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1. Úvod 
 

Historie systému GPS sahá do 60. let minulého století, kdy vojenské námořnictvo USA 
začalo rozvíjet projekt Transit. Později se o družicovou navigaci začalo zajímat 
i letectvo USA. Původně samostatné projekty obou vojenských složek byly počátkem 
70. let sloučeny do jediného programu označeného názvem NAVSTAR – GPS. 
V dnešní době je tento systém hojně používaný i v civilní sféře a počet uživatelů stále 
roste, nicméně stále spadá pod ministerstvo obrany USA. GPS není jediným 
družicovým navigačním systémem, ale v současnosti je určitě nejpoužívanějším. GPS je 
schopný zajistit pokrytí celého zemského povrchu navigačními signály a umožňuje tak 
určovat polohu téměř kdekoliv na Zemi. Proto je označován jako globální navigační 
systém, který umožňuje všem uživatelům odpovídajícím způsobem vysoce přesné 
určování třírozměrné polohy, rychlosti pohybu a získávání přesného časového signálu 

Použití GPS v lesnictví je datováno od konce 80. let. Nejdříve se GPS používaly 
k lokalizaci inventarizačních ploch, při zařizování lesa a při plánování lesní cestní sítě 
(Martin, 2000). GPS zařízení mají dnes široké uplatnění, jehož logickým vyústěním je 
praktické používání GPS v moderních těžebně dopravních strojích – harvestorech, 
forwarderech a odvozních soupravách což umožňuje sledovat pohyb sortimentů dřeva 
v logistickém řetězci jeho zpracování.  

Rostoucí mezinárodní konkurence a účinky globalizace na trhu se dřevem vedou 
k rostoucímu využívání harvestorových technologií v lesnictví. Pro zvýšení efektivity 
práce jsou některé harvestory a vyvážecí traktory dovybaveny systémem GPS. Přesnost 
GPS používaných v těchto strojích ovlivňuje zejména typ používaných přijímačů 
a specifické vlastnosti lesního prostředí. Kvalita zaznamenaných polohových dat 
v těžebně dopravních strojích a faktická použitelnost těchto dat je v současnosti velmi 
diskutovanou otázkou, na kterou se tato práce pokusí odpovědět. 

Celý projekt byl rozdělen do třech částí, které na sebe vzájemně navazují. V první části 
byl hodnocen vliv porostních charakteristik na přesnost měření GPS. Na první dílčí 
realizační výstup (DRV 1) bylo navázáno v druhé etapě řešení projektu, kde se výsledky 
prvního výstupu staly základem pro konfiguraci referenčních GIS GPS přijímačů 
v těžebně dopravních strojích. Náplní druhé části projektu bylo ověření přesnosti GPS 
pro optimalizaci těžebně dopravních činností v lesních porostech. Poslední část využívá 
všech poznatků z předchozích částí k vyhotovení metodiky a úvodní analýzy pro tvorbu 
navigačního software pro pohyb strojů na pracovní ploše. 
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2. Literární p řehled 
 

Tématem přesnosti GPS přístrojů používaných u TDS na území ČR bylo do současné 
doby zpracováno pouze několik odborných prací, z nichž na prvním místě je nutné 
jmenovat článek s názvem PŘESNOST GPS U HARVESTOROVÝCH TECHNOLOGIÍ 
A  MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ V PODMÍNKÁCH ČR (Sládek a kol., 2008). V článku 
je hodnocena přesnost měření geografické polohy u GPS přijímačů zabudovaných 
v moderních těžebních strojích – harvestorech. Měření bylo prováděno na probírkovém 
harvestoru John Deere 770 D, vybaveném běžnou GPS anténou dodávanou spolu se 
strojem. Anténa byla umístěna na střeše kabiny a připojena k navigačnímu systému přes 
USB rozhraní.  

Pro hodnocení přesnosti GPS zařízení integrovaného v harvestoru byly nejprve 
zaměřeny středy lomových bodů vytěžených linek pomocí GPS přijímače Trimble 
Pathfinder ProXH a následně pospojovány do podoby linií. Polohopisná data naměřená 
harvestorem byla porovnána s linkami zaměřenými přístrojem ProXH na základě 
nejkratších kolmých vzdáleností bodů k linkám. K výpočtu byl použit modul v.distance 
softwaru GIS GRASS. Zjištěné odchylky byly následně statisticky a graficky 
vyhodnoceny viz obrázek a graf č. 1. Z výsledků práce podle autorů vyplývá, že 
přesnost testované GPS aparatury implementované v harvestoru neumožňuje využití 
GPS systému pro detailní navigaci podle digitálních mapových podkladů a hraje spíše 
úlohu nepostradatelné doplňující informace pro operátory strojů o jejich poloze 
v probírkovém porostu, případně o poloze vytěžených sortimentech dříví podél 
vyvážecích linek. 

