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Abstrakt
Od roku 1873 prováděli zaměstnanci Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni (RUVZÚ) velmi přesná nivelační měření na
území tehdejšího Rakousko-Uherska v rámci obdobných prací na evropském kontinentu. Od té doby existují na našem
území body, jejichž výška byla určena opakovaně a naměřené údaje jsou tak velmi kvalitním podkladem i pro určení výškových změn terénu. Bohužel,jsou tato data, ač spravována státem a snadno dostupná (aktuální jsou volně dostupná na
webových stránkách Zeměměřického úřadu, historická pak na vyžádání tamtéž), málo využívána.
Special Levelling Networks and Height Stability of the Area
Abstract
Since 1873, the staff of the Military Geographical Institute in Vienna (RUVZÚ) has carried out very precise levelling measurements on the territory of the former Austria-Hungary as a part of similar work on the European continent. Since then, there
have been points in our territory whose height has been determined repeatedly, and the measured data are thus a very
good basis for determining the elevation changes of the terrain. Unfortunately, this data, although administered by the
state and easily accessible (current ones are freely available on the website of the Land Survey Office, historical ones on
request also there), is little used.
Keywords: precise levelling periods, undermined territory, terrain declines, database of survey control points

1. Úvod
Na území České republiky (ČR) existuje v současnosti Česká
státní nivelační síť (ČSNS), která představuje západní část
původní Československé jednotné nivelační sítě (ČSJNS)
I. až III. řádu, a tvoří kostru výškových geodetických základů ČR. Body ČSNS I. až III. řádu a základní nivelační body
(ZNB) představují základní výškové bodové pole [1]. Navazující podrobné výškové bodové pole pak tvoří body
nivelační sítě IV. řádu, plošných nivelačních sítí a stabilizované body technických nivelací [2]. Správu základního
výškového bodového pole vykonává Zeměměřický úřad
(ZÚ), správu podrobného výškového bodového pole vykonávají katastrální úřady [3]. Databáze všech bodů výškového bodového pole je spravována v ZÚ.

2. Vývoj výškových základů na území ČR
2.1 Síť přesných nivelací RUVZÚ
Po vzniku Československa v roce 1918 převzal nový stát
výsledky rakousko-uherských nivelačních měření z našeho území (obr. 1) a vydal „Soupis výškových značek v nivelační síti I. řádu Republiky československé“, který obsahuje asi 700 využitelných bodů. Mezi nimi byly i tři základní
nivelační body – Lišov, Strečno a Trebušany (dnes Dilové
na Ukrajině). Přesnost této převzaté sítě je charakterizována střední kilometrovou chybou:
m0 = 4,1 mm (z vyrovnání sítě),
1,4 mm (z rozdílů měření tam a zpět).

Výšky, připojené na střední hladinu Jaderského moře
v Terstu, byly vypočteny se zavedením normálních ortometrických korekcí [4], [5].
2.2 Československá jednotná výšková síť 1920 až
1938
Podle vládního nařízení [6] bylo organizací přesných nivelačních měření pověřeno ministerstvo veřejných prací. Jeho pracovníci však provedli v letech 1920–1938 měření
jen na území dnešní ČR (obr. 2). Na Slovensku prováděli
ve stejném období přesné nivelační měření zaměstnanci
Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) v Praze. Tato nivelační síť byla na území ČR doplněna o základní nivelační
body Mrač, Vlaské, Vrbatův Kostelec a Želešice. Pro stabilizaci hlavních výškových bodů se osazovaly značky do zdí
stabilních domů a do skály. Dále byly povoleny i značky
jiné, pro vedlejší body (ploché, čárkové) a speciální.
Předepsána byla obousměrná geometrická nivelace ze
středu a komparace nivelačních latí. Rozdíl mezi měřením TAM a ZPĚT musel být menší než 5 mm/km. Přesnost celé sítě je charakterizovaná střední kilometrovou
chybou:
m0 = 1,70 mm (z vyrovnání sítě),
0,55 mm (z rozdílů měření tam a zpět).
Výšky byly opět počítány se zaváděním normálních ortomerických korekcí a to odděleně, od ZNB Lišov pro západní část a od ZNB Strečno pro část východní. Na styku
obou soustav tak vznikly rozdíly ve výškách 23 až 82 mm,
[5]. Nejen z tohoto důvodu připravilo ministerstvo veřejných prací už v roce 1938 projekt nové nivelační sítě.
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Obr. 1 Síť přesných nivelací RUVZÚ, část na území ČR, [5]

