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Geografické Informační Systémy (GIS) a Globální Polohový Systém (GPS) se stávají
běžnou součástí našeho života. GPS navigaci máme dnes téměř v každém autě či mobilním
telefonu a je to právě GIS, který vám spočítá nejkratší cestu od domova k cíli vaší cesty. GIS
toho však umí i mnohem více – vypočítá zaplavené oblasti při povodních, vybere vhodné
místo pro stavbu nového sportovního centra, nebo uložiště jaderného odpadu. Pomocí GIS
a starých map můžeme porovnat realitu s dobami dávno minulými, nebo zpracovat
a vizualizovat (zobrazit) měřená data. V rámci tohoto modulu se budeme věnovat
poslednímu zmíněnému – pomocí GPS, která kdekoliv na zemském povrchu zjistí naši
pozici, změříme zadaná geo-ekologická data a ta následně zpracujeme v GIS. Ve výsledku
získáme digitální mapu oblasti a výsledky našeho měření porovnáme s leteckými snímky.
Je pro vás připraveno 6 stanovišť, na kterých budete provádět geo-ekologické mapování
různého typu – jedná se o:
1. Seznamovací stanoviště – Osada Lesná,
2. Elektřina ze Slunce,
3. Lesy Krušných hor,
4. Geologický vývoj Krušných hor,
5. Mokřady Krušných hor,
6. Dokončení celkového mapování,
U každého stanoviště máte napsané informace o dané problematice, pokyny k mapování,
informační obrázky a místo pro zapisování poznámek.
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Fakta o GPS
Důvod vzniku GPS byla v 60. letech snaha USA o přesné zaměření polohy jaderných ponorek. Program
kosmického navigačního systému byl spuštěn v roce 1973 pod názvem GPS NAVSTAR (Navigation
System with Timing and Ranging). Americký systém je plně funkční od roku 1993 – na orbitu je 24 družic,
které Zemi obíhají po třech drahách. Určení polohy GPS přijímače funguje na principu výpočtu vzdáleností
jednotlivých družic (za jakou dobu doletí signál z družice k přijímači). K určení polohy je potřeba přijímat
signál souběžně minimálně ze 4 družic. Přesnost určení polohy bodu je 3 až 10m - v závislosti na počtu
observovaných družic. Při přesných geodetických pracích je možné získat přesnost až několik cm. Příjem
družicového signálu ovlivňuje přímá viditelnost na oblohu – např. údolí (viditelná malá část oblohy), vysoké
domy ve městě, ale i např. les. GPS přijímače, které máte k dispozici obsahují citlivé antény a jejich
polohová přesnost je cca 5m, což znamená, že změřený bod leží přibližně v kružnici o poloměru 5m.
Přesnost měření můžeme zvýšit s využitím následného zpracování dat (tzv. postprocessing), kdy jsou na
měřená data aplikovány korekce z referenčních stanic. Přesnost měření se tak může zvýšit až na 1 – 2 metry.
Každé místo na Zemi má své souřadnice. Na celém světě se používají různé souřadnicové systémy
a kartografická zobrazení tak, aby co nejlépe vystihovaly místní podmínky. Systém GPS NAVSTAR svou
polohu primárně udává v geodetickém systému WGS 84 (World Geodetic System 1984), který je
standardem NATO a od roku 2006 i standardem Armády ČR. Tento souřadnicový systém má počátek
v těžišti Země a je pevně spojený se Zemí (tzn. rotuje s ní).

Obr. 1 Konstelace družic GPS NAVSTAR

Souřadnicový systém WGS 84 je ukázán na Obr. 2. Tvar Země je zde nahrazen elipsoidem, který se také
jmenuje WGS 84 a poloha bodu P je zde určena pomocí úhlu

a . GPS přijímač zobrazuje souřadnice

přepočítané do roviny (převod z elipsoidu do roviny). Hodnoty souřadnic jsou uvedeny jako N (Northing)
a E (Easting). Tyto osy procházejí referenčním poledníkem a rovníkem – viz Obr. 3. Souřadnice mají
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následující tvar: N 50°29.044‘ a E 013°39.153‘ doplněné o nadmořskou výšku. Jedná se o úhlové hodnoty,
včetně úhlových minut a jejich tisícin.
Při práci s GPS přijímači Trimble Juno SB budeme využívat předdefinované transformace do S-JTSK, díky
které budeme veškerá data měřit přímo v tomto souřadnicovém systému. Následná transformace dat v GIS
tak není nutná.