 
Obr. č. 1 Velikost odchylek mezi integrovanou harvestorovou GPS a vyrovnanými  
linkami z Trimble Pathfinder ProXH po postprocessingu v jednom ze zájmových  

porostů 
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Graf  č. 1 Četnosti a hodnoty odchylek při měření v jednom ze zájmových porostů 

Ze zahraničních prací je to například: ACCURACY OF GPS/GIS APPLIED 
HARVESTER SKIDDING TRACKS od A. Kopka, B. Reinhardt 2006. V této práci autoři 
hodnotí přesnost navigačního sytému u TDS podobným způsobem, jako (Sládek a kol., 
2008). Rozdíl je pouze v zaměření polohy vyklizovacích linek, kde využívají 
hybridního GPS a GLONASS přístroje. V práci dále hodnotí vliv konfigurace terénu na 
přesnost určení polohy u TDS. Tento faktor ovlivňuje především počet a geometrické 
postavení družic na obloze. V závěru práce je uvedeno, že právě konfigurace terénu 
nejvíce ovlivňuje výslednou polohovou přesnost. 

 

2.1 Systém GPS 

I když má dnes systém GPS rozsáhlé civilní využití, nesmíme zapomínat, že se jedná 
primárně o vojenský systém. Hlavním zájemcem o správu systému GPS bylo sice 
ministerstvo dopravy USA, nicméně zatím trvá zařazení tohoto systému pod 
ministerstvo obrany USA a v nejbližší době ani nelze očekávat změny. 

Počet civilních uživatelů systému GPS lze dnes odhadnout na desítky milionů. Důvody 
tohoto nevšedního zájmu jsou shrnuty takto: 

� relativně vysoká polohová přesnost, od desítek metrů až po milimetry  

� schopnost určovat i rychlost a čas s přesností odpovídající přesnosti polohové 

� dostupnost signálů kdekoliv na Zemi: na povrchu, na moři, ve vzduchu 
i v blízkém kosmickém prostoru 
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� standardní polohová služba systému GPS je civilním uživatelům dostupná bez 
omezení, bez jakýchkoliv poplatků a její nejběžnější využívání je možné i při 
použití relativně levného zařízení 

� je to systém pracující za každého počasí a dostupný 24 hodin denně 

� polohu je možné určovat v třírozměrném prostoru. 

GPS je schopný zajistit pokrytí celého zemského povrchu navigačními signály 
a umožňuje tak určovat polohu kdekoliv na Zemi. Proto je označován jako globální 
navigační systém, který umožňuje všem uživatelům odpovídajícím způsobem vysoce 
přesné určování třírozměrné polohy, rychlosti pohybu a získávání přesného časového 
signálu (Rizos, 1999). 

 

2.1.2 Struktura systému GPS 

Družicové polohové systémy jsou obecně tvořeny třemi základními segmenty: 

� kosmickým 

� řídicím 

� uživatelským 

2.1.2.1 Kosmický segment 

Kosmický segment je tvořen soustavou družic rozmístěných systematicky na oběžných 
drahách a vysílajících navigační signály. 

Celý systém má nyní 32 družic a kromě toho by měly být další tři záložní družice 
připravené v pohotovosti na Zemi tak, aby je bylo možné umístit na oběžné dráze 
a uvést do plného provozu do 48 hodin (Hrdina a kol., 1996).  

Družice jsou umístěny v šesti rovinách na téměř 
kruhových drahách ve výšce 20 200 km nad 
povrchem Země. Družice se pohybují na 
6 drahách se sklonem k rovníku 55 až 60 stupňů, 
oběžná doba je 12 hvězdných hodin (11:58). To 
znamená, že ze stejného místa na Zemi je družice 
následující den pozorovatelná o 4 minuty dříve.  

Toto uspořádání garantuje, že na kterémkoliv 
místě na Zemi jsou trvale dostupné signály 
z minimálně čtyř družic po celých 24 hodin. Ve 
většině případů je však viditelných více družic, 
v ideálním případě až 12 (Rapant, 2002).  Obr. č. 2 Kosmický segment 

systému GPS 
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Signály vysílané družicemi GPS 

Každý signál vyslaný družicí GPS je kombinací nosné vlny, dálkoměrného kódu 
a navigační zprávy. Vytváření signálu, který je vysílaný, probíhá v celé řadě kroků. 
Vychází se při tom z faktu, že veškeré složky signálu jsou odvozovány násobením 
a dělením základní frekvence, jejíž hodnota je f0 = 10.23 MHz. 