Obr. 2 Československá jednotná nivelační síť 1920–1938, západní část, [5]
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2.3 Československá jednotná nivelační síť, 1939
až 1960
Podle projektu VZÚ vznikla nová nivelační síť, zaměřená
metodou přesné nivelace (PN), jednotně na celém území
Československa, přičemž v období protektorátu Čechy
a Morava byla zaměřena jen její malá část. Výchozím bodem pro výpočet výšek byl zvolen ZNB Lišov a výšky byly
vztaženy k hladině Jaderského moře. ČSJNS byla rozdělena na:
- státní nivelační síť, která obsahuje ZNB a sítě nivelačních pořadů I. až III. řádu a
- podrobnou nivelační síť, kterou tvoří nivelační pořady
IV. řádu a plošné nivelační sítě (PNS).
Většina nivelačních pořadů I. řádu byla zaměřena do
roku 1949, do konce roku 1953 pak byly zaměřeny nivelační pořady II. řádu. V letech následujících byly měřeny
pořady III. řádu, které byly dokončeny v roce 1960. V roce
1947 bylo zřízeno šest nových ZNB – Svárov, Žírovice,
Teplice, Železná Ruda, Bojkovice a Krnov, obr. 3. Práce
prováděly organizace státní zeměměřické služby.
Nivelační body byly osazovány kovovými čepovými
nebo hřebovými značkami do domů, skal, nivelačních kamenů (i podzemních) a jiných vhodných objektů. Značky ZNB tvořily vodorovné vyhlazené skalní plošky, kryté
pomníkem.
K měření byly podle zásad Mezinárodní geodetické a geofyzikální unie (IUGG) používány moderní nivelační přístroje a páry nivelačních latí s dvoustupnicovým invarovým
páskem. Práce provádělo každoročně 10 měřických a 2 stabilizační čety. Pro výpočet byly k naměřeným hodnotám
(průměrům z obousměrné nivelace) přidávány opět normální ortometrické korekce. Vyrovnání sítí bylo prováděno postupně – v roce 1949 byla vyrovnána západní část
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sítě I. řádu (16 polygonů na území dnešní ČR). Vyrovnání
sítí II. a III. řádu bylo prováděno vždy podle nivelačních
oblastí (polygonů) vyšších řádů. V roce 1960 byly dokončeny práce ve státní nivelační síti na celém území Československa. Výsledky měřických a výpočetních prací jsou
uspořádány podle nivelačních pořadů a výšky uloženy v katalozích. Výpočty nadmořských výšek všech nivelačních
pořadů ČSJNS byly provedeny v systému normálních ortometrických výšek v systému jadranském (ČSJNS/J).
ČSJNS na území ČR obsahovala 53 370 bodů, 1 105 nivelačních pořadů o celkové délce 23 111 km, tj. 2,3 body na
1 km pořadu. Střední kilometrová chyba obousměrné nivelace m0 = 0,43 mm (I. řád), 0,41 mm (II. řád) a 0,56 mm
(III. řád).
V roce 1957 došlo ke společnému vyrovnání nivelačních
sítí v zemích střední a východní Evropy, když předtím byly
tyto sítě na několika místech měřicky spojeny. Pro společné vyrovnání byly poskytnuty údaje z měření sítě I. řádu
ČSJNS, opravené o korekce ze skutečných hodnot tíže na
zemském povrchu (Bouguerovy anomálie) podél tras nivelačních pořadů. Normální výšky podle teorie Moloděnského vycházejí nově ze střední hladiny Baltského moře
v Kronštatu a jsou na našem území oproti výškám jadranským o 35 až 42 cm menší. Tak vznikl výškový systém
baltský-po vyrovnání (Bpv). Výšky bodů nižších řádů byly
vypočteny vyrovnáním v rámci jednotlivých států, v ČSR
pak postupně vyrovnáním vždy v oblasti vyšších řádů.

