Termín „pseudovzdálenost“ je 

proto zaveden, neboť jsou nutné další doplňující korekční výpočty, kterými se určení 

výsledné polohy dále zpřesňuje. Pro výpočet dvourozměrné polohy (souřadnice E, N 

nebo φ, λ) přijímačem stačí příjem signálu a určení pseudovzdálenosti přijímače ze tří 

družic nad obzorem. S určením výšky h je pak zapotřebí příjem signálů z minimálně 

čtyř družic a pro zabezpečení kontroly je běžný příjem signálů alespoň z pěti družic (viz 

obr. 3). Příjem signálů menšího počtu družic znemožňuje spolehlivý výpočet polohy, 

vyšší počet družic naopak určení polohy dále zpřesňuje (Steiner, Černý, 2002). 

Družice jsou vybaveny přesnými atomovými hodinami, chyba v určení času 

řádově v miliontinách vteřiny může v určení polohy způsobit až stametrovou odchylku.  

 

3.2.2 Složení systému GPS 

Systém GPS tvoří tři podsystémy (segmenty), (viz obr. 4): 

- kosmický 

- řídící (kontrolní) 

- uživatelský 

 

Kosmický podsystém 
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Je tvořen 24 družicemi obíhajícími těleso Zemi ve výškách 20 350 km na 6 

oběžných drahách, vzájemně skloněných vždy o 60°. Každá družice váží 775 kg a je 

vybavena přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami a řadou přístrojů, které slouží 

pro navigaci a další speciální úkoly. Pro případné problémy je každá družice vybavena 

záložními zdroji. Palubní baterie jsou dobíjeny dvěma slunečními panely. 

Poloha družic v prostoru se neustále mění, dvakrát za 24 hodin jsou družice ve 

stejném prostorovém rozmístění – doba oběhu Země každé z UDZ je tedy 12 hodin 

(přesněji 11hod. 58min.); na jednom místě Země a v daném okamžiku je tedy pro 

anténu přijímače v přímé viditelnosti 6 až 12 družic, ostatní UDZ jsou v daném 

okamžiku na oběžných drahách na protilehlé straně Země. 

 

 
Obrázek č. 4: Vztahy mezi jednotlivými podsystémy – segmenty – GPS 

 

Družice přijímá, zpracovává a ukládá přijímané informace o své okamžité poloze 

vysílané z pozemního řídícího centra, na jejichž základě koriguje svoji dráhu 

raketovými motorky. Automaticky sleduje stav vlastních systémů a podává o něm 

informace do řídícího centra. Družice zároveň vysílají údaje o své okamžité poloze a 

prostřednictvím pseudovzdáleností je prostorovým protínáním určována relativní poloha 

přijímače (rozdíl souřadnic uživatele a UDZ), která je připojena k základním 
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okamžitým, geocentrickým polohám jednotlivých UDZ. Tímto součtem obou hodnot je 

získána poloha přijímače v systému WGS 84, kterou prezentuje přijímač GPS. 

 

 

Řídící podsystém 

Řídící podsystém tvoří: 

- hlavní řídící stanice v Colorado Spring 

- 4 monitorovací stanice globálně rozmístěné, které uskutečňují nepřetržité 

observace každé UDZ systému GPS a předávání těchto výsledků hlavní řídící 

stanici ke zpracování; 

- pozemní antény, které vysílají do prostoru na jednotlivé UDZ kódované 

informace s určovanými údaji o jejich poloze (tzv. efemeridy UDZ), které jsou 

převáděny na polohový údaj v systému WGS 84. 

 

Cílem celého řídícího podsystému je výpočet parametrů dráhy každé družice a 

předávání polohových údajů každé UDZ, monitoring jejich funkcí, průběžné kontrolní 

sledování, komunikace a zajištění přesného chodu jejich atomových hodin. V současné 

době existuje několik nezávislých monitorovacích sítí, které umožňují přesnější 

určování polohy především pro velmi přesné aplikace (geodézie, geodynamika). Tyto 

sítě se však nepodílejí na řízení a činnosti systému GPS v oblasti navigace (viz obr. 5 a 

6). 
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Obrázek č. 5 a 6: Globální rozmístění pozemních stanic řídícího a kontrolního podsystému GPS 

 

Uživatelský podsystém 

Pro příjem a zpracování GPS signálů jsou vyvinuty speciální přijímače různých 

typů a určení. V přijímačích je zabudovaný systém zpracování přijatých polohových 

údajů alespoň ze čtyř UDZ pro určení polohy uživatele. Vedle speciálních přijímačů, 

určených pro vojenské aplikace (běžné součásti vybavení vojenských letadel, lodí, raket 

s dlouhým doletem i jednotek pozemního vojska) existuje v současné době nabídka řady 

typů GPS přijímačů včetně vzdušných, námořních, dopravních nebo turistických, 

upravovaných podle různorodých uživatelských požadavků a v neomezených počtech. 

 

3.2.3 Geodetický systém WGS 84 

GPS používá geodetický referenční systém, World Geodetic System 1984 

(WGS84) a jeho prostorové souřadnice X, Y, Z patří do základních geografických 

standardů NATO; spolu s kartografickými zobrazeními UTM (Universal Transerse 

Mercator) a UPS (Universal Polar Stereographic) tvoří standardy pro mapovou tvorbu. 

Na jeho normách jsou založeny kódované systémy určování polohy – Military 

Geographic Reference System (MGRS) - kódované souřadnice rovinné E (East), N 

(North) a Geographic Reference Frame (GEOREF) - kódované souřadnice zeměpisné 

(šířka φ, délka λ), (Janus, 2005; Skladowský, 2005). 

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím GPS jsou určovány elipsoidické výšky a na 

mapách jsou uváděny výšky nadmořské, je třeba podle potřeby provádět vzájemné 

převody (viz obr. 7). 
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Obrázek č. 7: Globální prostorový referenční geodetický systém WGS 84 – prostorové schéma 

 

Základní parametry systému WGS84: 

- velká poloosa a = 6 378 137 m 

- převrácená hodnota zploštění elipsoidu 1/f = 298,257 223 563 

- úhlová rychlost rotace Země ω = 7,292 115 × 10-5  rad/sec. 

- zemská gravitační konstanta GM = 3,986 004 418 × 1014 m3 .s-2 se započtením 

vlivu hmoty atmosféry. 

 

Pro seznámení s aktuální systémovou problematikou, spjatou s implementací 

zpřesněné verze systému WGS 84, označované jako G873 (873 znamená počet týdnů od 

zavedení navigačního systému GPS, jejichž orbitální data UDZ byla použita pro určení 

a zpřesňování souřadnic definičních stanic systému), připojuji ještě základní, výchozí 

informace. 

Moderní vojenské geodetické systémy, vzniklé a spjaté s plněním navigačních 

úloh jsou v max. možné míře geocentrické - tj. mají splněnu podmínku, aby prostorová 

souřadná soustava X, Y, Z byla pevně spojena se Zemí a její počátek byl totožný s 

hmotným těžištěm tělesa Země s "geocentrem" a osa Z byla totožná s definovanou 

polohou osy rotace Země. Referenční elipsoid, na kterém jsou polohy geodetických 

bodů "promítnuty", situační prvky reálné Země je max. ztotožněn s ekvipotenciální 

plochou Wo – geoidem. Geocentrický souřadný systém X, Y, Z musí věrně reflektovat 

fyzikální a dynamické vlastnosti a definiční parametry tělesa skutečné Země, neboť v 
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jejich důsledku probíhá např. oběh UDZ GPS po jejich orbitálních drahách i s jejich 

dráhovými poruchami (způsobovanými existujícím nerovnoměrným rozložením hmot 

Země a jejich různých hustot) pro daný okamžik. Společný časový údaj zabezpečuje a 

zprostředkovává tzv. Mezinárodní služba GPS (Dušátko, 2002; Janus, 2005). 

 

3.2.4 Kartografické zobrazení pro systém WGS 84 

Standardní kartografická zobrazení používaná na mapách NATO jsou: 

- Universal Transverse Mercator, UTM 

- Universal Polar Stereographic, UPS a pro kontinentální potřeby pak zobrazení  

- Lambertovo kuželové, obvykle sečné a s kuželem v normální poloze 

 

Obrázek č. 8: Zóny UTM na standardizovaných vojenských mapách 

 

UTM je konformní, válcové zobrazení s válcem v příčné poloze v 6° 

zobrazovacích pásech (viz obr. 8). Souřadnicový údaj UTM lze v rámci jednoho 

označeného pásu udávat odděleně pro E, N anebo číselně za sebou – první se napíše 

údaj E a za ním bez mezery údaj pro N; rozdělením na polovinu se získají obě 

souřadnice daného bodu. Podle potřeby se využívá možnost udání polohy zkrácenými 

souřadnicemi na metry, stovky metrů nebo na kilometry (Lauermann, Rybanský, 2002). 
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Polohový údaj v rovinných souřadnicích UTM se může vyskytovat u přijímačů 

GPS turistického typu; je třeba se při jejich nákupu zajímat o druh souřadnic 

indikovaných přijímačem, o způsobu jeho volby a o postupu na jeho nastavení. 

Mezinárodní letecký provoz a navigace, geodetické zabezpečení letištních 

zařízení, probíhá v systému WGS 84 (pomůcka- Obrazy pro topo. přípr., 1996). 

 

Problematika stanovení typu výšek a výškových systémů 

Armádní uživatel musí znát a mít kdykoli pohotově k dispozici rozdíly mezi 

nadmořskými výškami bodů (normálními, vztaženými ke kvazigeoidu, topografické 

mapy) a výškami geodetickými (elipsoidickými, vztaženými k elipsoidu, výšky, které 

poskytuje GPS). Dle (Steiner, Černý, 2002) je nutné upozornit, že na území ČR je 

rozdíl mezi těmito typy výšek v průměru cca 45m (globálně se pohybuje mezi +80m a -

110metry) 

 

3.3 GNSS GLONASS 

Ruský družicový navigační systém GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja 

Sputnikovaja Sistema, nebo anglicky Global Navigation Satellite System) je 

ekvivalentem k americkému systému GPS. Systém GLONASS se začal vyvíjet v 

polovině 70. let a je plně pod kontrolou a správou vojenských kosmických sil ruského 

Ministerstva obrany. Obdobně, jako systém GPS, je vyvíjen tak, aby nepřetržitě 

poskytoval přesnou polohovou a časovou informaci kdekoli na světě. Systém 

GLONASS používá dva signály L1 a L2. Pro civilní uživatele je určen méně přesný 

signál L1 s deklarovanou přesností cca 57-70 m v horizontální poloze, 75 m ve 

vertikální poloze, 0,15 m/s v rychlosti, 1 µs v systémovém čase a 5 µs v určení času v 

UTC. Signál L2 poskytuje vyšší přesnost a využití je určeno pro ruské vojenské 

uživatele. 