Obr. 2 Souřadnicový systém WGS84

Obr. 3 Rovinné WGS souřadnice
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Ovládání GPS přijímače
Pro naše terénní měření budeme používat GPS přijímače Trimble Juno SB. Tyto přijímače jsou uzpůsobeny
pro sběr dat pro GIS s přesností 2-5 metrů. Přesnost měření můžeme zvýšit následným zpracováním (postprocessing) dat pomocí dat z referenčních stanic. Postup pro zpracování dat je uveden na konci této učební
opory.
Juno SB má instalovaný operační systém Windows Mobile 6.1 a ovládá se pomocí dotykové obrazovky.
Sběr dat bude probíhat v prostředí programu Terra Sync, který je uzpůsoben pro sběr dat v českém národním
souřadnicovém systému S-JTSK.

Obr. 4 GPS přijímač Trimble Juno SB
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Obr. 5 Postup spuštění programu Terra Sync

1. Z menu Start vybereme program TerraSync
2. Zvolíme Professional Edition
3. Na obrazovce vidíme aktuální stav příjmu signálu z družic, počet družic, ze kterých probíhá výpočet
polohy (v tomto případě 4), stav baterie a průměrná polohová přesnost.

Obr. 6 Nastavení souřadnicového systému

4. Z rolovací nabídky (aktuální položka je Stav) vybereme Nastavení.
5. Zobrazí se nabídka Nastevní. Zde zvolíme tlačítko Souř. systém.
6. Z nabídky vybereme Systém: Czech Republic, Zóna: Krovak1. Tím máme nastaveno měření přímo
v S-JTSK a data se v GIS nemusí transformovat z WGS 84.
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Obr. 7 Postup měření bodů

7. Z rolovací nabídky zvolíme položku Data. Vybereme Typ souboru: Rover, umístění a název
souboru. Ideálně by měl obsahovat název skupiny, datum a lokalitu měření.
8. Vybereme volbu Point_generic a budeme měřit lomové body.
9. Zadáme číslo bodu a necháme přístroj observovat. Přistroj udělá každou jednu sekundu jedno měření
– čím více měření, tím vyšší přesnost měřeného bodu. Doba observace je závislá na množství GPS
družic, kvalitě signálu, viditelnosti na oblohu.
10. Po dokončení měření na obrazovce 8. Zvolíme Zavřít.
11. Pokud se chceme vrátit k již rozpracovanému souboru, tak to provedeme na obrazovce Data, kde
místo nabídky Nový (položka pod rolovací nabídkou Data) vybereme nabídku Existující soubor.