2.4 Mezinárodní opakované nivelace
V roce 1960 byly v Československu zahájeny tzv. opakované nivelace pro výzkum svislých pohybů zemské kůry.

Obr. 3 Československá jednotná nivelační síť I. - III. řád, západní část, [5]
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Předpokládalo se, že opakovaným měřením ČSJNS pomocí metod velmi přesné (VPN) a zvláště přesné nivelace
(ZPN) a s využitím kvalitně stabilizovaných bodů lze určit
i velmi malé změny ve výškách terénu. Základem se proto
stala úzká spolupráce s geology při rekognoskaci a výběru míst pro stabilizaci nivelačních bodů [6], [7] a nové
druhy stabilizací. Kromě obvyklých stabilizací skalních (S),
nástěnných (N) a nivelačních kamenů (NK) byly zavedeny
hloubkové (HS) a tyčové stabilizace (TS), ukotvené v pevném skalním podloží, chráněné skruží nebo šachticí [8].
Jako výškové indikační body a pole (VIB, VIP), byly označeny body vhodné pro sledování výškových změn terénu.
V roce 1969 byl také zřízen dvanáctý ZNB Pecný. Při zpracování měření byly porovnány výsledky nové nivelace s předchozími, vyhotoveny grafy odchylek i grafikony nivelačního prostředí. Dokumentace nivelačních bodů byla převedena do souborů nivelačních údajů, s uvedením historie zaměření na jejich rubu.
Po sjednocení technologií byla v letech 1973 až 1978
zaměřena sít mezinárodních opakovaných nivelací, čímž
došlo k propojení tří moří – Baltského, Černého a Jaderského. Na území ČR vedla síť hlavně po nivelačních pořadech I. řádu, viz obr. 4. Její délka byla 4 031 km, obsahuje
85 nivelačních pořadů, 16 216 nivelačních bodů (mj. 3 365 S,
481 HS, 188 TS, 186 PNK, 8 145 N), střední kilometrová
chyba měření m0 = 0,38 mm.
Nivelační síť mezinárodních opakovaných nivelací byla
souborně vyrovnána v roce 1983. Rozdíl nových a stávajících výšek uzlových bodů se od ZNB Lišov směrem k severu na území ČR zvětšil pouze o 6 cm. Evidenční výšky bodů proto nebyly měněny.

2.5 Zapojení ČSJNS do Jednotné evropské nive lační sítě (UELN)
V roce 1990 byla dokončena měřická obnova nivelační sítě
II. řádu ČSJNS a pokračovaly práce na obnově, opakovaném měření, sítě III. řádu. Nově byla založena báze dat výškových bodů, která nahradila dosavadní evidenci ve formě
nivelačních údajů. Správcem báze dat ČSNS se stal ZÚ a od
roku 2004 je dostupná na internetu v rámci Databáze bodových polí (DBP). Byla doplňována postupně i o data
z nivelačních sítí nižších řádů. Ke konci roku 2021 obsahovala data z 1 314 nivelačních pořadů ČSNS o délce
24 721 km a o 82 585 nivelačních bodech ČSNS, celkem
o 119 237 bodech [11].
Po roce 1989 bylo možné propojit geodetické základy
na území celé Evropy. Byla navázána spolupráce s organizací EUREF (European Reference Frame), založené v roce
1987, která je subkomisí IAG (Mezinárodní geodetické asociace) pro evropské referenční rámce.
V roce 1991 bylo zaměřeno spojení ČSJNS s Rakouskem
a v roce 1992 s Bavorskem, takže nivelační síť ČR byla spojena 3 pořady se Slovenskem a s Rakouskem, 10 s Německem
a 8 s Polskem. Následně bylo přepracováno měření nivelační sítě z mezinárodních opakovaných nivelací do formy, která byla předepsána pro UELN95/98. Tato síť je zpracovávána v systému geopotenciálních rozdílů [9] a podklady z ČR (82 stran, 17 uzavřených polygonů, přesnost
1,1 mm/km) byly předány v roce 1995 do výpočetního centra v Lipsku, obr. 4. V roce 1998 bylo provedeno vyrovnání
výšek z 21 evropských států, a to jak v systému geopotenciálních kót tak i normálních výšek [10]. Platné výšky na