 

3.3.1 Složení systému GLONASS 

Systém se skládá ze tří segmentů obdobně jako systém GPS: 

- sledovací a řídící segment 

- kosmický segment 

- uživatelský segment 
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Sledovací a řídící segment 

Sledovací a řídící segment systému GLONASS se skládá z: 

• pozemní řídící centrum v Moskvě 

• centrální synchronizátor času v Moskvě 

• sledovací stanice v Petrohradu, Jenisejsku, Komsomolsku na Amuru 

• fázový řídicí systém navigačního signálu v Moskvě 

• kvantově-optická stanice v Komsomolsku na Amuru 

• navigační polní řídící zařízení v Moskvě a Komsomolsku na Amuru 

 

K obnově dat pro definici polohy družic, systémového času a navigační zprávy 

dochází každých 24 hodin. 

 

Kosmický segment 

Kosmický segment v plném operačním stavu by měl obsahovat 24 (včetně třech 

záložních) družic na třech oběžných drahách. Plný operační stav měl být dosažen už v 

roce 1996, ale vzhledem k finanční náročnosti celého systému a současné ekonomické 

situaci v Rusku byl tento termín postupně odsouván na později. V současnosti je na 

oběžné dráze sedmnáct družic. Na jedné oběžné dráze by v plném operačním stavu mělo 

být umístěno celkem osm družic. Dráha družice je ve výšce 19 100 km nad Zemí a 

poloměr dráhy odpovídá 25 510 km. Celkem jsou 3 orbitální roviny s odklonem 120°. 

Doba oběhu družice kolem Země je 11h 15m. Družice typu URAGAN jsou označeny 

GLONASS-M a jejich životnost je plánována na dobu 7 let. Pro novější typ družic 

GLONASS-K je životnost plánována na 10 až 12 let. Poloha a rozmístění družic je 

koncipována tak, aby byla zajištěna dostupnost signálu kdekoliv na Zemi. 

 

Signály a jejich struktura 

Podobně jako u signálu GPS vysílají družice GLONASS dva signály L1 a L2, 

které jsou modulovány dvěma kódy a navigační zprávou. Zásadní rozdíl je v tom, že 

GLONASS používá pro každou družici jinou nosnou vlnu L1 a L2. 

Kódy se označují také jako C/A a P, z nichž C/A-kód je přístupná všem civilním 

uživatelům a P-kód pouze vojenským uživatelům. Všechny družice používají stejné 

kódy. Systém GLONASS umožňuje rovněž pro P-kód  využití antispoofingu (možnost 
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jeho zakódování). Navigační zpráva je vysílána rychlostí 50 bitů za sekundu a je dělena 

na rámce, podrámce a slova. Rámec trvá 150 s a dělí se na pět podrámců. Každý 

podrámec obsahuje 15 slov. Každé slovo obsahuje 100 bitů a trvá 2 sekundy. Celá 

zpráva pak obsahuje 7 500 bitů a její vysílání trvá 2,5 minuty. Data v každém podrámci 

jsou dělena do dvou sekcí, z nichž první obsahuje souřadnice a parametry palubních 

hodin a druhá sekce obsahuje parametry almanachu pro všechny družice na drahách. Na 

rozdíl od GPS jsou palubní efemeridy vysílány ve formě pravoúhlých prostorových 

souřadnic X, Y, Z, rychlostí družice v jednotlivých souřadnicích X', Y', Z' a zrychlení X", 

Y", Z" (Kostelecký, 2007). 

 

3.3.2 Časový a souřadnicový systém GLONASS 

Časový systém GLONASS je vztažen k času UTC (SU) a v časovém okamžiku 

jsou zahrnuty také přestupné sekundy časového systému UTC. Souřadnice družice a 

výsledné souřadnice přijímače jsou v geodetickém systému PZ 90 (Parametry Zemlji 

1990). Jedná se o geocentrický systém pevně spojený se Zemí. Referenční elipsoid je 

definován velkou poloosou, geocentrickou gravitační konstantou a úhlovou rychlostí 

rotace. 

V současné době došlo ke vzájemnému propojení systémů GPS a GLONASS a 

jsou již dostupné přijímače, které přijímají a zpracovávají oba signály (viz obr. 9), 

(Rapant, 2002). 
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            Obrázek č. 9: Architektura kompatibility navigačních systémů GPS a  GLONASS 

 

První GLONASS družice byla vypuštěna v roce1982. Předtím byly na stejnou 

dráhu vypuštěny dvě družice ETALON, aby provedly testování vhodnosti dráhy ve 

výšce 19100 km. Doplnění všech družic není doposud dokončeno. K použití byl systém 

připraven v roce 1995. Oficiálně byl světu oznámen 24. 9. 1993. V letošním roce podle 

prohlášení Ruské vlády má být systém Glonass s 24 družicemi plně kompatibilní s GPS. 

 

3.4 GNSS GALILEO  

Družice budou spojitě pokrývat celý povrch Země. Dále bude systém 

spolupracovat např. s mobilními telefony GSM a UMTS, přesto však bude naprosto 

nezávislý a autonomní. Vysílaný signál má být oproti GPS mnohem silnější a jeho 

příjem by měl být možný i v uzavřených místnostech a v mělce uložených silničních 

tunelech. Vedle otevřeného signálu (OS) budou družice vysílat také signál PRS (Public 

Regulated Service) pro armádu, policii a další státní orgány. Tento signál bude zvlášť 

silný a zakódovaný. Bude chráněn před rušením a zneužitím neoprávněnými osobami. 

Pozemní řídící centra označovaná GCC (Galileo Control Center) mají být dvě a 

komunikovat s družicemi budou prostřednictvím patnácti pozemních vysílačů.  
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Galileo používá stejně jako GPS kódový multiplex CDMA, a to ze stejných 

důvodů - získání odolnosti proti rušení. Bude pracovat na čtyřech frekvenčních pásmech 

(Žemlička, 2006; Marša, 2004). 

 

3.4.1 Služby poskytované systémem GALILEO 

Open Service - otevřená a veřejně přístupná služba vyplývá z kombinace 

otevřených signálů. Nabízí bezplatné, kvalitní a spolehlivé aplikace pro širokou 

veřejnost. 

Safety of Life - životně bezpečnostní služby velmi vysoké kvality pro aplikace, jež 

jsou kritické z hlediska bezpečnosti, zejména v letecké a lodní dopravě. Poskytnou 

uživateli včasná varování v případě, že nejsou splněna mezní rozpětí přesnosti 

(integrita). 

Commercial Service - komerční služba poskytuje přístup ke dvěma dalším 

signálům umožňujícím vyšší přesnost a zlepšenou výkonnost z hlediska záruky služeb. 

Public Regulated Service - vyhrazená služba s vysokou úrovní ochrany je 

zašifrovaná a odolná vůči blokování a narušování. Data o poloze a času poskytují 

specifickým uživatelům vyžadujícím vysokou úroveň kontinuity. 

Search and Rescue Service - služba pátrání a záchrany vysílá výstražná hlášení 

obdržená ze stanic emitujících tísňová hlášení. Má přispívat ke zvyšování výkonových 

parametrů mezinárodního vyhledávacího a záchranného systému Cospas-Sarsat 

(Žemlička, 2006). 

 

3.4.2 Důvody EU ke zřízení a vybudování GNSS GALILEO 

Ke zřízení a vybudování GNSS GALILEO vedlo EU několik důvodů: 

- GPS a GLONASS jsou primární vojenské systémy 

- Při některých speciálních aplikacích není dostatek družic 

- Vyskytují se oblasti horšího pokrytí signálem, z čehož plyne horší přesnost 

- V případě havárie stávajících systémů není náhrada 

- Použití GPS a GLONASS může být znemožněno vojenskými autoritami 

 

První testovací družice GIOVE-A byla vypuštěna 28. 12. 2005. Druhá GIOVE-B 

na konci roku 2007. V rámci testovací fáze „In-Orbit Validation“ (IOV) se čtyřmi 

družicemi na dvou drahách lze na některých místech v určitém čase určovat polohu. Po 

zdárném ukončení IOV bude systém doplněn na 30 družic. 
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3.4.3 Aplikace systému GALILEO 

GNSS GALILEO bude zejména určen pro tyto aplikace: 

Doprava  Bezpečnost  Energetika 

Zemědělství  Stavebnictví  Civilní ochrana  

Životní prostředí Geodézie 

 

Plné dobudování GNSS GALILEO se předpokládá do roku 2014. Vláda ČR 

usiluje o zřízení řídícího střediska GALILEO v Praze. 

 

3.5 Geografické informační systémy (GIS) 

Nezbytnost dostupných a všestranných informací v podmínkách současné úrovně 

počítačových a obrazových technologií umožnily vznik nové dimenze práce 

s informacemi o geografickém prostředí – geografické informační systémy – GIS.  

GIS ukládá, analyzuje a zobrazuje prostorová a neprostorová data. Ve vojenství je 

GIS systémem pro podporu rozhodování, který umožňuje integraci prostorově 

definovaných údajů v prostředí řešení problémů. V informačním systému aplikovaném 

na geografická data a je zároveň souhrnem postupů pro vstup dat, údržbu, analýzy a 

pořizování výstupů. GIS je informačním systémem, který je zaměřen na získávání, 

správu, analýzu, modelování a vizualizaci geografických informací, zahrnující i vazby s 

vnějším prostředím a dalšími systémy. Jeho obsahem jsou geodeta, využívaná 

k vyjadřování geometrie, tématiky, topologie a dynamiky změn v čase všech 

geografických objektů. 

Vojensky orientovaný geografický informační systém (VGIS) představuje 

organizované spojení technických prostředků, aplikačního software, databází 

geografických informací o území s inteligentní obsluhou. VGIS umožňuje ve spojení 

s uživatelskými informacemi a specializovanými software řešení jak technických úloh, 

tak i dynamicky se měnících situací – plánování přesunů, modelování variant, 

modelování variant průběhu vojenských akcí v neznámém geografickém prostředí. 

Využití GIS v podmínkách armády má svá specifika a systém tohoto typu má v 

moderním vojenství své nezastupitelné uplatnění. Práce s mapou, zákresy, měření, 

získávání informace o poloze objektu, analýza dat v rovině i prostoru, zobrazení či 

prezentace výsledků analýz, sledování objektů v čase, to vše a samozřejmě i jiné funkce 
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lze z vojenského hlediska úspěšně řešit právě pomocí GIS (Chmelařová, 2003; Marša, 

2008).  

Vojenský GIS je funkční celek vytvořený integrací technických a programových 

prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, 

zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro 

potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace prostoru operace s cílem získat nové 

informace potřebné nejen pro zabezpečení podpory rozhodovacího procesu velitelů a 

štábů na operačním a taktickém stupni, plánování přesunů, pohyb v neznámém terénu 

ale i pro podporu každého vojáka. 

V AČR je zaveden Digitální vojenský informační systém o území (DVISÚ), který 

je součástí průřezového informačního systému Ministerstva obrany (PRIS MO).  

DVISÚ je tvořen hardwarovými prostředky (HW), programovým vybavením 

(SW), aplikačním programovým vybavením (APV), datovými a informačními podklady 

a souborem technických a organizačních opatření. Jako přenosové prostředí je 

využívána Celoarmádní datová síť (CADS), pro mimorezortní uživatele internet. 

Systém je otevřený, informace v něm obsažené nepodléhají žádnému stupni utajení a 

mohou je využívat všichni armádní uživatelé připojení k CADS. 