Družice vysílají signály na dvou nosných frekvencích. Frekvence L1 (1575.42 MHz, 
vlnová délka 19 cm) je modulována dvěma dálkoměrnými kódy reprezentovanými tzv. 
pseudonáhodnými šumy (Pseudo Random Noise – PRN). Jedná se o přesný nebo též 
P kód (Precision nebo P-code), který může být pro vojenské účely zašifrován (a pak se 
označuje Y-kód) a hrubý/dostupný nebo též C/A kód (Coarse/Acquisition nebo C/A 
code), který není šifrovaný. Druhá frekvence označovaná L2 (1227.60 MHz, vlnová 
délka 24 cm) je modulována jen P-kódem (resp. jeho šifrovanou variantou – Y-kódem). 
Většina civilních přijímačů užívá pro měření pouze C/A kód (Rapant, 2002). 

- C/A kód 

Jedná se v podstatě o pseudonáhodnou posloupnost 1023 nul a jedniček, která je svým 
charakterem blízká šumu (tzv. PRN kód), ale je jednoznačně definovaná. Každá družice 
má přidělenu přesně svoji vlastní posloupnost nul a jedniček – svůj vlastní C/A kód. 
Družice jsou pak identifikovány svým PRN číslem, unikátním identifikátorem každého 
dálkoměrného kódu. 

C/A kód má frekvenci 1.023 MHz, což vzhledem k jeho délce znamená, že se celá 
sekvence nul a jedniček opakuje každou milisekundu. C/A kód moduluje nosnou 
frekvenci L1. Rovnice pro dekódování C/A kódu jsou všeobecně známé a nejsou tajné, 
takže tento kód je běžně přístupný pro civilní aplikace. Proto je tento kód používán 
civilními přijímači pro navigaci a mapování. C/A kód je tedy základním signálem pro 
standardní polohovou službu (Rapant, 2002). 

- Navigační zpráva 

Pro určování polohy přijímače GPS je nezbytné znát přesnou polohu vysílající družice 
v době odeslání dálkoměrného kódu. Ta se počítá na základě parametrů její dráhy, které 
sama družice vysílá ve formě tzv. navigační zprávy. Navigační zpráva obsahuje nejen 
parametry oběžné dráhy dané družice, ale i celou řadu dalších údajů (Hrdina a kol., 
1996): 

� čas vysílání počátku zprávy 

� přesné keplerovské efemeridy družice 

� údaje umožňující přesně korigovat čas vysílání družice 

� almanach 

� koeficienty ionosférického modelu 
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� stav družice atd. 

Na základě údajů získaných z navigační zprávy tedy můžeme spočítat přesnou polohu 
družice a přesný čas odeslání přijaté sekvence dálkoměrného kódu. Dále je možné 
z těchto údajů vypočítat přibližné korekce na ionosférickou refrakci pro případ, že není 
prováděno dvoufrekvenční měření. 

Stav družice informuje uživatele o závadách na družici a o tom, zda a v jakém rozsahu 
je možné ji použít pro určování polohy. 

Almanach obsahuje méně přesné parametry oběžných drah všech družic umístěných 
v kosmickém segmentu (v podobě keplerovských efemerid) a údaje o stavu těchto 
družic. To umožňuje přijímači, aby při znalosti aktuálního almanachu byl schopen začít 
vyhledávat družice aktuálně viditelné v dané oblasti a mohl tak výrazně snížit dobu 
potřebnou pro nastartování přijímače a získání signálu. Tyto přibližné parametry 
oběžných drah využívá přijímač dále pro přednastavení přibližných poloh družic 
aDopplerova posunu nosných frekvencí každé družice sestavy GPS. 

Koeficienty ionosférického modelu používá přijímač pro přibližný odhad vlivu 
ionosféry na signály GPS pro kterékoliv místo a kterýkoliv čas v případě, že neprovádí 
dvoufrekvenční měření (Rapant, 2002). 

2.1.2.2 Řídicí segment 

Řídicí segment je zodpovědný za řízení celého globálního polohového systému. 
Z uživatelského hlediska je jeho hlavním úkolem aktualizovat údaje obsažené 
v navigačních zprávách vysílaných jednotlivými družicemi kosmického segmentu.  