Obr. 4 Síť UELN95-CZ, [5]
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území ČR byly o 11 cm menší než v UELN-73/98 a nebyly
proto měněny.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 68/110, 2022, číslo 5

101

vuje zhuštění referenčního rámce EUVN (European Unified
Vertical Network) na území ČR.

2.6 Základní geodynamická síť ČR a EUVN
3. Zvláštní nivelační sítě v ČR
Od poloviny devadesátých let 20. století vznikala na území Evropy nová výšková síť EUVN (European United Vertical Network), navázaná na výšky nad elipsoidem, která využívá různé geodetické metody, včetně měření tíže a GNSS
(globální navigační družicový systém). Cílem bylo vytvořit
evropský jednotný rámec pro studium geokinematiky. Pokud jde o využití dat z ČSNS, stala se základem síť UELN,
nově zaměřená mezi roky 2007-2021 metodou VPN, ve
které byly uzlové body sítě převedeny na hloubkové stabilizace, doplněné nucenou centrací pro umístění antén
GNSS a plochou pro měření tíže gravimetrem, obr. 5. Tak
vznikla základní geodynamická síť (ZGS), která předsta-

Kromě prací v ČSNS provádí ZÚ od roku 1952 opakovaná
přesná nivelační měření v tzv. zvláštních nivelačních sítích
(ZNS) v oblastech, kde docházelo k výrazným změnám
výšek terénu, zasaženém důlní nebo obdobnou činností –
Ostrava, Kladno, Most, Sokolov, Plzeň a Praha, dříve též
Žacléř a Rosice, např. [5]. Na měření ZÚ navazovala v poddolovaných oblastech měření, zajišťovaná z povinnosti
důlními organizacemi. Nivelační pořady ZNS jsou součástí
základního výškového bodového pole ČR. Nejčastěji byla
zaměřena ZNS Ostrava, která byla mezi roky 1952 a 2016
přeměřena čtrnáctkrát, obr. 6.

Obr. 5 Geodynamický bod č. 8 Svitavy

Obr. 6 ZNS Ostrava, vnitřní síť (vlevo) a vnější síť (vpravo)
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4. Výškové změny na území ČR
Povrch (reliéf ) ČR je tvořen čtyřmi provinciemi – dvěma
hlavními, tj. Českou vysočinou v západní části ČR a geologicky mladšími Západními Karpaty na východě, a dvěma
menšími útvary – Středoevropskou (Středopolskou) nížinou (pouze Opavská pahorkatina) a Západopanonskou
(Vídeňskou) pánví (pouze Dolnomoravský úval), např. [12],
obr. 7. Tyto útvary byly a jsou formovány různými vlivy,
mj. sopečnou činností, působením pevninského ledovce,
krasovými jevy a lidskou činností. Tou je v současnosti ovlivněno téměř 10 % území státu. Georeliéf se tak během času
mění působením endogenních (vnitřních) a exogenních
(vnějších) sil či vlivů.
Je zřejmé, že i za dobu, po kterou na území ČR probíhají
přesná nivelační měření, se výškové změny povrchu musely projevit. Přitom je třeba vyloučit změny výšek bodů,
které nemají kvalitní stabilizace. V roce 1970 předpokládal
geolog Kopecký [7], že se výšky na území ČR, pochopitelně
mimo území ovlivněné lidskou činností, mohou zvětšovat
o méně než 1 mm/ročně. Tomu odpovídají i výsledky, zjištěné jinými autory při porovnání různých etap přesného
nivelačního měření, např. Řezníček [13], obr. 8, 9, i z rozdílů výšek při spojení nivelačních sítí ČR se sousedními
státy, např. přílohy č. 5 a 6 [5].