 

DVISÚ je složen ze čtyř základních modulů (viz obr. 10): 

- produkčního 

- distribučního, 

- komunikačního 

- uživatelského. 

 

Produkční modul DVISÚ má čtyři uživatelské subsystémy: 

- Vojenský geodetický a geofyzikální informační systém (VGGFIS) 

- Vojenský geografický informační systém (VGIS) 

- Geografický metainformační systém (GeMIS) 

- Integrovaný řídící a informační systém (IRIS) 
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                                         Obrázek č. 10: Struktura DVISÚ a jeho modulů 

 

Datové a informační výstupy produkčního modulu DVISÚ jsou: 

1. vektorová geoprostorová data zahrnující: 

- digitální model území 25 (DMÚ 25) 

- digitální model území 100 (DMÚ 100) 

- Vector Smart Map Level 0 

- Vector Smart Map Level 1 

- Multinational Geospatial Co-production Program 

2. rastrová geoprostorová data: 

- rastrové ekvivalenty pozemních map 

- bezešvé mozaiky leteckých měřických snímků (LMS) 

- bezešvé mozaiky družicových snímků 

- Controlled Image Base 

- Compressed ARC Digitized Raster Graphic 

3. výšková geoprostorová data: 

- digitální model reliéfu 1 (DMR 1) 

- digitální model reliéfu 2,5 (DMR 2,5) 

- digitální model reliéfu 3 (DMR 3) 
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- Digital Terezin Elevation Data Level 0 

- Digital Terezin Elevation Data Level 1 

- Digital Terezin Elevation Data Level 2 

4. ostatní geoprostorová data: 

 Vojenský geodetický a geofyzikální informační systém (VGGIS, proběhla jeho 

modernizace) a další geoinformační údaje (digitální mapy, rastrová data LMS, data 

registru výškových objektů), (Dokumentace VGIS, 2008). 

 

Na základě funkcionality lze rozlišit následující skupiny software GIS: 

Profesionální GIS - plně funkční systém sloužící pro pořizování dat, jejich editaci, 

administraci databází; je rozšířen o nástroje prostorových analýz a další speciální 

nástroje. 

Desktop GIS - nejvíce se rozšiřující GIS systémy v několika posledních letech jsou 

nazývané též desktop mapovací systémy; zaměření jejich funkcí je více na používání 

dat než na jejich pořizování; jsou tedy výtečnými nástroji pro tvorbu map, grafů 

s dalších výstupů. 

Příruční GIS - zvláštní případ programů uzpůsobených pro miniaturizovaný hardware a 

pro mobilní a terénní použití (GIS pro přijímače GPS, ruční počítače PDA, mobilní 

telefony) významné pro armádní použití. 

GIS prohlížečky - tento software obsahuje funkce umožňující prohlížení dat a 

dotazování (pokládání otázek typu kde to je, jaké to je); velmi požadovanou vlastností 

GIS prohlížeček je jejich freeware licence, čímž se řadí mezi široce používaný software. 

Internet GIS - GIS produkty s potenciálně nejvyšším počtem uživatelů; stoupající 

využívání těchto aplikací je stimulováno širokým rozšířením internetu a poptávkou po 

geografických informacích (Marša, 2008). 

Od května roku 2002 jsou v prostředí celoarmádní datové sítě zpřístupněna i data 

VGIS (Vojenského Geografického Informačního Systému), jehož garantem je Vojenský 

geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška (VGHMÚř). Tím je celoarmádní 

datová síť obohacena v současnosti velmi progresivně se rozvíjejícím vojensky 

orientovaným oborem GIS. Byl realizován projekt IZGARD (Internetový Zobrazovač 

Geografických Armádních Dat) jehož hlavní funkcí je poskytování geografických 

informací ve formě digitálního atlasu České republiky s topografickými podrobnostmi, 

odpovídajícími obsahu map měřítka až 1:25000. Mezi jeho základní funkce patří také 

prostředky pro objednávání odvozenin leteckých měřických snímků (LMS) a podklady 
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pro vyhodnocování následků živelných pohrom, ale také důležité podklady pro 

plánování, realizaci a vyhodnocení přesunů. 

S rozvojem digitálních geografických podkladů byl ve VGHMÚř také vyvinut 

systém GIS „TerraStudio“, který poskytuje geografické informace v podobě digitálního 

atlasu světa s připojením informací o pokrytí území daty a který zároveň slouží jako 

databáze pro další software. Součástí softwaru je i geodetická kalkulačka pro výpočet 

souřadnic, vzdáleností a azimutů. 

Technickou tvorbu a informačně-dokumentační spolupráci v rámci geografických 

služeb NATO a distribuci VGIS pro AČR zabezpečuje Vojenský geografický a 

hydrometeorologický úřad v Dobrušce. 

Při popisu a definování DVISU nelze opomenout další kartografické či vojensko-

geografické produkty, ke kterým patří: 

- Pozemní mapy 

- Letecké mapy 

- Speciální mapy 

- Vektorová geoprostorová data 

- Rastrová geoprostorová data 

- Výšková geoprostorová data 

- Vojensko-geografické informace a dokumentace 

- Výcvikové pomůcky 

 

 Jedná se o širokou škálu produktů, které významně napomohly při naplňování 

vojenských GIS a v řadě případů jsou nenahraditelnými pomocníky v řadě vojenských 

aplikací včetně přesunů. Vzory některých produktů uvádím v příloze (Katalog 

geoproduktů, 2008). 

 

3.6 Omezení při využívání GNSS a GIS 

3.6.1 Omezení GNSS 

GPS systém pracuje stejně jako jiné měřící technologické systémy s určitými 

chybami. Některé chyby lze potlačit, jiné omezit a s některými se musíme smířit. Chyby 

vznikají ve všech částech celého systému, a to:  

- v řídicím segmentu - jedná se o chyby parametrů oběžných drah družic, které 

způsobují chybu měření 2 - 3 metry, 
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- v družicovém segmentu - jsou to chyby vznikající na palubách družic z 

nestability hodin, které způsobují chybu měření přibližně 2 metry, 

- v uživatelském segmentu - jedná se o největší zdroj chyb, které jsou zároveň i 

nejzávaznější; způsobeny jsou ohybem dráhy signálu v ionosféře (chyba 4 až 10 

metrů) a troposféře (chyba okolo 1 metru); mnohacestné šíření signálu 

způsobuje chybu asi 1,5 metru a šum chybu okolo 0,5 metru. 

 

Zhoršení přesnosti závisí také na rozmístění družic. Nejmenší nepřesnosti jsou 

způsobeny tehdy, když jsou družice rozmístěny rovnoměrně. Nepřesnosti klesají při 

rostoucím počtu rovnoměrně rozmístěných družic, zvětšuje se při vzájemném přiblížení 

družic. Znamená to, že probíhá-li měření polohy v zastavěném prostoru, v oblastech 

skalních reliéfů, hlubokých údolích a zalesněných územích jsou přijímány signály 

pouze z družic s vyššími elevačními úhly. Vzrůstá tím míra nepřesnosti v měření je 

méně družic a jsou blíže u sebe, dochází tak k vícecestnému šíření jejich signálů. Ke 

snížení nepřesností napomáhají přijímače, které zpracovávají společné signály systémů 

GPS i GLONASS - v aktivním prostoru je větší počet družic. 

 

Vliv ionosférické a troposférické refrakce 

Radiový signál vysílaný z družice GPS se ve vzdálenosti 500-20 200km od 

povrchu šíří téměř vakuem. Ionosféra, která se nachází v rozmezí 50-500km nad 

povrchem země, obsahuje množství volných elektronů a iontů, které způsobují refrakci 

(lom) radiového signálu, tedy jeho delší dráhu a zpoždění. Stav ionosféry ovlivňuje 

aktuální i cyklická (11 let) aktivita slunce, globální meteorologické vlivy, roční období, 

fáze dne. V přijímačích je implementován základní model, který tyto změny zohledňuje 

a navigační zpráva obsahuje vstupní parametry pro jeho výpočet. S výhodou lze 

modelovat pomocí kulových funkcí, klíčovou hodnotou v modelu je pak TEC (Total 

Electronic Content) Analýzou signálu na různých kmitočtech (L1, L2) lze tuto chybu 

eliminovat, protože změna rychlosti rádiového signálu ionosférou je frekvenčně závislá. 

Obdobný vliv má troposféra, která se nachází ve výškách od 0-15km. Její stav 

ovlivňují především lokální meteorologické vlivy jako je teplota, tlak, vlhkost. Její 

možnost predikce je pro globální systém minimální a eliminuje se diferenčními systémy 

nebo lokálními modely. 
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Vícecestné šíření signálu a přijímač 

Pokud je anténa přijímače částečně zastíněna daným prostředím anebo jsou v 

blízkosti odrazivé materiály existuje možnost, že přijímá také signály odražené a tedy 

opožděné. Velikost této chyby je závislá na vlastnostech okolí a míře zastínění. Problém 

nastává zvláště v zastavěných prostorech sídel, v složitém terénu s lesními porosty 

apod. V profesionálních aparaturách ji lze eliminovat vhodně polarizovanou anténou, 

protože signál původně polarizovaný pravotočivě po odrazu mění polarizaci na 

levotočivý. Další technikou je nastavení elevační masky na oblast, odkud není možný 

příjem signálu, nebo filtrace Narrow Correlator Spacing. 

Konstrukce přijímače dříve výrazně ovlivňovala měření díky malému počtu 

kanálů, snížené přesnosti u 8bitových procesorů, malé citlivosti na vstupu. Dnes má vliv 

především metodika výpočtu, kdy jsou do algoritmu vnášeny předpoklady podle 

způsobu využití přijímače (vojenství, doprava, letectví, turistika) a vlastnosti antény, její 

konstrukce a umístění. 

 

Záměrné rušení signálů GPS protivníkem 

S rozvojem navigačních technologií se ve vojenství projevuje snaha v max. míře 

omezit jejich využívání. K tomu jsou využívány možnosti a prostředky 

radiokomunikačních technologií - vysílání rušivých nebo deformačních signálů, které 

přijímaná polohová data deformují a desinformují tím uživatele. 

 

Současný stav 

Neustálá snaha o zvýšení přesnosti a operability systémů GNSS vede zřizovatele 

k zavádění korekcí. Největším problémem, limitující přesnost určení polohy, jsou 

korekce měřených dat o vlivy atmosféry – troposféry a ionosféry. Aby bylo možno 

využít technologii GNSS pro navigaci v pokud možno reálném čase, je nutné tyto 

korekce přenášet do aparatury uživatele. 

 

V současné době existují čtyři (již zmíněné) hlavní systémy, umožňující zavádění 

korekcí pozorování (viz obr. 11): 

WAAS – Wide Area Augmentation (= rozšířený, plošný) System 

EGNOS – European Geostationary Overlay Service 

MSAS – Multi-Function Transport Satellite Augmentation System 

GAGAN – GPS/GLONASS Aided GEO Augmented Navigation 
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Všechny tyto systémy patří pod SBAS (Space Based Augmentation System). 