Řídící segment je tvořen soustavou pěti pozemních monitorovacích stanic viz obrázek č. 
3 umístěných na velkých vojenských základnách americké armády Havaj, Kwajalein, 
Diego García, Ascension a Colorado Springs. V Coloradu na letecké základně Schriver 
nacházející se v Colorado Springs je umístěna i hlavní řídící stanice. Kromě toho řídící 
segment zahrnuje ještě tři stanice pro komunikaci s družicemi, které jsou umístěné na 
vojenských základnách Kwajalein, Diego García a Ascension a které umožňují vysílat 
na družice údaje o jejich oběžných drahách, nastavovat hodiny, aktualizovat navigační 
zprávy a umožňují také ovládání družic. V případě poruchy některé z těchto stanic je 
možné využívat i středisko na Cap Canaveral sloužící jinak jen pro přípravu družic na 
vypuštění. 
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Obr. č. 3 Mapa rozmístění stanic řídícího segmentu systému GPS 

 

2.1.2.3 Uživatelský segment 

Uživatelský segment se skládá z GPS přijímačů, uživatelů a vyhodnocovacích nástrojů 
a postupů. GPS přijímače provedou na základě přijatých signálů z družic předběžné 
výpočty polohy, rychlosti a času. Pro výpočet všech čtyř souřadnic (x, y, z a t) je 
zapotřebí přijímat signály alespoň ze čtyř družic. Tyto přijímače jsou používány pro 
navigaci, určování polohy, měřictví, určování přesného času, ale i pro jiné účely. 

� Navigace ve třírozměrném prostoru je základní úlohou GPS. Navigační 
přijímače jsou vyrobeny pro letadla, lodě, pozemní vozidla a pro kosmická 
tělesa. 

� Přesné určování polohy je možné při použití referenčních přijímačů umístěných 
na místech o známé poloze, které pak umožňují získat korekce pro opravu 
výpočtů z mobilních stanic. Příkladem užití pak mohou být měřické práce, 
vytyčování geodetických sítí, měření spojená s tektonikou litosférických desek 
apod. 

� Dalším možným použitím GPS je poskytování přesného časového signálu 
a případně i kmitočtového standardu. Speciální k tomuto účelu vyvinuté GPS 
přijímače pak umožňují pro potřeby astronomických observatoří, 
telekomunikačních zařízení a laboratoří všeho druhu nastavit přesný čas 
a případně i přesnou frekvenci (Rapant, 2002). 
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Přijímač GPS 

Přijímač GPS je uživatelským zařízením, přijímá a zpracovává signály GPS a na 
výstupu poskytuje polohu, čas a případně i rychlost pohybu. Přijímač GPS tvoří tři 
základní funkční bloky (Hrdina a kol., 1996): 

� anténa 

� navigační přijímač 

� navigační počítač. 

Anténa je velice důležitou součástí přijímače GPS. Její výkonové parametry významně 
ovlivňují celkový výkon přijímače. Dnes je možné pořídit širokou škálu antén od 
nejlevnějších (vhodných pro malé ruční přijímače), až po špičkové antény pro velice 
přesná geodetická měření. Antény se liší svojí konstrukcí a z ní vyplývajících 
parametrů, jako je citlivost a odolnost proti rušivým signálům vznikajícím například 
vícecestným šířením signálů. 

Navigační přijímač zpracovává signály přijaté anténou a vybírá z nich signály vysílané 
jednotlivými družicemi. Jejich zpracováním získává zdánlivé vzdálenosti k těmto 
družicím a data tvořící z jejich navigační zprávy. Navigační přijímač tvoří (Hrdina 
a kol., 1996): 

� vstupní jednotka 

� časová základna, která navigační přijímač řídí (krystalem řízené hodiny) 

� jeden nebo více měřicích přijímačů (někdy též označovaných jako vstupní 
kanály). 

Podle počtu vstupních kanálů dělíme přijímače na: 

� jednokanálové 

� vícekanálové 

� hybridní. 