Obr. 8 Vložení podkladového ortofota

12. Z hlavní rolovací nabídky vybereme volbu Mapa -> Vrstvy -> Soubory pozadí …
13. Vybereme podkladové ortofoto
14. Ortofoto se zobrazí jako podklad pro naše měření. Namísto ortofoto snímku můžeme používat i např.
staré mapy.
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Navigace mezi stanovišti
Pro navigace mezi jednotlivými stanovišti použijte ortofoto snímek s vyznačenou oblastí mapování, který je
umístěn na následující stránce.
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Stanoviště 1 – Osada Lesná
Lesná leží přibližně 5 km jihozápadně od Nové Vsi v Horách, jejíž je osadou. Nachází se v extrémní poloze
přímo na hřebenu Krušných hor na vrcholu stejnojmenného návrší (Lesenská pláň – 914 m n/m). Samotný
vrchol Lesné, nejvýše položeného sídla v okrese Most, najdeme u červeně značené cesty směrem na
Svahovou – U Ladunku, 911 m n/m.
Jméno Lesná je novodobé, osada jej dostala podle své polohy uprostřed lesů. Do r. 1945 se používalo
označení „Ládunk“, počeštělá podoba německého názvu Ladung (odvozeno od Lange Dorf – Dlouhá ves).
Nejstarší písemná zpráva o Lesné pochází z roku 1564. Lesná se rozrůstala a ještě v první polovině 20.
století byla vyhledávaným turistickým centrem. Po druhé světové válce, kdy bylo odsunuto německé
obyvatelstvo se osada postupně vylidnila a většina domů byla zbořena. Z původní vesnice, která měla v době
největšího rozkvětu (1847) 29 domů a 195 obyvatel, zůstaly stát pouze čtyři objekty sloužící k rekreaci.
Osada nemá žádné trvalé obyvatele.
Na tomto stanovišti se seznámíme se základními funkcemi GPS přijímače a s postupem mapování. Při
mapování budeme zaměřovat tři druhy prvků:


body – stožáry, stromy, kameny,



linie – komunikace, řeky, el. vedení,



polygony – rybníky, lesy, louky, pole.

U každého mapovaného objektu (cesty, lesa, rybníku, …) zaměřujeme pouze jeho lomové body, které potom
v prostředí GIS spojíme. Lomový bod je takový bod, ve kterém se mění směr hranice mapovaného prvku.
Např. čtverec má 4 lomové body, protože se jeho hranice mění čtyřikrát. Při mapování v terénu budeme jako
lomové body vybírat místa s výraznou změnou průběhu hranice (např. průběh silnice, hranice lesa, atd.).
Na úvod si vyzkoušejte zaměřit stožáry s radioanténami a cestu kolem geo-parku. Bod zaměříte tak, že GPS
přijímač přidržíte na úrovni lomového bodu a postupujeme tak, jak je ukázáno v sekci úvodu do měření. Do
tabulky si hned poté zapíšeme číslo bodu, ke kterému prvku patří. Celkem zaměříme přes 200 bodů a proto
je pro další zpracování na počítači důležité vědět, které číslo bodu patří kterému prvku. Ke každému
stanovišti máte také přiložený letecký snímek – do něj si alespoň zhruba zakreslete polohu zaměřeného bodu
spolu s číslem. Budete tak mít přehled o tom, kde jste už mapovali a kde ještě ne.
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Obr. 9 Ukázka lomových bodů louky

Obr. 10 Ukázka lomových bodů silnice
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Obr. 11 Vymezení mapované oblasti pro Stanoviště 1

Obr. 12 Mapování lomových bodů chodníku
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Číslo
bodu

Prvek

Číslo

Poznámka

bodu

Tabulka 1 Tabulka pro záznam bodů

Obr. 13 Princip mapování cesty
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Prvek

Poznámka

Stanoviště 2 – Elektřina ze Slunce
Větrná energie, vodní energie, geotermální energie, biomasa a stejně tak sluneční záření patří mezi
obnovitelné zdroje energie.
Sluneční záření je možné přeměnit na elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů, nebo na tepelnou
energii pomocí panelů fototermických.
My se nacházíme u fotovoltaické elektrárny, zařízení, které využívá slunečního záření k výrobě elektrické
energie. Zdejší elektrárna se skládá z osmi polí, každé pole je rozděleno na 36 oken. Instalovaný (okamžitý)
maximální výkon elektrárny za optimálních podmínek je 51 kWp. (kWp – kilowattpeak, čti kilowatpík – je
jednotka špičkového výkonu). To znamená, že za jasného slunečného dne může být okamžitě zapojeno asi 25
rychlovarných konvic. Za příznivých podmínek zdejší elektrárna vyrobí za rok 36 MWh elektrické energie.
Tato energie pokryje celoroční spotřebu elektřiny pro dva rodinné domky včetně vytápění a ušetří oproti
stejnému množství elektřiny vyrobenému spalováním v uhelné elektrárně 42 000t CO2 ročně.
Na Stanovišti 2 budeme mapovat obvod fotovolatické elektrárny. Při mapování bude zaměřovat lomové
body plotu, který vymezuje areál elektrárny.