Jejich působnosti - „rozdělení světa“ je patrné z obrázku: 

 

 
Obrázek č. 11: Geografické rozdělení působnosti jednotlivých korekčních systémů v rámci existujících 

SBAS 

 

Uvedené korekční systémy řeší některé problémy navigačních systémů, jako jsou: 

- nepřesné atmosférické korekce 

- multipath (vícecestné šíření signálu) 

- chyby v určení polohy a korekce hodin 

- nevhodnou konstelaci družic 

- úmyslné zhoršení signálu (armáda) 

- nízká přesnost určení polohy 

 

Další neopomenutelné omezení ve využití GNSS vylívá ze správcovství daného 

systému. Víme, že GPS je spravován MO USA a to rozhodne kdo, kdy a kde může či 

nemůže tuto službu užívat. Jako příklad lze uvést válku v Perském zálivu, kde byl pro 

protivníka systém GPS (jednotlivé družice) nad územím konfliktu vypínány. 

Je ale třeba zdůraznit, že i přes tato omezení je využití technologie GNSS velice 

perspektivní a jeho aplikace v dopravě, bezpečnosti, energetice či dalších odvětvích 

lidstvu nepředstavitelně pomáhají (Kostelecký, 2007). 
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3.6.2 Omezení GIS 

Vedle nesporných výhod má používání GIS v oblasti vojenství i svá další rizika a 

potenciální nebezpečí: 

- data používaná v GIS mohou mít různou přesnost a aktuálnost - nutnost sledovat 

metadata 

- spoléhání na GIS bez vyhodnocení kvality podkladů a funkcionality software 

může mít fatální dopady (např. záměna objektů vzhledem ke změnám jejich 

užívání apod.) 

- možnost snadného vytváření a „podsunutí“ fingovaných dat protivníkem (např. 

publikováním na Internetu apod.) což vyžaduje nutnost prověřovat původ a 

správnost informací 

- možnost zneužití protivníkem v GIS publikovaných citlivých dat z vlastního 

území apod. 

- výbava a umístění GIS v pojízdném štábním prostředku je pro protivníka dobře 

identifikovatelný cíl 

 

Vedle výše uvedených rizik je třeba zmínit při využití GIS plnou závislost na 

výpočetním či jiném komunikačním prostředku, kterými data zobrazí. Tyto všechny 

prostředky jsou plně závislé na dodávkách elektrického proudu či nabitých bateriích. Je 

nutno zdůraznit, že i tato podmínka je značným omezením (Chmelařová, 2003). 

Z výše uvedeného je patrné, že i nadále je nutné se dostatečně věnovat klasickým 

postupům orientace v terénu, kvalifikovanému využití topografických či jiných 

geografických produktů. 
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4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ A NASAZENÍ GPS A GIS P ŘI 

PŘESUNECH  

4.1 Využití GPS v AČR 

Pro stanovení možností využití a nasazení GPS a GIS při přesunech, bylo nutné se 

zabývat současným stavem využití GPS v AČR, vejít ve styk se speciálním pracovištěm 

VGHMÚř, které se danou problematikou zabývá a také zjistit současný stav ve 

vybavení AČR technikou GPS, produkty GIS, topografickými mapami a dalšími 

využitelnými podklady. 

Vzhledem k tomu, že GPS je systém pro určování polohy, rychlosti a času je 

využití tohoto systému v AČR využíváno při určování polohy a navigace počínaje 

jednotlivcem, přes řízení vojenských operací až po řízení automatického přistávacího 

manévru letadla (pomůcka GPS, 2005). 

Možné příklady a oblasti použití technologie GPS v AČR: 

- zaměřování polohy palebných postavení dělostřelectva 

- zaměřování prostředků radiotechnického zabezpečení letectva a PVO 

- navigace letadel, vrtulníků a bezpilotních prostředků i za nulové viditelnosti 

- navigace přesunů techniky po stanovených osách 

- polohová lokalizace objektů průzkumu 

- vyhledávání skrytých zájmových objektů 

- zaměřování prostorů zamoření 

- vytyčování a zaměřování minových polí 

- přesné geodetické práce (údržba obnova a budování státní geodetické sítě apod.) 

 

GPS lze v AČR využít všude tam, kde se vyžaduje rychlá informace o aktuální 

poloze, rychlosti nebo času. A takových možností je opravdu hodně. Vždyť základem 

situačního vědomí vojáka je znalost odpovědi na otázky. Kde jsem? Kde jsou naše 

jednotky? Kde je protivník? Jaká je činnost protivníka? GPS dokáže odpovědět hned na 

první tři z uvedených otázek. 

Podle provedeného průzkumu jsem stanovil typické úlohy používané v praxi 

pozemních jednotek s využitím GPS a GIS. Jedná se o tyto úlohy: 

- vyhledávání a vymezování okrajů ploch minových polí, plošných nástrah a 

překážek 
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- vyhledávání a souřadnicový záznam okrajů chemicky nebo radiačně zamořených 

ploch terénu 

- vymezení předních okrajů obrany protivníka 

- vymezení okrajů území, nevhodných pro přesun kolových nebo pásových 

vozidel 

- vymezení prostorů, vhodných pro přistání letounů nebo vrtulníků 

- vymezení prostorů působnosti mezi vlastními jednotkami 

 

Podle sdělení specialistů z Dobrušky má být navigace v brzké době běžná také s 

využitím mobilních telefonů pod označením AGPS (Assisted GPS), který se od klasické 

GPS bude lišit v několika drobnostech. AGPS přijímač bude vlastně mobilní telefon s 

integrovanou GPS anténou. GPS přijímač ovšem nebude načítat almanach z družice, ale 

poskytne mu je telefon prostřednictvím GSM sítě. Kromě něj navíc telefon předá GPS 

přijímači přepočítaná data pro korelátory (slouží k zjištění doby letu signálu z GPS do 

telefonu). Na základě polohy vysílačů GSM signálu se zjistí přibližná zeměpisná poloha 

telefonu a podle toho se mu zašlou informace o GPS družících a další data. Díky tomu 

pak není nutné získávat signál minimálně ze čtyř družic, ale stačí ze tří, zbytek dodá 

mobilní operátor. V současné době se AGPS technologií u nás zabývá např. T-Mobile, 

na trhu by se brzy měli objevit první telefony podporující AGPS. 

Poskytnout úplný výčet možností využití systémů GPS a GIS není prakticky 

možné a ani účelné. Každý konkrétní způsob aplikace musí uživatel vyřešit podle 

vlastních specifických požadavků, jako je například přesnost určení příslušných veličin, 

rychlost získání výsledků, spolehlivost výsledků, nebo i případné zabudování do 

techniky, nebo také integrace s jinými systémy (Steiner, Černý, 2002). 

 

4.2 Navigační technika zavedená v AČR 

4.2.1 Přijímač DAGR 

V současné době je standardem NATO v oblasti ručních přijímačů GPS výrobek 

americké firmy Rockwell-Collins – Defence Advanced GPS Receiver – „DAGR“, který 

je označen jako vojenský strategický materiál a je dostupný pouze autorizovaným 

uživatelům systému GPS. Přijímač lze získat prostřednictvím speciální akviziční 

procedury FMS ( Foreign Military Sales) nebo prostřednictvím FMF (Foreign Military 

Financing. Přijímač byl v květnu 2008 oficiálně zaveden do výzbroje AČR. V této 
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kategorii nahrazuje přijímač GPS PLGR, který již zastarával za běžně dosažitelnými 

technickými standardy (Klíma, 2008). 

 

Charakteristiky přijímače DAGR: 

- implantován nejmodernější bezpečnostní čip SAASM (Sevective Avaiability 

Antispoofing Module) zabezpečující funkci přijímače i v prostorech rušení signálu 

GPS 

- zvýšená odolnost vůči záměrnému rušení 

- zrychlené zpracování P (Y) – kódu 

- grafické rozhraní displeje  

- podpora standardních mapových produktů – největší přednost přijímače GPS DAGR 

- zabudovaná interní anténa 

- definování a ukládání až 10 uživatelských profilů 

- umožňuje až 6 provozních režimů (Continuous, Fix, Average, Time only, Standby, 

Rehearsal) 

Základní technicko-taktická data přijímače DAGR (viz obr. 12): 
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Obrázek č. 12: Přijímač GPS DAGR zavedený v armádách NATO 

 

Obrázek č. 13: Přijímač GPS PLGR GARMIN, který je používán i v AČR 

 

4.2.2 Předpokládaný vývoj 

Z iniciativy vojenského oddělení systémového rozvoje geodetické podpory a 

systému GPS při VGHMÚř v Dobrušce ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně 

vzešla v roce 2009 spolupráce v oblasti GPS technologií. Jejím cílem je najít v dohledné 

době optimální produkt lokátoru GPS/GSM, který by v rámci vojenských cvičení či 

zahraničních operací AČR sloužil k nepřetržitému sledování, kontrole, bezpečnosti či 

vyhodnocení činnosti jednotek působících (plnících úkoly) v terénu. Zařízení pracuje na 
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principu nejnovější technologii GPS pro sledování polohy. Do zařízení se vloží aktivní 

SIM karta a pro zjištění polohy se jednotka prozvoní a přijde nám SMS zpráva s 

aktuální polohou přijímače, kterou zadáme do digitálních mapových podkladů či volně 

stažitelného programu Google Earth, což by pochopitelně v rámci zahraničních operací 

nepřipadalo v úvahu z důvodu bezpečnosti. Dále tento produkt podporuje systém GPRS, 

který umožňuje sledování v reálném čase. 

Dosavadní testování probíhalo v rámci vojenské soutěže winter a summer 

survival. Bylo a stále probíhá testování několika typů lokátorů od komerčních výrobců. 

Hlavními parametry testovaných produktů je citlivost GPS přijímače, od něhož se odvíjí 

kvalita a síla přijímaného signálu, softwarová kompatibilita, odolnost vůči různorodým 

povětrnostním podmínkám a životnost zdroje. Dále pak materiál, velikost přijímače či 

váha. Některé jednotky jsou vybaveny interní pamětí, díky níž lze zpětně zobrazit 

přesnou trasu přesunu, zařízením bluetooth pro bezdrátové připojení a přenos dat do 

počítače. Obvyklou součástí balení bývají odolná pouzdra obsahující silný magnet, 

který je vhodný pro snadné a rychlé uchycení na výstroj.  

Monitoring vybraných týmů probíhal na vojenských topografických mapových 

podkladech v digitální podobě s využitím internetu a byl průběžně sledován a 

vyhodnocován pracovníky VGHMÚř.  

Výsledky testování se doposud osvědčují a přijímače plní funkce, které jsou od 

nich vyžadovány. Největší omezení je spatřováno v krátkodobé životnosti zdroje 

energie, která se odvíjí od četnosti odeslaných SMS zpráv. Doposud měly testované 

produkty v ideálních podmínkách výdrž do dvou dnů. Další omezení je v kvalitě 

přijímaného signálu. Avšak co různý typ přijímače, to jiné parametry hodnocení. Na 

obr. 14 a 15 jsou ukázány dva typy testovaných lokátorů. 