5. Výškové změny v poddolovaných oblastech
Zatímco v případě rozsáhlého území, jako např. v ČR, se z dat
opakovaného měření polohy hodnoty změn výšek určují,
v území, které je ovlivněno lidskou činností, poddolováním

apod. se opakovaným geodetickým měřením určují parametry nové polohy a rychlost jejích změn. To jsou rozhodující informace, např. pro provádění všech nových a zabezpečení stávajících staveb. Dochází dokonce i ke změně
odtokových parametrů krajiny, zvláště omezeny mohou
být hlavně stavby liniové, komunikace i produktovody.
Je zřejmé, že propady terénu v poddolovaných oblastech existují. Problematika je detailně sledována na vysokých školách, např. [14], [15], geologickou službou [16]
a důlními organizacemi. Zde je třeba jen připomenout některá obecně známá fakta z našeho území. Poklesy kostela
sv. Petra z Alkantary v Karviné dosáhly již 37 metrů, např.
[17], malý Turyňský rybník u Tuchlovic se změnil na bezodtokové 51 ha jezero, vozovka silnice u Stochova se propadla za rok (mezi zaměřením a rekonstrukcí) o 50 cm a milimetrové poklesy za pět let byly na Kladensku zjištěny
i sedmdesát let po ukončení dolování. V tomto případě je
ale třeba individuálně posoudit i změny výšky hladiny spodní vody. Změnu tíhového pole je nutné uvažovat i při geodetických měřeních v okolí nových přehrad.
Pro naše účely postačí stručný popis, jak k poklesům a deformacím terénu v poddolovaném území dochází, např.
[14]. Při hlubinném dobývání nerostů se vytváří prázdný
prostor, který se ihned nebo postupem času zaplní úlomky hornin a dojde k jeho zavalení. Tento pohyb hornin se
na povrchu projeví vznikem poklesové kotliny. Tvar a velikost poklesové kotliny závisí především na mocnosti sloje
M, hloubce dobývání h a tzv. mezném úhel vlivu μ, který
je závislý na místních geologických podmínkách. Důležitými činiteli, ovlivňujícími vznik poklesové kotliny, jsou mechanické vlastnosti nadložních a okolních hornin, geologické i geometrické podmínky uložení, plošný rozsah vlivu
dobývacích prací a způsob dobývaní nerostu.

Obr. 7 Základní geomorfologické členění ČR
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Obr. 8 Průměrné výškové posuny geomorfologických oblastí v mm, [13]

Obr. 9 Mapa izočar rozdílů výšek, opakovaná – původní nivelace v mm, [13]
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Poklesovou kotlinu lze definovat jako plochu vyrubaného ložiska danou poloměrem r, který je závislý na mezném úhlu vlivu μ (jeho hodnota se pohybuje podle geologických podmínek v rozmezí 55º - 65º ) a hloubkou uložení
ložiska h, r = h • cot g μ, obr. 10.
6. Závěr
Ve všech poddolovaných lokalitách ČR, kde existují ZNS,
eviduje ZÚ operáty měření a veřejně dostupná data v po-

dobné struktuře jako v ZNS Ostrava (obr. 11, 12 a 13, ukázky operátů na obr. 14, 15 a 16). V nivelačních údajích bodů,
u kterých byly zjištěny poklesy vlivem poddolování, je tato
skutečnost uvedena, viz obr. 17. Lze tak velmi snadno
ohraničit rozsah území, které je ohroženo poklesy, a ve
kterém je třeba respektovat omezení pro stavební objekty na povrchu i pod povrchem, např. [17], [19]. A to
již při záměrech, realizaci či sledování staveb. Je možné
předcházet vznikům škod a vyhnout se tak vleklým sporům a odborným či právním hrátkám při jejich řešení.
K tomu by měl přispět i tento článek.