Obr. 14 Fotovoltaická elektrárna na Lesné

Od Stanoviště 2 začneme mapovat i komunikace (cesty), po kterých budeme procházet. Ze Stanoviště 2
bychom měli zmapovat cesty, které obklopují elektrárnu. Lomové body cesty zaměřujeme „uprostřed“ cesty
(v její ose) – tak jak je ukázáno na Obr. 13.
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Obr. 15 Vybrané body cesty a fotovoltaické elektrárny v rámci Stanoviště 2

16 Mapování rohu elektrárny
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Obr. 17 Vymezení mapované oblasti ze Stanoviště 2
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Prvek

Poznámka

Stanoviště 3 – Lesy Krušných hor
Lesy Krušných hor se v poslední době výrazně změnily. Původní porosty, tvořené smíšenými lesy (buk,
jedle,smrk), začaly být během intenzivní těžby rud, jejího zpracování a zakládání skláren těženy. Ve druhé
polovině 15. století příliv obyvatel do Krušných hor zesílil a oblast se stala až do poloviny minulého století
nejhustěji osídleným pohořím v Čechách. Tento rozvoj zanechal následky na původní rozloze lesů, které byly
na mnoha místech vykáceny a přeměněny na louky a pastviny. Pokud došlo k opětovnému zalesnění, byly
vysazovány smrkové monokultury s nepůvodními ekotypy smrku (rostly rychleji).
Nejzávažnějším ohrožením se pro lesy staly emise z podkrušnohorských tepelných elektráren, které se
nejintenzivněji projevily v 70. letech minulého století. Vlivem vysoké koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší
(kyselé deště) odumřela většina smrkových porostů, zejména na náhorní plošině Krušných hor. Toto
dlouhodobé negativní

a neřešené

působení na smrkové monokultury přerostlo v místní ekologickou

katastrofu, jejíž následky jsou patrné dodnes. Odumřelé smrky musely být vykáceny a imisní holiny znovu
zalesňovány odolnějšími typy dřevin, nejčastěji břízou a nepůvodním smrkem pichlavým.
Období od 90. let minulého století do současnosti lze charakterizovat poklesem průmyslového zatížení
v podkrušnohorské pánvi a odsířením hlavních zdrojů znečištění (tepláren a elektráren). Výsledkem je
čistější ovzduší a pokračující snaha o obnovu krušnohorských lesů. Na vhodných stanovištích se vysazuje
smrk ztepilý a ve vyšší míře také listnaté dřeviny, především buk.
Dnes víme, že břízy a smrky pichlavé vysázené v období největšího imisního zatížení splnily účel pro
přechodné zalesnění a potlačení eroze. Vzhledem k vysoké kyselosti půdy zde ale již dále nemohou růst.
Nemá-li se krušnohorská náhorní plošina proměnit opět v holinu, je třeba ji opět zalesnit původními
odolnými dřevinami.
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Toto stanoviště je věnováno lesům Krušných hor. Vaším úkolem je zmapovat obvod lesa mezi trasou
plynovodu a silnicí, která vede na Lesnou. Při mapování budeme zaznamenávat výrazné lomové body okraje
lesa - více zobecněná data se budou následně lépe zpracovávat v GIS. Okraj lesa můžeme mapovat tak, jak
je ukázáno např. na Obr. 18 a Obr. 19. Během mapování okraje lesa je důležité i průběžně mapovat
cestu – ta je poměrně rovná, tak není zapotřebí zaměřovat příliš mnoho lomových bodů.