1. Logger ML-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek č. 14: GPS Data Logger ML-7 
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Obecné parametry: 

• vydrží na příjmu až 2 dny 
• vnitřní paměť 2MB 
• zaznamenává do paměti GPS souřadnice 
• aplikace zpracuje a ukáže výsledný zaznamenaný pohyb na mapě včetně času, 

rychlosti a dalších informací 

 

2. Tracekr GL 100 
 

 

                                                                Obrázek č. 15: Tracker GL 100 

 

Obecné parametry: 

• poziční informace (nastavitelný interval zasílání informací o pozici) 

• indikátor stavu baterie 

• komunikace pomocí GPRS/GSM či SMS 

• vodě odolný  

• váha 60g 

 

   

4.3 Geografické faktory ovlivňující přesuny 

V dnešní době, kdy geografické informační systémy, digitální mapy nebo rastrové 

ekvivalenty topografických map, jak již bylo uvedeno, nejsou žádnou novinkou, lze 

získat velice podrobné údaje o oblasti, kde budeme uskutečňovat přesun. Pokud se 

přesun bude konat v přesně vymezené oblasti je to ještě snadnější.  

S využitím vhodného GIS a případně i vhodných geografických podkladů 

(topografické mapy, digitální modely území, vojensko-geografická vyhodnocen) lze 

připravit s předem vytypovaného prostoru pro přesun analýzu průchodnosti terénu a 

určit podmínky pro přesun. V rámci přípravy bojové činnosti jsou tyto analýzy terénu 
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její integrální součástí. V bakalářské práci se ale zaměřím pouze na analýzu 

průchodnosti terénu a na určení podmínek pouze pro daný přesun (Rybanský, 1999). 

 

4.3.1 Stupně obtížnosti průchodnosti terénu 

Pro stanovení průchodnosti terénu lze použít řadu různých učebnic geografie či 

vojensko-geografická vyhodnocení terénu. Je známo, že průchodnost terénu výrazně 

ovlivňuje činnost vojsk a to časově i ekonomicky. Z hlediska průchodnosti terénu 

vojskem lze stanovit 3 základní stupně průchodnosti terénu:  

- průchodný terén 

- obtížně průchodný terén  

- neprůchodný terén 

V případě použití různých přepravních prostředků pro přesuny rozlišujeme 

vzhledem k průchodnosti tyto základní typy terénu:  

- terén dostupný pro pásová vozidla  

- terén dostupný pro kolová vozidla  

- terén dostupný pro ostatní druhy transportní techniky 

- terén dostupný pro pěší vojska 

V dalším se zaměřím pouze na přesuny v rámci speciální tělesné přípravy, tedy 

přesuny pěší, na sněhu a ledu a na plavidlech. 

 

4.3.2 Geografické faktory průchodnosti terénu 

Při stanovování faktorů, které podmiňují průchodnost terénu při přesunu a při 

výběru postupových cest vycházíme zejména z obsahu GIS nebo příslušné topografické 

mapy. Při podrobném studiu jejich obsahu lze stanovit hlavní geografické faktory, ke 

kterým patří: 

- sklon reliéfu terénu 

- porosty  

- vodní plochy, vodní toky  

- půdní poměry  

- klimatické podmínky  

- sídla  

- komunikace  

- další přírodní a umělé objekty  
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Uvedené faktory, jak je zřejmé z obsahu topografických podkladů spolu vzájemně 

úzce souvisejí a jejich společný vliv na průchodnost můžeme v konečném důsledku 

chápat jako časové zpomalení pohybu vzhledem k hypoteticky stanoveným optimálním 

podmínkám pro přesun.  

Nyní stručně k charakteristice jednotlivých geografických faktorů. 

 

Sklon reliéfu terénu: 

Sklony reliéfu lze obecně určovat z topografických map, z digitálních modelů 

reliéfu (DMR), z leteckých měřických snímků, ortofotomap či anaglyfů. U DMR se 

jedná o určování sklonu z maticových dat (např. z dat DMR 2 ve čtvercové síti 100 x 

100 m), kde limitním kritériem pro průchodnost je maximální sklon elementárního 

čtverce matice počítaný ze 4 (6) výškových rozdílů rohových bodů. Ze stupně kumulace 

čtverců s určitými hodnotami maximálního převýšení se pak počítá průchodnost větších 

územních celků.  

Standardizační normy NATO klasifikují terén podle úhlů svahů (při pohybu 

směrem do svahu) následovně:  

- průchodný terén sklony < 30%  

- těžko průchodný terén 30% < sklony < 50%  

- neprůchodný terén sklony > 50% 

 

Porosty: 

Z hlediska porostů je průchodnost terénu ovlivněna především těmito faktory:  

- pokrytost terénu porosty, kterou lze vyjádřit poměrným číslem lesních ploch 

nebo všech porostů k celkové ploše daného území (uvádí se v %);  

- struktura dílčích lesních celků;  

- skladba a specifické charakteristiky dřevin, ke kterým patří:  

• výška porostů 

• tloušťka kmenů měřená ve výšce 1,5 m nad terénem 

• rozestupy mezi kmeny stromů  

• tvrdost, pružnost, charakter zakořenění a rozsah větvení stromů 

 

Průchodnost lesních celků je v úzké vazbě zejména se svažitostí terénu, protože 

většina lesních celků na území ČR leží právě na svazích. Jako podklad pro určování 
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parametrů průchodnosti v porostech lze využít data DMÚ 25 (DMÚ 200) a podrobné 

mapy LHC (mapy lesních hospodářských celků), ale i leteckých měřických snímků, 

ortofotomap a dalších. 

 

Vodstvo: 

Vodstvo je jedním z významných faktorů, který podstatně ovlivňuje průchodnost 

terénu. Z hlediska vodstva je nutné za velmi důležité považovat:  

- polohu, velikost a tvar vodstva (vodních ploch a vodních toků)  

- charakteristiky břehů vodních ploch a toků  

- šířka vodních toků  

- hloubka vodních toků a ploch 

- charakter dna, kde se rozlišuje zpravidla bahnité, jílovité, písčité, štěrkové, 

kamenité a dlážděné dno  

- rychlost toku  

- teplota, která ovlivňuje průchodnost především stojatého vodstva v zimním 

období, kdy lední kryt může výrazně usnadnit nebo snížit stupeň průjezdnosti  

- orientace vodstva (zejména vodních toků a kanálů)  

 

Jako podklad pro určování parametrů průchodnosti u vodstva lze využít např. data 

DMÚ 25, DMÚ 200 a VGV ČR. 

 

Půdní poměry: 

Půdní poměry jsou dalším důležitým faktorem významně ovlivňujícím 

průchodnost terénu. Při jejich posuzování je nutné brát do úvahy klimatické poměry 

dané zejména úhrnným množstvím srážek v dané lokalitě, které kvalitu půdy významně 

ovlivňují. Z hlediska průchodnosti rozlišujeme různé typy a druhy půd, které lze 

rozdělit do těchto kategorií:  

- půdy převážně průchodné (písčitohlinité a hlinitopísčité zeminy na pevném 

podkladu a hlinité půdy větších mocností v suchých obdobích);  

- těžko průchodné půdy (hlinité půdy ve vlhkých obdobích nebo jílovité, slínité a 

prachovité půdy v suchých obdobích);  

- neprůchodné půdy nebo na hranici průchodnosti v suchých obdobích (bahna, 

rašeliny, štěrky, kamenité, balvanité a blokové svahové sutě). 
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Klimatické podmínky: 

Z hlediska klimatických podmínek, které ovlivňují průchodnost terénu jsou 

nejdůležitější:  

- srážky, které mají výrazný vliv na půdní poměry a tím i sjízdnost svahů, na 

sjízdnost komunikací a terénu zejména v zimním období (při náledí a hlubokém 

sněhu) a také na průchodnost vodstva a to zejména hloubku a rychlost vodních 

toků. Srážky měříme v mm/časový interval a jejich vliv na průchodnost může 

být dlouhodobý  

- mlhy, vlhkost vzduchu a inverzní stavy, které ovlivňují viditelnost při přesunech  

- teploty, které ovlivňují vlastnosti půd a hornin, charakter srážek (déšť, sníh, 

apod.), tvorbu náledí, průchodnost vodních ploch a toků zejména v zimním 

období 

Teploty se měří v °C (°F) a dají se předvídat pomocí klimatických map.  

- rychlost větru, limitující činnost pěších vojsk za přesunů. Měří se v m/s nebo 

km/h 

- světelné podmínky (doba východu a západu slunce a měsíce) ovlivňující 

nepřímo průchodnost svým vlivem na rozhodovací procesy za přesunů  

 

Významnou úlohu při stanovení klimatických podmínek hraje meteorologická 

služba AČR. 

 

Sídla: 

Sídla ovlivňují průchodnost terénu při přesunu nebo při výběru postupových cest 

pouze výjimečně a to tehdy když není možnost se jim vyhnout. Vlastní průchodnost 

sídly a to zejména průjezdnost ovlivňují zejména tyto faktory:  

- zastavěnost daného území sídly, tj. stupeň urbanizace, která se vyjadřuje v % 

- poloha, struktura, tvar a orientace sídel vzhledem ke směru přesunu či směru 

postupové cesty 

- hloubka (šířka) sídel, což je průměr kruhové signatury nahrazující skutečný tvar 

sídla 

- konstrukční materiál (beton, kov, cihla, dřevo,…) ovlivňující odolnost budov a 

objektů 

- výška budov (překážka po destrukci)  
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- ohnivzdornost budov (budovy spalné, budovy nespalné)  

Pro průjezdnost sídly se uvádí šířka vlastních komunikací a maximální šířka 

možných průjezdů včetně zelených pásů a chodníků (příčné vzdálenosti mezi bloky 

budov v blokové zástavbě nebo mezi oploceními v zástavbě vilového typu). 

Jako podklad pro určování parametrů průchodnosti u sídel lze částečně využít data 

DMÚ 25, DMÚ 200 a VGV ČR. 

 

Komunikace: 

Komunikace všeho druhu (pozemní, drážní) mají vliv na průchodnost jednak jako:  

- dopravní trasy vedoucí ve směru přesunů  

- objekty překážek, když vedou napříč směru přesunů a nachází se na náspech 

nebo ve výkopech  

Největší význam z hlediska průchodnosti a to zejména přepravy má železniční a 

silniční síť.  

Železnice lze vzhledem k průchodnosti klasifikovat podle:  

- počtu kolejí  

- trakce (druh pohonu)  

- rozchodu kolejí  

- dopravního významu (propustnosti vlaků za časovou jednotku)  

Silniční komunikace lze klasifikovat podle:  

- šířky 

- kvality krytu vozovky 

- dopravního významu 

 

Jako podklad pro určování parametrů průchodnosti u komunikací lze částečně 

využít data DMÚ 25, DMÚ 200, registrů komunikací a mapy dopravního charakteru. 

 

Přírodní a umělé objekty: 

Mezi přírodní a umělé objekty ovlivňující průchodnost terénu patří jednak 

plošné a liniové objekty. Tyto objekty můžeme dělit na vyvýšené a vhloubené a z 

hlediska pevnosti na zpevněné a nezpevněné. Jedná se zejména o tyto typy objektů:  

- náspy a výkopy  

- jámy, krátery  

- terénní stupně  
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- nadzemní produktovody (plynovody, ropovody, apod.)  