Obr. 10 Prvky určující poklesovou kotlinu, např. [18]

Obr. 11 Ostrava na Geoportálu ČÚZK, body ZVBP
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Obr. 12 Ostrava na Geoportálu ČÚZK, body ZVBP (detail)

Obr. 13 Část mapy s vyznačením poklesů povrchů v ostravsko - karvinském revíru a jejich prognóza do roku 2010,
podle OKD, a.s., a IMGE, příloha Důvodové zprávy Ministerstva životního prostředí ČR z roku 1994

Obr. 14 Přehled výsledků ZÚ – ukázka, nivelační pořad Ge8, stav k roku 2015

105

GaKO 68/110, 2022, číslo 5, str. 010

Beneš, F.–Lambert, P.: Zvláštní nivelační sítě...

Geodetický a kartografický obzor

106 ročník 68/110, 2022, číslo 5

Obr. 15 ZÚ přehled prací v ZNS Ostrava, stav z roku 2019

Obr. 16 Graf poklesů - ukázka
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Obr. 17 Nivelační údaje, http://bodovapole.cuzk.cz
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Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV
7. EUPOS koncil a technický míting
sa konal online
Po ročnej prestávke, spôsobenej svetovou pandémiou koronavírusom COVID-19,
sa v dňoch 9. a 10. 11. 2021 uskutočnilo ďalšie, v poradí už 7. zasadanie koncilu
zástupcov medzinárodnej iniciatívy vystupujúcej pod skratkou EUPOS (Európsky
systém na určovanie polohy). Rokovanie koncilu bolo tradične spojené s Technickým mítingom, na ktorý boli prizvaní aj ďalší zástupcovia polohových služieb využívajúcich globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) mimo členských štátov EUPOS. Nakoľko koronavírus COVID-19 ani v roku 2021 neutíchol
a ľudstvo postupne atakoval v ďalších vlnách, bolo rozhodnuté podujatie uskutočniť online formou. Organizátorom zasadania bolo rumunské Národné centrum
pre kartografiu so sídlom v Bukurešti, ktoré je členskou organizáciou iniciatívy
EUPOS od jej založenia, t. j. od roku 2002, a ktoré prevádzkuje rumunskú polohovú službu označovanú skratkou ROMPOS. 7. zasadania iniciatívy EUPOS sa
zúčastnili zástupcovia domáceho Rumunska, ďalej Česka, Estónska, Nemecka,
Maďarska, Lotyšska, Poľska, Slovenska a Slovinska. Pozvaní hostia boli z krajín
Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo a Holandsko. Spolu bolo k podujatiu pripojených až 35 účastníkov (obr. 1).
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Rokovanie začalo doobeda 9. 11. zasadnutím koncilu, ktorý bol prístupný
iba pre zástupcov členských štátov EUPOS. Rokovanie viedol predseda iniciatívy Branislav Droščák (Slovenská republika – SR, Geodetický a kartografický ústav
Bratislava – GKÚ). Na rokovaní si prítomní najprv uctili prezentáciou prednesenou Jaroslavom Šimekom z Českej republiky (ČR) osobnosti iniciatívy EUPOS, ktorí
ju od konania posledného zasadania uskutočneného ešte na jeseň 2019 v Budapešti navždy opustili. Išlo o zakladateľa a „otca“ iniciatívy EUPOS Gerda Rosenthala
(1956 – 2020), jedného z nestorov iniciatívy EUPOS z Poľska Janusza Śledzińskeho
(1931 – 2021) a zástupcu nemeckého BKG (Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie) v iniciatíve EUPOS Yüksela Altinera (1955 – 2021). Domáci organizátori pridali aj informáciu o strate ich bývalého zástupcu v EUPOS Dunitru
Ghițău (1936 – 2020). Pripojení zástupcovia si zosnulých uctili minútou ticha.
Po pietnom akte sa pokračovalo v rokovaní o stave a aktualizácii členskej základne iniciatívy, informovalo sa o aktivitách iniciatívy uskutočnených za posledné dva roky (účasť na Európskom vesmírnom týždni v roku 2020, účasť na