Obr. 18 Mapování okraje lesa

Obr. 19 Lomové body křižovatky
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Obr. 20 Oblast lesa a cest zpracovávaná v rámci Stanoviště 3.
Modře vyznačená hranice lesa odpovídající el. vedení.
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Prvek

Poznámka

Stanoviště 4 – Geologický vývoj Krušných hor
Geologická historie Krušných hor začíná ve starohorách. Usazené horniny tehdejších moří
prodělávaly během horotvorných pochodů několik přeměn velkým tlakem a vysokou teplotou.
Vzniklo krušnohorské krystalinikum (komplex krystalických, většinou metamorfovaných
a magmatických hornin), které je tvořeno především rulami.
V období prvohor se na místě dnešních Krušných hor vypínalo nevysoké pohoří zvrásněné
v době hercynského (variského) vrásnění, které vzniklo srážkou dvou superkontinentů –
Afrického a Euroasijského.
Druhohory, třetihory – alpinské vrásnění (pokračující srážky kontinentů) rozlámalo Český
masiv na kry. Ve třetihorách došlo podél krušnohorského zlomu k vyzdvižení Krušných hor
a poklesu podkrušnohorských pánví, s výškovým rozdílem až 800 m. Zde pak z usazenin
organického původu vznikly vrstvy (sloje) hnědého uhlí. Na zlomech se setkáváme také
s projevy sopečné činnosti – vzniklo tak Českého středohoří a Doupovské hory.
Čtvrtohory – dochází ke konečné modelaci oblasti vlivem působení pevninského ledovce
a tekoucí vody (glaciální a fluviální vlivy). Modelace podkrušnohorské krajiny byla
dokončena dotvořením říční sítě.


Na vrcholu kóty Leseňská pláň je patrný vrcholový výchoz okaté a plástevnaté
ortoruly (orturula je přeměněná hornina velkým tlakem a vysokou teplotou při
horotvorných pochodech).



Dominantou západního předvrcholu Leseňské pláně je vyhlídka – Eduardova skála
(908 m n/m). Skálu ve tvaru sedící žáby tvoří kataklastická žula (hornina přeměněná –
částečně rozdrcená tlakem), která místy přechází do okaté ortoruly.

Skalní bloky (balvany) v okolí jsou právě tohoto původu
V rámci tohoto stanoviště žáci zaměříme větší balvany, které jsou podél cesty. Do tabulky si
ke každému zmapovanému balvanu zapíšem jako atribut název nerostu, ze kterého je balvan
tvořen. Balvany zaměříme tak, že GPS přijímač přiložíme do pomyslného středu balvanu. Pro
zakreslování polohy balvanů použijte letecký snímek u Stanoviště 3.
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Obr. 21 Stanoviště 4
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Poznámka

Stanoviště 5 – Mokřady Krušných hor
V Krušných horách se jedná o většinou bezlesé biotopy, ve výrazně mokrém prostředí, kde se
nedaří keřům ani stromům. Jsou výrazně chudé na živiny a voda je značně kyselá. Hlavním
zdrojem vody jsou dešťové srážky. Převládající rostlinou na těchto biotopech je mech
rašeliník, který nad hladinou neustále dorůstá a pod hladinou odumírá. Zůstává nerozložený
a postupně se přeměňuje v rašelinu. Tento typ mokřadu, vznikající především v horských
podmínkách nazýváme vrchoviště. Tyto a jemu podobné biotopy (prameniště, přechodná
rašeliniště, slatiny – mokřady nížinného typu) jsou významnými stanovišti chráněných druhů
rostlin a živočichů. Ochranou významných mokřadů se zabývá „Ramsarská úmluva
o mokřadech mající mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva“ (Írán,
1971)
Mapované stanoviště je součástí rašeliniště Na spáleništi (v nových mapách Na Močále)
o rozloze 13,5 ha. Leží v nadmořské výšce okolo 890 m a je porostlé převážně rašelinnou
smrčinou. Voda je odváděna do Telčského potoka.
K ochraně nejcennějších mokřadních stanovišť jsou na náhorní plošině východního
Krušnohoří vyhlášena čtyři maloplošná zvláště chráněná území: PR Černý rybník, PR
Grünwaldské vřesoviště, PR Cínovecké rašeliniště a PR Černá louka (PR = přírodní
rezervace).
Na tomto stanovišti budeme mapovat obvod rybníčku Na Spáleništi a koryto Telčského
I, který teče podél a podtéká silnici. Potok zaměříme až k cestě, po které jste přišli podél
plynovodu. Body u rybníku i koryta potoka zaměříme pouze přibližně – hrozí nebezpečí
namočení! Jako atributy zde budeme sbírat název rybníku a název potoka. Při mapování
koryta potoka by body měly být opět měřeny v ose koryta. Mějme na paměti, že stále
mapujeme i průběh silnice!