- energetická vedení (překážky zejména pro vrtulníky a jinou leteckou podporu)  

- chráněná území (národní parky, chráněná území a objekty, apod.) 

 

Jako podklady pro určování parametrů průchodnosti u přírodních a umělých 

objektů lze částečně využít data DMÚ 25, mapu zdrojů ekologického ohrožení 1:500 

000 a další podklady (Lauermann, Rybanský, 2002; Hubáček, 2006). 

 

4.4 Přesuny jako součást STP 

Speciální tělesná příprava (STP) je jedna ze základních součástí struktury tvořící 

systém tělesné výchovy a sportu v AČR.  

 

Obrázek č. 16: Schéma systému tělesné výchovy a sportu v AČR 

 

STP je součástí služební tělesné výchovy v Armádě České republiky. Je zaměřena 

na výcvik příslušníků AČR, ve kterém se cílevědomě vytváří součást tělesné a 

psychické připravenosti. Tato připravenost umožňuje plnit pohybově specializované 

úkoly nutné pro vojenskou odbornost, kterou tito příslušníci vykonávají nebo pro kterou 

se připravují.  

V současné době jsou přesuny definovány Rozkazem MO č. 14/1999 Věstníku, 

Výcvik vojáků a žáků vojenských škol ve speciální tělesné přípravě, jako část Speciální 

tělesná cvičení pro přesuny. Druhy přesunů se dle nařízení Rozkazu MO dělí na: 
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- pěší přesuny 

- přesuny na sněhu, po ledu a v bažinách  

- přesuny na plavidlech 

 

Cílem výcviku je připravit jednotlivce, účelově vytvářené skupiny nebo organické 

jednotky ke zvládnutí přesunu na větší vzdálenosti bez použití dopravních prostředků a 

k překonávání krátkých i dlouhých úseků v obtížném terénu. 

Výcvik jsou oprávněni podle jeho obtížnosti vést školení a vycvičení velitelé či 

tělovýchovní pracovníci a to v terénu mimo frekventované pozemní komunikace, nebo 

s využitím vojenských újezdů. 

 

4.5 Možnost nasazení a využití GPS a GIS při přesunech 

Potřeba znát svojí polohu, rychlost, přesný čas a směr dalšího postupu je typický 

požadavkem k zabezpečení správného postupu při přesunu. 

Vedle těchto atributů je vhodné znát i geografické podmínky a stupně obtížnosti 

průchodnosti terénu, který nás čeká na ose přesunu. 

Tyto požadavky kladené na přesun v neznámém terénu lze úspěšně odhadovat a 

předvídat s využitím přijímače GPS, GIS, topografických map a vhodných 

geografických podkladů či dokumentů. Stupeň úspěšnosti odhadu je dán zkušeností, 

znalostí a připraveností jednotlivce v oblasti zvládnutí GPS, GIS a celé škály 

topografických podkladů (Slabý, 2005; pomůcka GPS, 2005). 

Při zabezpečení přesunů s využitím GPS a případně i za podpory GIS, 

topografických map a dalších podkladů lze použít následující postupy využití při: 

- určování vlastní polohy 

- navigaci 

- orientaci na mapě 

- zaměření polohy nepřístupných, nebo vzdálených bodů 

- integraci GPS a GIS 

 

Všechny tyto postupy lze využít při všeobecném plánování přesunu, při jeho 

realizaci či závěrečném vyhodnocení. 

Současné nejmodernější přijímače GPS používané v AČR umožňují kromě 

zobrazování informace o aktuální poloze nad digitální mapou i nahrávání rastrových 
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nebo vektorových map do jejich interní paměti. V AČR byla jako zdroj vektorových dat 

zvolena databáze DMÚ 25, která podrobností svého obsahu plně uspokojí potřeby 

vojenských uživatelů. Na základě zkušeností získaných při geografické přípravě našeho 

kontingentu pro Afghánistán byla technologie rozšířena tak, aby jako zdroj vektorových 

dat bylo možné používat také data z vektorových databází mezinárodního projektu 

MGCP (Multinational Geospatial Co-production Program – GeoSl AČR aktivně 

spolupracuje na jeho tvorbě a aktualizacích). 

Navigační využití (přesun po předem plánované trase), představuje hlavní nabídku 

technologie GPS pro jednotlivce a jednotky pozemních ozbrojených sil. Uživatel se 

přesouvá a orientuje podle souřadnic lomových bodů na trase přesunu. Přijímač GPS 

pak v průběhu přesunu indikuje odklon od trasy – vzdálenost odklonu od plánované 

trasy a její azimut (viz obr. 17 a 18). Uživatel pak může tento odklon eliminovat tak 

dlouho, až se dostane na plánovanou trasu. Údaje potřebné k návratu na správnou, 

plánovanou trasu vyčte na panelu přijímače. 

Principielně se každý dosažený bod plánované trasy stává ihned bodem výchozím 

pro zahájení přesunu pro dosažení dalšího plánovaného bodu trasy. 

 

 
 

Obrázek č. 17: Navigační údaje, které poskytuje přijímač GPS (WP - bod trasy, traťový bod, waypoint) 

 

Traťová navigace zahrnuje tyto procesy:  

- plánování trasy přesunu na topografické mapě 

- vlastní traťovou navigaci, její realizaci pomocí údajů na displeji přijímače 
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- sledování pohybu jednotek, pohyblivých objektů a jeho tras pro zaznamenávání 

do štábních map na základě polohových informací vyčtených z displeje GPS a 

předávaných radiem na velitelské stanoviště 

- udílení velitelských pokynů pro změnu trasy přesunu a stanovení dalších úkolů 

pro přesuny jednotky/jednotlivců prostřednictvím radiové komunikace. 

 

Je nutné zdůraznit, že většina dosud používaných přijímačů umožňuje v případě 

potřeby návrat do výchozího bodu po trasových bodech, dosahovaných při návratu - 

v opačném pořadí (Rapant, 2002). 

 

 
Obrázek č. 18: Navigace po plánované trase přesunu a zjišťování odchylek od této trasy 

 
4.6 Všeobecné plánování přesunu s využitím GPS a GIS 

Příprava přesunů, jeho plánování bude převážně probíhat ve štábních vozech, 

vybavených počítačovou a zároveň obrazovou technikou. Tato výbava umožňuje v plné 

míře vzájemné propojení dat VGIS a polohových určení, např. souřadnic lomových 

bodů trasy přesunu. Nadále je však velmi často používána při plánování a realizaci 

přesunů topografická mapa. Její obsah v kombinaci s polohovými určeními GPS dává 

dostatek informací nezbytných pro plánování. Tato kombinace je v současnosti běžná 

při plánování přesunů malých jednotek nebo při jejich uskutečňování v terénu. 
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Obrázek č. 19: Spojení papírové topografické mapy s přijímačem GPS 

 

Plánování přesunů je jedním z hlavních a častých úkolů štábu a velitelů jednotek. 

Tato činnost nabyla svého zvláštního významu v podmínkách působení armádních 

složek v neznámém, cizím prostředí – atypické aktivity protivníka, složitý terén, řídké 

osídlení nebo nedostatečný kontakt s místním obyvatelstvem. 

Předpokladem plánování trasy přesunu jsou dostatečné informace o plošném 

rozmístění sil protivníka, jeho opěrných bodů a příslušné úhly jeho pozorování a tím 

palebné ohrožení trasy přesunu. 

Příprava přesunu tedy vyžaduje: 

- získání informací pro vyhodnocení bojových podmínek, jejich 

nebezpečnosti  

- vyhodnocení nejvhodnějšího itineráře - trasy pro přesun s uvažováním 

lokalit ohrožení a možných překážek 

- výběr a stanovení cílového bodu přesunu, který odpovídá nařízení pro 

přesun 

- rozvaha a stanovení trasy přesunu na mapě (vizuálním prostředkem 

GIS s ohledem na charakteristiky terénu s vyznačením lokalit pro plnění 

specifických úkolů, lomových bodů (WP) a případně i míst odpočinku)  

- zjistit délku přesunu 

- časovou kalkulaci 

- vynesení trasy přesunu do mapy 
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- označení lomových bodů trasy 

- odečtení (odsunutí) souřadnic lomových bodů, míst odpočinku, lokalit 

pro plnění specifických úkolů (obvykle souřadnic E, N) 

- vložení trasy přesunu, souřadnic lomových bodů a dalších údajů do 

paměti přijímače GPS 

- rozvaha k řešení a zabezpečení krizových situací 

 

V průběhu přesunu je pak nutná průběžná kontrola aktuální polohy s výřezem 

mapy, poskytovaným obrazovkou přijímače. V případě neočekávaných událostí nebo 

překážek je třeba využít uložené polohové informace trasy cesty „vpřed“ na návrat 

„zpět“ , nebo zvolit záložní variantu přesunu (Steiner, Černý, 2002). 

V rámci cvičení (bojové přípravy) je nezbytné tuto úlohu opakovaně procvičovat, 

neboť se v případech neočekávaných přepadů nebo bojových střetů s přesilou stává 

jedinou možností návratu do bezpečí. Tato úloha patří svojí povahou k důležitým 

prvkům výcviku a je proto nezbytné důkladné individuální vyhodnocování. 

 

V celém procesu plánování je z geografického hlediska důležité: 

1. Výběr osy přesunu na základě zobrazení s ohledem na průchodnost terénu 

2. Podle potřeby je možno do rozhodovacího procesu zahrnout i přehled o 

komunikacích nižších tříd či polních cest a stezek 

3. Vytipování potenciálně nebezpečných míst na trase přesunu: 

mosty     tunely    podjezdy 

nebezpečná stoupání a klesání zúžení komunikace  oblouky 

hluboká údolí a strže   skalní útvary   vodní plochy 

4. Na základě vytipování nebezpečných míst vyřešit možnosti překonání nebo 

obejiti potenciálně nebezpečných míst. Toto bude provedeno nad detailním 

zobrazením každého potenciálně nebezpečného místa. Zobrazení by mělo byt 

provedeno v rozlišení, které odpovídá topografické mapě měřítka 1 : 25 000 

nebo většímu  

5. Vytipovaní míst na zastávky a míst pro odpočinek provádět na základě zobrazení 

následujících geografických faktorů: 

- lesní celky a porosty (do úvahy brát jejich charakteristiky) 

- pozemní komunikace včetně polních a lesních cest 

- potenciální vodní zdroje (vodní nádrže, prameny, studny, apod.) 
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- reliéfu terénu 

- staveb vhodných k ubytování vojsk (továrny, školy, zemědělská družstva či 

rekreační zařízení) 

6. Posouzení vhodnosti prostorů odpočinku a zastávek. Opět provedeno nad 

detailním zobrazením daných potenciálně nebezpečných míst. Zobrazení by 

mělo byt provedeno v rozlišení odpovídajícímu topografické mapě měřítka 

1:25000 nebo většímu vždy s ohledem na možnost úkrytu 

7. Vyřešeni a rozhodnutí o činnosti jednotky (jednotlivců) v rozchodišti s ohledem 

na okolní terén a jeho pokrytí 

 

Navigace jako proces vyžaduje zvážení trasy, její volbu a určování souřadnic 

charakteristických terénních bodů na trase přesunu, která optimálně splňuje požadavky 

bezpečnosti, vhodný terén pro přesun bez dopravních komunikací a optimální 

krátkodobost přesunu. 