- Jednokanálové přijímače jsou vybavené jen jedním měřicím přijímačem, takže při 
sledování více družic musí přijímač GPS postupně přepínat tento vstupní kanál na 
jednotlivé družice. Měření probíhá tak, že měřící přijímač identifikuje ve vstupním 
signálu dálkoměrný kód požadované družice, provede nezbytné měření a pokračuje 
s další družicí. Jakmile provede měření na poslední dostupné družici, předá výsledky ke 
zpracování do navigačního počítače a ten určí polohu přijímače. Pokud probíhá 
přepínání mezi družicemi dostatečně rychle (s intervalem řádově 3 – 5 ms), je schopen 
současně s kódovým měřením vyhodnocovat i navigační zprávy jednotlivých družic. 
V opačném případě potřebuje přijímač ještě jeden kanál právě pro příjem navigačních 
zpráv. 
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- Vícekanálové přijímače mají dostatečný počet měřících přijímačů (pět, šest i více) tak, 
aby mohly současně sledovat všechny dostupné družice. V podstatě se jedná o přijímače 
poskytující nejlepší služby i za ztížených podmínek. Tyto přijímače umožňují (Letham, 
1998): 

� rychleji vyhledat družice a začít určovat polohu přijímače 

� mnohem přesněji určovat polohu přijímače, a to zvláště za pohybu 

� průběžně určovat polohu i pod hustou vegetací 

Tím, že vícekanálové přijímače sledují souběžně všechny dostupné družice, mohou 
v případě výpadku signálu některé z nich (například v důsledku zastínění stromem při 
pohybu v terénu) snadno použít pro určování polohy jinou kombinaci dostupných 
družic. Tím se jejich určování polohy stává stabilnějším. Další výhodou jsou měření 
prováděná ve stejném čase na všech dostupných signálech družic, což zvláště u velice 
dynamických aplikací (např. navigace stíhacích letounů) výrazně zvyšuje přesnost 
určování polohy. 

- Hybridní přijímače představují určitý kompromis mezi oběma výše jmenovanými, 
kdy přijímač je sice vybaven více vstupními kanály (dvěma, třemi), ale jejich počet je 
nedostačující pro sledování všech dostupných družic, a proto musí být každý vstupní 
kanál opět přepínán mezi několika družicemi. Počet družic připadajících na jeden kanál 
je však nižší než v prvním případě. 

Navigační počítač zpracovává data získaná měřícími přijímači a vyhodnocuje z nich 
aktuální polohu přijímače, aktuální čas GPS, případně rychlost pohybu přijímače 
a provádí další požadovaná zpracování, jako je transformace polohy do požadovaného 
souřadnicového systému, zavádění diferenčních korekcí apod. (Rapant, 2002). 

 

2.1.3 Principy měření 

Družicové polohové systémy jsou budované jako pasivní dálkoměrné systémy, tzn. že 
přijímač určuje svoji vzdálenost k několika družicím navigačního systému a svoji 
polohu pak stanovuje protínáním viz obrázek č. 4. Určování vzdáleností přijímače od 
družic lze provádět na základě: 

� kódových měření 

� fázových měření 

� dopplerovských měření. 

Přestože nic nebrání tomu, aby kterákoliv z těchto měření byla použita pro určování 
polohy, v praxi se k tomuto účelu používají jen první dvě. Třetí se využívá především 
při stanovování rychlosti pohybu přijímače (Rapant, 2002). 
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Obr. č. 4 Možné polohy přijímače vzhledem k jedné, dvěma, třem družicím 

 

2.1.3.1 Kódová měření 
 
Základním principem kódových měření je určování vzdáleností mezi přijímačem 
a družicemi. Běžně se k tomuto účelu využívají tzv. dálkoměrné kódy vysílané 
jednotlivými družicemi. Dálkoměrné kódy jsou zjednodušeně řečeno přesné časové 
značky, které umožňují přijímači určit čas, kdy byla odvysílána kterákoliv část signálu 
vysílaného družicí. Přijímač pracuje tak, že ve vstupním signálu přicházejícím z antény 
identifikuje dálkoměrný kód příslušné družice, zjistí čas odeslání a přijetí jedné 
sekvence kódu a ze zjištěného časového rozdílu ∆ti určí vzdálenost mezi přijímačem 
a družicí di dle jednoduchého vztahu. 
 
di = ∆ti . c 
 
kde  c =  rychlost šíření radiových vln. 
 
 

Vzhledem k tomu, že hodiny přijímače nejsou zcela synchronní se systémovým časem 
družicového navigačního systému, je časový rozdíl ∆ti zatížen určitou chybou hodin 
přijímače. Při výpočtu vzdálenosti di proto neurčíme skutečnou vzdálenost přijímače od 
družice, ale jen tzv. zdánlivou vzdálenost (Rapant, 2002).  