Obr. 22 Výběr bodů u rybníka
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Obr. 23 Okraj lesa souběžný se silnicí

Obr. 24 Okraj lesa a silnice
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Obr. 25 Oblast vymezená pro mapování ze Stanoviště 5
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Prvek

Poznámka

Stanoviště 6 – dokončení mapování
Aby výsledkem mapování bylo kompaktní území, je nutné zmapovat ještě objekty v okolí
Stanoviště 6. Bude se jednat o louky (pastviny) v okolí terénní stanice Lesná a kousek silnice,
která je ohraničuje.

Obr. 26 Body Oblast Stanovišě 6
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Obr. 27 Body zaměřené na Stanovišti 1

Obr. 28 Body mapované ze Stanoviště 2
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Obr. 29 Body zaměřené ze Stanoviště 3

30

Obr. 30 Balvany zaměřené ze Stanoviště 4
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Obr. 31 Body zaměřené ze Stanoviště 5

Obr. 32 Body zaměřené ze Stanovišě 6
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Stažení souboru měření
Pro stažení souboru měření je třeba mít nainstalovánu aplikaci Microsoft ActiveSync
(v případě Windows XP) nebo WMDC – Windows Mobile Device Centre (v případě
Windows Vista a Windows 7). Naše PDA zařízení připojíme USB kabelem k počítači. Poté

Obr. 33 Stažení dat

spustíme utilitu Data Transfer přímo z Pathfinder Office (dále jen PFO).
Data Transfer sám vyhledá naše zařízení a připojí se k němu. V této aplikaci je možné
provádět oboustranný přenos dat. Nyní budeme přenášet data z PDA do počítače:









Klikneme na záložku Receive (přijmout).
Klikneme na Add
Vybereme typ: Data file (datový soubor)
Objeví se všechny datové datové soubory v PDA, označené jsou ty, jež ještě nebyly
přeneseny do počítače
Označíme soubor(y), které chceme přenést
Soubor(y) se objeví ve volném poli
Nyní klikneme na Transfer All
Soubor(y) se zkonvertují do nativního SSF formátu a uloží do složky projektu
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Otevření souboru v PFO
V PFO otevřeme soubor měření formátu SSF: File  Open

Obr. 34 Otevření ssf souboru

Nyní je možné soubor vizualizovat v mapě a na časové přímce, ověřit si přesnost, správnost
atributů, v případě potřeby provést editace, změnu symbologie atd. V okně Position Properties
je též možné zjistit status daného měření, tedy ověřit, jestli byly již použity korekce či nikoliv.

Postprocessing
Ačkoliv je postprocessing matematicky náročná procedura, je v PFO implementován
Differential Correction Wizard, který celý postup zjednodušuje, takže je otázkou několika
kliknutí a může jej zvládnout i méně zkušený uživatel. Důraz je na maximální automatizaci
s minimem nastavení a zásahů operátora. Pro zahájení klikneme na ikonu Differential
Correction Wizardu:
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Obrázek 35 Zahájení postprocessingu

V několika následujících krocích specifikujeme vstupy pro celý proces:
1. Zvolíme soubor. Pokud je nějaký soubor již otevřen, automaticky se zobrazí v bílém
okně. V opačném případě klikneme na tlačítko + a navigujeme na soubor, který
chceme zpřesnit. Je možné přidat i více souborů a zpracovat je najednou. Klikneme
Next>
2. V dalším okně zvolíme volbu: Automatic Carrier and Code Processing
Tato volba nám zaručí maximální přesnost při daných podmínkách. Tam, kde jsou k
dispozici tzv. fázová (carrier) data, budou aplikována. Kde k načtení fázových dat
nedošlo (z důvodu nepříznivých podmínek pro observace), budou použita alespoň data
kódová (code).
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Obr. 36 Postporcessing - bod 2