 

4.7 Zaměření výcviku na přesuny v neznámých podmínkách 

Při hledání možností nasazení a využití GPS a GIS při přesunech nelze 

opomenout výcvik na tyto přesuny. 

Výcvik přesunů v neznámých podmínkách lze úspěšně provádět s využitím 

modelování jeho přípravy, plánování a průběhu technologiemi GIS s využitím databáze 

VGIS a digitálního modelu terénu (DMR25). Lze jej uskutečnit na učebnách nebo při 

cvičeních v terénu s využitím vizuální a počítačové výbavy štábních vozidel a situace 

prezentovat pomocí těchto prostředků. K dispozici jsou např. DMR1 (Digitální Model 

Reliéfu 1, určený pro terénní analýzy, přímé zabezpečení), vektorová geoprostorová 

data, jako je DMÚ 25 (Digitální Model Území 1:25 000) a další jako např. ANAGLYF, 

který umožňuje prostorovou vizualizaci terénu s využitím superpozice snímkových dat 

s výškovým modelem (Katalog geo. produktů, 2008).  

Pro výcvik na operační úrovni lze také využít Mapu průchodnosti terénu 1:100 

000, která je určena ke studiu a hodnocení podmínek průchodnosti a sjízdnosti území 

ČR a zároveň také poskytuje aktuální informace o terénních prvcích a objektech. 

Určena je jako informační podklad k přípravě, plánování a řízení obranných operací. 

Pro řešení aktuálních situací na území zahraničních misí jsou v rámci NATO vytvářeny 

obdobné produkty jako např. Vector Map Level 1, Compressed ARC Digitized Raster 
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Graphic nebo Controlled Image Base. Uvedená díla jsou všechna v referenčním 

systému WGS84 a zobrazení UTM a jejich projektování, zpracování a vydávání podle 

standardů zabezpečuje mezinárodní pracovní skupina NATO „Digital Geographic 

Information Working Group“. 

Kromě digitalizovaného geografického prostředí jsou vydávány tzv. „Rychlé 

geografické informace“, které poskytují ucelenou vojenskogeografickou informaci o 

dané oblasti, území nebo regionu. 

 

Při plánování výuky a výcviku přesunů je nutno v jejich programech zabezpečit: 

- důkladnou znalost všech možných (využitelných) geografických produktů podle 

katalogu geografických produktů AČR  

- důkladnou znalost terénu a to obecně a také v možných oblastech působení 

včetně jeho změn v různých ročních obdobích 

- vztah mezi typem terénu a stanovování stupňů jeho průchodnosti, zakrytosti 

terénu porostem, stanovení možností viditelnosti z daného místa, nalezení místa 

s nejlepší viditelností do okolní krajiny 

- technické prostředky virtuální simulace, trojrozměrnou reprezentaci prostoru, 

v tomto případě výcvikového 

- seznámení s programy pro plánování přesunu, stanovení trasy, její vynesení do 

mapy, určení souřadnic lomových bodů, stanovování časových intervalů se 

zahrnutím kontrol stavu jednotky a času pro odpočinek 

- předpokladem je vybavení každého jednotlivce nebo skupiny přijímačem GPS a 

včetně zabezpečení výcviku v jeho ovládání 

- do výuky zapojit také modelování dynamických jevů (šíření dýmu, otravných 

látek, přepadů, apod.) 

- vzhledem k možnostem neočekávaných událostí je vhodné do výuky a výcviku 

zařadit také družicové a letecké fotomateriály jako např. neupravené letecké 

snímky, bezešvé mozaiky snímků dálkového průzkumu Země či ortofotomapy 

- propojení simulátorů zabezpečuje jednotný standard – protokol DIS (Distributed 

Interactive Simulation) 
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4.8 Možnosti nasazení GPS a GIS ve sportu 

Nemalou část služeb systému GPS s omezenou přesností je volně k dispozici i 

civilním takzvaným „neautorizovaným“ uživatelům. V civilní oblasti je používán 

například k navigaci objektů po určité trase. Natrvalo se již usadil v letectví a 

námořnictví. Postupně dobývá automobilový průmysl a nevyhnutelným se stává i pro 

turisty a dobrodruhy při jejich výpravách do neznáma. 

Poněkud méně známé je jeho využití na poli sportu. Ovšem vše nasvědčuje tomu, 

že doba, kdy každé vyběhnutí či výlet na kole bude nekompromisně sledován určitým 

navigačním systémem na oběžné dráze, není daleko. 

Možnost sledovat překonanou vzdálenost, rychlost, čas a spoustu dalších 

ukazatelů výkonnosti přímo během sportovní činnosti je mimořádně zajímavá pro 

širokou škálu sportovních odvětví, pro které užití systému GPS ještě před několika lety 

nepřipadalo v úvahu. S postupující miniaturizací se výrobcům podařilo GPS přijímač 

integrovat do zařízení, která svoji velikostí a hmotností umožňují využívat výhody 

systému GPS prakticky všem sportovcům. 

Každý sport se odehrává v jiném prostředí, čase či podmínkách. I na tyto specifika 

je při integraci GPS do nejrůznějších přijímačů myšleno a proto nachází uplatnění i ve 

sportovních oblastech jako je lyžování, plavání, jízda na sněžných skútrech, kanoistika, 

jízda na koni či na motorových čtyřkolkách. Využívá se zde kompatibility GPS 

přijímačů s takzvanými sporttestery, tedy snímači pro určování tepové frekvence, 

otáček kola, kadence šlapání, výkonu, kalorického výdej či nožního senzoru. Nelze 

opomenout jeho funkci pasivní bezpečnosti. Na základě těchto ukazatelů nachází 

uplatnění nejen jako vynikající doplněk pro zlepšení kondice rekreačních sportovců, ale 

zároveň může ve spolupráci s počítačovou technikou pomoci vrcholovým sportovcům a 

jejich trenérům při sledování výkonnosti, vedení a vyhodnocení tréninku, ale i zdraví.  
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Obrázek č. 20: Přijímač GPS integrovaný do sportovních hodinek umožňuje sledování výkonu v průběhu 

fyzické zátěže, rychlosti běhu, srdeční frekvenci či prošlé vzdálenosti 

 

Aplikace systémů GNSS a produktů GIS ve sportu, nachází uplatnění na pevnině, 

na moři tak i ve vzduchu. Výjimku tvoří místa, kde není přístupný satelitní signál 

(jeskyně, tunely, podzemí, pod vodou). Pro praktické využití GPS ve sportu, uvedu 

několik příkladů jeho možného použití v několika konkrétních sportovních odvětvích. 

 

Cyklistika: 

Při cyklistice nám poslouží některé druhy GPS jako multifunkční cyklocomputer, 

který nám udává nejen všechny informace týkající se pohybu (okamžitá rychlost, 

průměrná rychlost, max. rychlost, projetá vzdálenost), ale vykreslí nám, při využití GIS, 

na mapových podkladech přesně projetou trasu i s výškovými profily celé trasy. 

Rekreačním cyklistům navíc pomůže lehce nalézt nejbližší camping, hotel, železniční 

zastávku či nemocnici. 

 

Horolezectví, Vysokohorská turistika: 

Pohyb po horách je spojen nejen se sportovními výkony a zážitky z výstupů na 

vrcholky hor, ale i s nebezpečím, které je v tomto sportu možná větší než v jiných 

odvětvích. Při neštěstí na horách se k nám prostřednictvím GPS může dostat pomoc o 

mnoho dříve. V horách může trvat i den nebo dva, než záchranáři najdou zraněného, 

pokud neznají jeho polohu. Tu může být velice obtížné určit zvláště na horách, kde 
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dochází vlivem náhlých změn počasí k velice obtížné orientaci a mnohdy i špatné 

viditelnosti i v průběhu dne. 

Další uplatnění nabízí v zimě v souvislosti s lavinovým nebezpečím, které může 

ohrozit nejen skialpinisty. Takzvaný Freewarový program SkiersApp nabízí spolu s 

integrovaným přijímačem GPS aplikaci, jejíž podstatou je lokalizační funkce, která 

může oznámit polohu lyžaře v nouzi, pomocí emailu či krátké textové zprávy obsahující 

údaje s posledními souřadnicemi, rychlostí, zrychlení, aktuální nadmořské výšce a 

vzdáleností. 

GPS mají sice všeobecně zhoršený příjem v lesnatých porostech či hlubokých 

roklinách, ale jsou též neocenitelné při orientačních problémech. Pokud nevíme jak dál, 

dokážou nás navigovat zpět do „startu“ výstupu, přesně po stejné trase, po které jsme 

přišli. Tyto problémy znají především vysokohorští lezci, kteří se nejen s mlhou 

setkávají při pohybu v rizikovém terénu. Důležité je umísťovat navigaci na popruh 

batohu či jiné nesené zátěže co nejvýše, bez zakrytí antény, aby byl příjem signálu co 

nejlepší. 

 

Vodní turistika: 

Pomocí GPS dokážeme měřit všechny složky pohybu, zaznamenávat je a různě 

kombinovat. Z rychlosti, jakou se pohybujeme na vodě, dokáže vypočítat okamžitou 

dobu potřebnou na dosažení cíle a ukáže nám i čas při jeho dosažení. Z navigace 

můžeme dále vyčíst, kdy přesně zapadá slunce (tma nastává cca 15-30 min. po západu) 

a mi máme čas na rozmyšlenou, zda pokračovat do vytyčeného cíle. Taktéž dokáže 

upozornit na nebezpečná místa. Pomocí navigaci nepřejedeme špatně značené 

stanoviště pro nocleh či stravu, kde jsme měli v plánu zastavit. V případě ztráty či 

odcizení lodě nám navigace v neznámém prostředí pomůže s orientací tak, že nám 

vytyčí směr a vzdálenost na nejbližší osadu nebo zastávku vlaku. Většina ručních GPS 

navigací je vodotěsná zhruba do hloubky jednoho metru, tudíž je přizpůsobena použití 

na vodě. 

 

Jachting: 

GPS navigátoru určenému pro orientaci na moři se též často říká „Plotter“, ale 

pokud tyto přístroje pracují na principu GPS signálu, obecně je můžeme také nazývat 

„GPS navigátor“. Jsou rozměrnější než běžné ruční stanice a pevně spojeny s lodí na 
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vyvýšeném místě. Existují navigátory, které obsahují podrobné námořní mapy, anebo 

které se používají ve spolupráci s klasickou papírovou mapou. 

 

Jezdecký sport: 

Pro jezdecký sport jsou v současné době zcela nové možnosti využití satelitních 

systémů GPS ve spojení se systémy GSM. Jejich využití v praxi určitě pozitivně ovlivní 

zvýšení bezpečnosti jízdy na koni a prevenci bezpečnosti práce. Vše je na bázi 

v současné době již snadno dostupného a cenově přijatelného satelitního lokátoru 

GPS/GSM, který je v odolném pouzdře uchycen k výstroji jezdce či koně. Satelitní 

lokátor zajišťuje lokalizaci polohy a systém přes vloženou SIM kartu odesílá na server 

data sloužící k přehledu o přesném pohybu jezdce při jízdě v terénu. Přenesená data je 

možno zobrazit na digitálních mapových podkladech, se kterými lze dále pracovat.  