2.1.3.2 Fázová měření 

Fázová měření jsou založena na odlišném principu. Vůbec nepracují s dálkoměrnými 
kódy, nýbrž zpracovávají vlastní nosné vlny. Zjednodušeně řečeno lze říct, že při 
fázových měřeních přijímač spočítá počet vlnových délek nosné vlny, nacházejících se 
mezi přijímačem a družicí. Tento počet se skládá jednak z celočíselného násobku 
nosných vln (který se dost obtížně určuje) a jednak z desetinné části, kterou je přijímač 
naopak schopen určit relativně velmi přesně. Fázová měření proto vykazují určitou 
nejednoznačnost rovnající se počtu celých vlnových délek nosné vlny, které se 
nacházejí mezi přijímačem a družicí na počátku měření (proto se někdy označuje také 
termínem celočíselná nejednoznačnost). Pro určování celočíselné nejednoznačnosti byla 
vypracována celá řada postupů, umožňujících její stanovení buďto při následném 
zpracování, nebo i přímo v reálném čase. 
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Jakmile jednou přijímač počáteční hodnotu celočíselné nejednoznačnosti určí, je již 
schopen průběžně sledovat změny fázového posunu a počtu celých vln a tím i vlastní 
polohu, resp. její změny (v případě mobilních stanic). Přijímač tedy udržuje hodnotu 
počáteční celočíselné nejednoznačnosti a k ní připočítává celý počet vlnových délek, 
o které se změnila vzdálenost mezi přijímačem a družicí od počátku měření (tento počet 
může být kladný i záporný) a dále desetinnou část vlnové délky. 

Pokud v důsledku oslabení signálu z nízko letící družice nebo v důsledku zastínění 
antény (omylem rukou, jízdou v tunelu nebo podjížděním pod mostem, zastíněním 
stromy nebo domem, apod.) dojde k přerušení sledování nosné vlny, dojde k tzv. 
fázovému skoku a přijímač již není dále schopen počítat vlnové délky, o které se 
změnila vzdálenost mezi přijímačem a družicí. V praxi to znamená, že přijímač musí 
začít nový cyklus měření, od určení aktuálního fázového posunu až po nové určení 
počáteční hodnoty celočíselné nejednoznačnosti na počátku nového měření. 

Pomocí fázových měření můžeme určovat vzdálenost mezi družicemi a přijímačem 
s přesností až na milimetry (Rapant, 2002). 

 

2.1.4 Souřadnicový systém 

GPS přijímač poskytuje určenou polohu v geografických souřadnicích vztažených 
k Světovému geodetickému systému – 1984 – WGS-84 (World Geodetic System – 
1984) 

Jedná se o geodetický geocentrický systém armády USA a standardní geodetický 
systém NATO. Systém používá zeměpisné souřadnice na referenčním elipsoidu WGS84 
- ϕ, λ a elipsoidickou výšku h. Počátek prostorového souřadnicového systému je 
v těžišti Země, osa Z je osou rotace a osa X leží v rovině rovníku a prochází průsečíkem 
nultého poledníku s rovníkem. V této samé rovině kolmé na osu X leží osa Y  (Fišer 
a kol., 2004). 

 

2.1.5 Metody měření a vyhodnocování 

2.1.5.1 Určování absolutní polohy přímo v terénu 

Absolutní poloha přijímače může být určena přímo v průběhu terénních měření pomocí 
zdánlivých vzdáleností získaných kódovými měřeními jedním přijímačem.  

2.1.5.2 Určování relativní polohy 

Přijímače mohou rovněž být použity pro určování relativní polohy vzhledem k pevně 
známému bodu. Tento postup může být aplikován jak v reálném čase přímo při měření 
v terénu, tak i při následném zpracování v kanceláři (postprocessing). 
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Relativní určování polohy je založeno na měřeních, která se určitým způsobem opravují 
(korigují). Korekce se určují pomocí referenčního přijímače, který umísťujeme na bod 
o přesně známých souřadnicích. Z jeho měření je možné vypočítávat odchylku (chybu) 
přijímačem určené polohy od polohy skutečné. Zjištěné odchylky je možné přenášet 
jako tzv. korekce do druhého přijímače a použít je pro opravu jeho měření. Přitom se 
předpokládá, že oba přijímače jsou zatíženy přibližně stejnou velikostí geometrických 
a časových chyb a že většina běžných chyb se touto cestou vyruší (odečte). Relativní 
určování polohy touto metodou dosahuje výrazně lepší přesnosti (Rapant, 2002).  