rokovaniach Medzinárodnej komisie pre GNSS vo Viedni v roku 2021), informovalo sa o stave správy web stránky, o možnostiach predĺženia registračnej
ochrannej známky a dohodla sa potreba aktualizácie smernice s technickými
štandardami, ktorú majú rozpracovať a na najbližšom rokovaní predložiť členovia riadiaceho výboru EUPOS.
Po skončení zasadnutia EUPOS koncilu a obedovej prestávke sa pokračovalo
Technickým mítingom. Hlavnými témami, okrem tradičnej témy „národných“
správ, boli:
• zámerné rušenie a interferencia signálov GNSS ,
• skúsenosti s akceptáciou privátnych sieti a služieb GNSS ,
• skúsenosti s príspevkom družicových systémov Galileo a BeiDou.
K téme zámerného rušenia a interferencie signálov GNSS vystúpil ako prvý
Karol Smolík (SR) z GKÚ Bratislava a v prezentácií predstavil skúsenosti z testu jednoduchej rušičky GNSS pripojiteľnej do autozapaľovača motorového vozidla. Tú
využívajú najmä autodopravcovia pri vyhýbaní sa plateniu mýta za spoplatnené
cesty. Otestovaním rušičky preukázal, že rušička má vplyv na všetky družicové
systémy a negatívne ovplyvňuje ako kinematické, tak aj statické merania GNSS
až do vzdialenosti 80 m. Jednoduchou inštaláciou geodetického rovera na okraj
parkoviska diaľničného odpočívadla a následným rozborom vykonaného statického merania preukázal, že rušičky GPS sú v SR využívané, a že majú negatívny
vplyv napríklad aj na vykonávanie bežných geodetických meraní v blízkosti ciest.
Druhým vystupujúcim k téme bol Mark Graves s Ordonance Survey zo Spojeného
kráľovstva. V prezentácii predstavil projekt GNES (Notifikačná služba pre incidenty GNSS), ktorý je v procese budovania v Spojenom kráľovstve. Projekt využíva prijímače GNSS značiek Trimble a Septentrio, ktoré poskytujú ako výstup
aj tzv. spektrum surových údajov. Analyzovaním takýchto spektier je možné
identifikovať incidenty zámerného rušenia alebo interferencie signálov GNSS,
a tým vysielať o takýchto incidentoch notifikáciu. Cieľom projektu je vybudovať varovný systém pre celú krajinu, ktorý by v reálnom čase monitoroval takéto incidenty a informoval o nich.
K téme skúseností s akceptáciou privátnych služieb ako prvý GNSS vystúpil
Vratislav Filler (ČR) z pracoviska Geodetická observatoř Pecný, patriaceho pod
český Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK).
V prezentácii opísal projekt, ktorý predstavuje nezávislý monitoring permanentných staníc GNSS pozostávajúci zo spracovania údajov z referenčnej stanice vedeckým softvérom Berense a analýzou získaných časových radov. Monitoring je platenou službou a môžu sa doňho zapojiť všetky permanentné stanice
z územia ČR t. j. aj z privátnych služieb a sieti. Výstupom z projektu sú súradnice
a časové rady permanentných staníc a zároveň grafická informácia, či je stanica
stabilná a či sú jej súradnice v poriadku. Pripojenie merania na takúto stanicu
je následne považované za spoľahlivé a takéto merania sú akceptované, napr. pre
účely preberanie do katastra nehnuteľností. Iný prístup monitorovania a akceptácie privátnych sieti staníc GNSS predstavil pozvaný hosť Lennard Huismann
z Holandska. V Holandsku vyvinuli dve metódy monitorovania tzv. grid check
a systematic quality check. Obe metódy využívajú spracovanie údajov GNSS
vedeckým softvérom Bernese. Údaje sú generované posudzovanými polohovými službami pre polohy bodov pravidelnej mriežky z celého územia krajiny
a spočítavané voči údajom zo staníc referenčnej služby (tou je štátom prevádz-