Druhá volba H-Star Processing závisí na tom, jestli byl při měření použit přijímač
schopný technologie H-Star či nikoliv. Pro náš přijímač Juno není tato volba
vysvícená, neboť není relevantní, a není ji tedy možné měnit.
Klikneme Next>

Obr. 37 Postprocessing - bod 3
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Klikneme Next>
3. Další okno je informativního charakteru a ukazuje, jaké nastavení je platné.
Doporučuje se nechat defaultní nastavení. V případě potřeby je možné nastavení
změnit kliknutím na tlačítko Change. Tuto volbu by však měl využít pouze zkušený
operátor.
Klikneme Next>
V následujícím kroku specifikujeme data z referenčních stanic, která samotné
zpřesnění umožní. Ze tří voleb, které jsou k dispozici, je v případě použití sítě VRS
Now třeba označit volbu třetí – Browse.
Tato volba nám dá možnost přímo navigovat do složky, do které jsme si předtím stáhli
referenční data ze stránky www.vrsnow.cz. Základní podmínkou pro úspěšnost
výpočtu je, aby referenční data plně pokrývala časový úsek, ve kterém probíhalo
měření. Toto je možné kontrolovat dodatečně ve vygenerovaném informativním
souboru (logu – viz bod 4).
Dále je třeba specifikovat, odkud bude brána informace o pozici referenční stanice.
Zvolíme volbu Use reference position from base file, tedy použít referenční pozici ze
souboru, protože stažený soubor referenčních dat již obsahuje tuto informaci.

Obr. 38 Nastavení dat z referenčních stanic
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Klikneme Next>
4. Tím spustíme proces výpočtu. V okně se začne generovat soubor (log), informující nás
o průběhu. Tento soubor bude též uložen v adresáři projektu pro pozdější referenci.
Abychom měli jistotu, že výpočet proběhl úspěšně, je třeba zkontrolovat, zda
referenční soubor časově plně pokrývá naše měření (100% total coverage). Odhad
přesnosti výsledných dat zjistíme z jednoduché statistiky na samém závěru logu:

Pokud výpočet proběhl úspěšně, vygeneruje se soubor se stejným názvem jako původní
nekorigovaný, ale s koncovkou .cor, značící, že se jedná o zkorigovaný soubor. Tento poté
můžeme opětovně otevřít v PFO jako datový soubor. Pozice jsou nyní opravené.
Údaje o přesnosti a statutu můžeme opět kontrolovat v okně Position Properties. Se souborem
.cor nyní můžeme pracovat stejně, jako s původním .ssf, tedy měnit symbologii, editovat
a následně exportovat do některého z množství podporovaných formátů.
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Zpracování měřených dat v GIS
Naměřená data nyní zpracujeme v GIS. Z postprocessingu získáme bodovou vrstvu (soubor
*.shp) JTSK. Následně provedeme tyto kroky:
1. Načteme si změřená data a popíšeme je číslem. Toto číslo odpovídá tomu, které jste si
v průběhu měření zapisovali – máme tedy přehled o tom, co který bod reprezentuje.
2. Jako podklad si připojíme letecké snímky – poslouží nám k tomu, abychom si byli
jisti, který bod kam patří (použijeme např. server http://ags.cuzk.cz/arcgis/services)
3. Vrstvy, do kterých se zakreslují jednotlivé prvky, budeme otevírat postupně – u vrstvy
vždy zapneme Editaci a budeme vytvářet nové body (balvany, antény), linie (cesty,
potoky) nebo polygony (les, louky, areál elektrárny) – dle charakteru vrstvy.
4. Při dokončení kreslení do vrstvy ji následně uložíme.

Obr. 39 Výsledná mapa
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Poznámky:
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