Pro korekce lze využít data (komerční i nekomerční) z různých zdrojů většinou 
dostupná na internetu. Aby bylo možné korekce využít, je nutné mít GPS a software, 
které korekce umožňují. Výsledná přesnost může být submetrová. Výhodou 
postprocesní metody je použitelnost ve všech oblastech přiměřeně vzdálených od 
referenční stanice. Nevýhodou může být zpřesnění polohy až po návratu z terénu.  

 

2.1.6 Faktory ovlivňující přesnost určování polohy se systémem GPS 

Jako každé měření je i měření GPS ovlivňováno systematickými a náhodnými chybami. 
Systematické působení vykazují chyby vznikající při šíření signálu ionosférou 
a troposférou (obecně atmosférou). V těchto vrstvách atmosféry samozřejmě není 
vakuum a tak zde dochází ke zpoždění signálu. K minimalizaci tohoto jevu se používají 
opravy vypočtené na základě troposférických a ionosférických modelů, nebo použitím 
dvoufrekvenčních přijímačů. Nahodilou chybou při měření v lesních porostech bývá 
především tzv. multipath. Jedná se o vícenásobné šíření signálu GPS, způsobené 
odrazem od zemského povrchu, kmenů stromů nebo jiné předměty. Přesnost určení 
polohy také ovlivňuje počet a geometrická konfigurace použitých družic během 
kampaně. Tento vliv je popsán DOP (Dilution of Precision) parametry, což jsou funkce 
matematicky vyjadřující kvalitu určení polohy v závislosti na vzájemném geometrickém 
uspořádání družic a přijímače. Čím je hodnota této funkce menší, tím je měření 
přesnější. Indikátory vlivu geometrie na různé určované veličiny jsou: GDOP 
(geometrické DOP), PDOP (polohové DOP), HDOP (horizontální DOP), VDOP 
(vertikální DOP) a TDOP (časové DOP). Přesnost určení polohy ovlivňuje i elevační 
úhel, pod kterým se nachází družice vůči rovině antény (horizontu). Na signál z družic 
s malým elevačním úhlem má chyba ze šíření signálu atmosférou větší vliv než na 
signál družice s větším elevačním úhlem.. V případě použití relativních a diferenčních 
metod při měření působí na přesnost také délka základny, kterou se rozumí vzdálenost 
mezi referenční stanicí a pohyblivým přijímačem. 
PDOP - Funkce vyjadřující matematicky kvalitu určení polohy v závislosti na 
vzájemném geometrickém uspořádání družic a přijímače. Čím je hodnota této funkce 
menší, tím je měření přesnější. 
SNR - Je mírou síly signálu v poměru k šumu. Přesnost se snižuje se snížením síly 
signálu. 
Elevační úhel družic - Pokud je družice nízko nad horizontem, signál prochází větší 
vzdáleností atmosférou, což má za následek nižší sílu signálu a jeho zpoždění. Signál z 
těchto družic může mít vysoký šum. 
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2.2 Harvestorové technologie 

Stoupající mzdy lesních dělníků, relativně nízké ceny dříví na trhu, omezené finanční 
prostředky lesních podniků a konkurence v prodeji dříví vyžadují od podniků nasazení 
nové těžební techniky, která svou vysokou produktivitou může příznivě ovlivnit ceny 
vyrobených dřevních sortimentů. Nové těžebně-dopravní stroje vyžadují nové způsoby 
organizace práce. Jako prvního zástupce ze skupiny víceoperačních strojů lze jmenovat 
harvestor. V našich podmínkách se využívá především k provádění probírek v mladých 
jehličnatých porostech, při nahodilých a mýtních těžbách. 

K masovému rozšíření harvestorů došlo v období 1990 až 1998. Harvestory byly 
dovezeny do střední Evropy, tj. do Německé spolkové republiky, Švýcarska 
a Rakouska, kde se po počáteční skepsi dokázaly prosadit hlavně svojí produktivností 
a šetrností v probírkách, a to především u soukromých majitelů lesů.  

Čím se vlastně tyto stroje spolu s vyvážecími traktory prosadily? Zkušenosti z nasazení 
harvestorů ukazují, že tyto speciální stroje pracují:  

� velmi šetrně s ohledem na stojící stromy a půdu v porostu,  

� s vysokou produktivitou práce, 

� s nízkými náklady v přepočtu na vyrobený sortiment,  

� ergonomicky příznivě za předpokladu správné pracovní doby,  

� s menší úrazovostí než u ostatních strojů. 