Z výše uvedeného vyplívá, že systém GPS je ve spojení s nejrůznějšími druhy 

kompatibilních produktů a služeb neocenitelným pomocníkem a rádcem během 

sportovní činnosti na nejrůznějších úrovních. Všechny jmenované možnosti a funkce 

systému, jehož neoddělitelnou součástí jsou již zmiňované GIS, jsou pochopitelně 

využitelné i pro jakýkoliv jiný druh sportovní činnosti. Nevýhodou však zůstává 

pořizovací cena těchto produktů, která je však k možnostem a výhodám systému 

adekvátní. Avšak s rostoucí konkurencí GNSS je velmi pravděpodobné, že ceny těchto 

produktů a služeb budou v příštích letech výrazně nižší. 
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5 DISKUZE  

Předložená práce se zabývá významem, úrovní a současným stavem ve využívání 

prostředků GNSS a informací GIS v prostředí AČR a jejich aplikacemi při přesunech 

v práci STP, jejich plánováním a realizacemi. V průběhu posledních let prošly tyto 

technologie velmi dynamickým vývojem, který byl geografickými službami NATO 

sledován a ovlivňován a postupně přizpůsobován potřebám armád. V bakalářské práci 

jsou uvedeny základní informace o těchto technologiích a o službách, které poskytují. 

V práci je poukázáno na široký rozsah geografických podkladů a databází GIS 

vytvářených Geografickou službou AČR.  

Problematika geografického zabezpečení přesunů, plánování a jejich realizace je 

stále velmi důležitá, zvláště s ohledem na potřeby a význam zabezpečení zahraničních 

misí AČR geografickými podklady v neznámém prostředí. Základním východiskem pro 

přípravu příslušníků AČR a našich kontingentů v těchto misích je proto důkladná 

vojensko-geografická příprava, zahrnující jak profesionální technické a technologické 

znalosti, ovládání přístrojů a pomůcek ale také získání dostatku znalostí o geografii 

budoucího působení. 

Pohyb v různých typech terénu a v neznámém prostředí vyžaduje důkladnou 

přípravu zahrnující znalost základních charakteristik prostředí, které ovlivňují 

průchodnost terénu v rámci přesunů. Samozřejmě, do geografických znalostí patří také 

znalosti a pochopení mentality obyvatel, jejich způsobu života a životního zaměření, 

kterými se ale práce nezabývá. 

Práce uvádí současný stav navigačních technologií GNSS a různorodost a 

rozmanitost GIS, ale upozorňuje také na význam teoretické odborné přípravy a výcviku 

v domácích, mírových podmínkách. Na základě těchto skutečností jsem se snažil v práci 

upozornit na některé důležité aspekty geografické přípravy a poukázat na již zpracované 

pomůcky a to zejména z oblastí: 

• znalosti současných vojenských souřadnicových systémů, jejich kódování 

v mapách nebo přijímačích GPS, ovládání základních úloh na mapách 

• používání přijímačů, a techniky GPS, znalosti jejich provozních podmínek, 

nastavení všech parametrů, schopnost zadávání a editace jejich dat  

• kombinaci polohových údajů získávaných prostřednictvím přijímačů GPS 

s daty GIS nebo topografickou mapou 
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• využití těchto kombinací pro plánování přesunů a jejich provádění 

v neznámém terénu podle polohových informací, poskytovaných přijímačem a 

s bezprostřední kontrolou 

 

Mezi nejdůležitější pomůcky z mého pohledu patří: 

- výcviková pomůcka (základy orientace v terénu), která popisuje základní 

metody orientace v neznámém terénu 

- výcviková pomůcka „Standardizovaná vojenská topografická mapa“ 

s návodem na její použití 

- výcviková pomůcka „Určování souřadnic na standardizovaných vojenských 

mapách“ s návodem na jejich použití 

- pomůcka „Topografická šablona“ pro práci na vojenských mapách 

- pomůcka „Global Positioning System“ pro obecné seznámení s GPS 

- katalog geografických produktů, který dává ucelený přehled o dostupných 

geografických podkladech 

 

Situace proto vyžaduje věnovat stálou a zvýšenou pozornost koncepci, rozvoji a 

aktualizování jak technických znalostí příslušníků AČR (podle úrovní jejich služebního 

zařazení), tak jejich přístupům ke geografickým a topografickým informacím, 

databázím a k ovládání jejich kombinací se zřetelem na plnění typických vojenských 

úloh. V určité míře nadále platí, že tento druh přípravy i je ve značné míře podceňován 

(Horváth, 2002). 

Vývoj technologií, databází i výukových, výcvikových prostředků a podkladů 

v oblasti geografického zabezpečení však nadále pokračuje a to díky jak spolupráci 

služeb NATO, tak i příspěvkům naší Geografické a hydrometeorologické služby AČR. 
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6 ZÁVĚR 

Tematické zaměření bakalářské práce je velmi aktuální a v podmínkách AČR 

velmi vhodné. Zkušenosti našich vojáků, působících na základě našich závazků 

v zahraničích misích jsou vždy poznamenány odkazy na důsledky znalosti 

geografických podmínek, na problémy s vlastní orientací, které ovlivňují jejich činnost. 

V práci jsem se proto snažil o zdůraznění tohoto aspektu popisem, jak nových 

technologií určování polohy a navigace, tak i nabídkami geografických informačních 

systémů, které vytváří a poskytuje naše Geografická služba AČR. Poukazují také a 

celou škálu podkladů prezentovaných v katalogu geografických produktů. Stalo se již 

běžnou praxí v mezinárodní spolupráci geografických služeb NATO, že pravidelně 

dochází k jednotnému přístupu a realizacím priorit, výměně geografických informací a 

podkladů, zkušeností, distribucím a výměně materiálů. Tato mezinárodní spolupráce 

v rámci geografických služeb přispívá a napomáhá tomu, aby geografické podklady 

byly k dispozici za všech míst a lokalit okolního světa, kde se předpokládá působení 

jednotek AČR. 

Nové technologie a charakteristiky geografických podkladů a informací, jejich 

praktické ovládání umožňují nové přístupy k řešení tradičních vojenských úloh, jako je 

plánování, řízení operací, přesunů a jejich realizaci. Je to zároveň vhodné prostředí pro 

další výzkumy i aplikace pro různé armádní úrovně, jak pro velení, tak druhy zbraní, 

jednotek až po jednotlivce. V našem prostředí byly již uskutečněny poměrně významné 

aktivity, které byly a jsou oceňovány i na úrovni NATO. Rozsah dalších možností 

v oblastech vývoje je také dán naším podílem a účastí na plnění úkolů zahraničních misí 

a tedy i výměnou a získáváním vlastních zkušeností. Je velmi dobré, že naši specialisté, 

vědečtí a pedagogičtí pracovníci mají trvalý a tvůrčí zájem o další rozvoj této oblasti, 

které v současné době nabízí řadu témat k řešení. 

Ze strany Geografické služby AČR byly pohotově realizovány úkoly v oblastech 

geografického zabezpečení krizových oblastí a nadále jsou tyto úkoly považovány za 

prioritní. Probíhá zde nepřetržitá analýza možných armádních požadavků. Pro 

zabezpečování profesionální odborné přípravy jsou vydávány také různé pedagogické 

pomůcky, probíhá spolupráce mezi pedagogickým a vědeckým prostředím naší armády 

a výrobní složkou geografické služby. Také jsem při zpracování předložené práce plně 
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využíval, jak podkladů, pomůcek, tak i literatury, vydávaných touto službou, a to 

zejména VGHMÚř v Dobrušce. 

Vojensky orientovaný geografický informační systém je nástrojem pro analýzy 

terénu, a ve spojení s prostředky GNSS a v současné době v AČR zejména amerického 

GPS umožňuje plánování, přípravu a realizaci mnoha bojových úkolů, přepravy 

jednotek a materiálu a samozřejmě také pro plánování, přípravu a realizaci přesunů. 

Velký význam má vysoká úroveň komunikačních možností a možností GSM, které 

umožňují předávání polohových informací s možností změny trasy přesunů, stanovení 

nových bodů setkání a tím také volbu náhradních řešení. Tato problematika nabízí také 

nové metodické postupy při využívání kombinovaných technologií GPS a VGIS. 

Vyžaduje však všestrannou přípravu na jejich ovládání. Prakticky to také znamená, že 

pro oblast profesionální přípravy jsou potřebné metodické příručky, programy výuky a 

výcviku a samozřejmě všestranně vzdělaní pedagogové. 

Proto bych v závěru doporučil, aby naši výzkumní a vědečtí pracovníci a 

pedagogové stále věnovali pozornost vývoji a novinkám obou technologií a podle 

možností se zapojili do programů, zaměřených na rozvíjení jejich aplikací 

v podmínkách jednotlivých druhů vojsk AČR. Tato jejich neocenitelná snaha se ale 

neobejde bez aktivního přispění specialistů jednotlivých druhů vojsk a služeb a tedy 

v oblasti STP bez aktivního přispění tělovýchovných pracovníků. Programy mají již 

mezinárodní charakter, jsou uvedeny v projektech obranného výzkumu ministerstva 

obrany. Geografické podmínky, poloha, průchodnost a časové faktory jsou dnes 

významnou složkou při modelování průběhu řady vojenských operací či aktivit a 

nabídky nových technologií GNSS (GPS) a GIS umožňují jejich řešení s minimálními 

riziky. 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - seznam použitých zkratek 
 
CADS    Celoarmádní datová síť 
GeoSl AČR   Geografická služba Armády České republiky 
GIS   Geografický informační systém 
VGHMÚř  Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 
VÚGTK  Výzkumný ústav geodezie, topografie a kartografie  
MO ČR  Ministerstvo obrany ČR 
NATO   North Atlantic Treaty Organization 
NASA   National Aeronautic and Space Administration 
ZABAGED  Základní báze geografických dat 
VIS   Viditelné spektrum 
DMÚ 25  Digitální model území s rozlišením mapy 1:25 000 
GPS   Global Positioning Systém 
NGA   Naonal Geospatial-Intelligence Agency 
WGS84  World Geodetic System 1984 
UTM   Universal Transverse Mercator 
Bpv   Výškový systém baltský - po vyrovnání 
VISÚ   Vojenský informační systém o území 
DVISÚ  Digitální vojenský informační systém o území 
IRIS   Integrovaný řídící a informační systém 
IZS   Integrovaný záchranný systém 
LAN   Local Area Network 
LMS   Letecký měřický snímek 
MSL   Mean Sea Level 
GPS   (systém globálního určování polohy) 
GLONASS  (globální navigační systém) 
GALILEO  (evropský družicový navigační systém) 
GSM   (celosvětový systém mobilní komunikace) 
SPS   (standardní polohová služba) 
PPS   (přesná polohová služba) 
DMÚ   (digitální model území) 
DMR   (digitální model reliéfu) 
VGV   (vojensko geografické vyhodnocení) 
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Příloha č. 2 - vzory vojensko-geografických podkladů 

vzor. č. 1  
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vzor č. 4  

 



76 
 

 

vzor č. 5  
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