Jejich nevýhodou zůstávají vysoké pořizovací náklady a požadavky na dokonalou 
organizaci, stejně jako dostatečné množství dříví pro provozní nasazení celé 
harvestorové technologie. I když s určitým zpožděním, nástup těchto strojů v českém 
lesním hospodářství již začal a bude i nadále pokračovat v důsledku silné konkurence 
v prodeji dříví na mezinárodním trhu. Vysokou produktivitu práce v probírkách - 
zpracování 1 stromu cca za 1 minutu práce - není možno nahradit žádnou jinou 
technologií.  

 

2.2.1 Charakteristika harvestorů 

Harvestor je samopojízdný víceoperační stroj, který kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá 
strom v jednom cyklu. Jednotlivé výřezy zůstávají v porostu v neurovnaných, či 
urovnaných hráních. Celkový cyklus je plně mechanizovaný a automatizovaný. Podle 
hmotnosti harvestorů je lze roztřídit na:  

- malé,  

- středně velké,  

- velké. 
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Harvestory lze také rozdělit podle způsobu odvětvování:  

1) s jedním uchopením stromu těžební hlavicí, kde agregát přímo před kabinou řidiče 
strom odvětví, rozřeže i uloží, 

2) s dvojím uchopením stromu, kdy další zpracování (odvětvení a rozřezání) probíhá 
v dalším agregátu, který je umístěn na zadní nápravě harvestoru.  

Těžební hlavice je umístěna na konci výložníku jeřábu. Jak praxe ukazuje, převažuje již 
počet harvestorů jednoúchopových, přičemž vyrobené sortimenty leží přibližně kolmo 
k vyvážecí lince, což je výhodné při nakládání na vyvážecí traktory. Existují hlavice, 
které mohou po odříznutí uchopit i několik stromů najednou (stromů menšího průměru 
určených pro další zpracování dendromasy pro energetické využití). 

Také vytváření klestového roštu před harvestorem je příznivější, neboť stromy jsou 
odvětvovány téměř kolmo na linku.  

 

2.2.2 Možnosti nasazení harvestorů 

2.2.2.1 Dřeviny 

Harvestory byly konstruovány hlavně pro jehličnaté dřeviny, tj. smrk a borovici, 
skandinávského původu, kde je štíhlostní poměr jiný, než u dřevin rostoucích v českých 
poměrech. Při zpracování kmenů douglasek dochází k potížím při odvětvování, protože 
jejich větve jsou velmi tvrdé. Rovné smrkové stromy se lépe zpracovávají, než borové, 
které jsou často křivé a odvětvovací nože se zasekávají. Kvalita odvětvení je dobrá. Jen 
v době mízy u tenkých kmenů může dojít k ohnutí větví, odlomení, ale nikoliv 
k uříznutí (převážně u břízy). 

Kvalita odvětvení je dána druhem podávacích válců, typem a zakřivením nožů a roční 
dobou při zpracování stromů. Harvestor může pracovat i v bukových porostech, které 
mají větší počet rovných, nekřivých stromů. Vidlicové stromy by měly být předem 
pokáceny. Zpracování stromů do průměru 5 cm je možné. Běžně bývá špice stromu 
oddělena při průměru 7 - 8 cm. Řezání stromu na sortimenty je po stránce kvality dobré. 
Problémem zůstává automaticky změřená délka výřezu. Zde jsou standardní odchylky 
Ī 2 % délky přípustné. Ve většině případů se nastavují délky s plus odchylkou. Zde hraje 
roli stav mízy stromu a technika měřícího ústrojí (dojde-li k prokluzu měrného ústrojí 
na povrchu kmene, či ne). Délky zpracovaných výřezů se pohybují od 1 do 7 m (9 m) 
s ohledem na možnosti vyvážecích traktorů.  

2.2.2.2 Terénní podmínky 

Harvestory jsou montovány na terénních podvozcích vyvážecích souprav. Rozlišujeme 
harvestory s kolovým, pásovým a kráčejícím podvozkem. Pásové a kráčející podvozky 
většinou vycházejí z konstrukce bagrů.  

Kolové harvestory mohou zvládnout terény po spádnici (podélný sklon) do sklonu 45 % 
podle stavu povrchu, nad 45 % přichází v úvahu jen pásová a kráčející varianta 
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podvozku. Rozhodující je momentální vlhkost půdního povrchu.  Při pojíždění napříč 
svahem (příčný sklon) je stabilita harvestoru malá a dovoluje max. 10% sklon. Na 
prudkých svazích lze kombinovat nasazení harvestoru s přibližovacím navijákem, který 
ručně pokácené stromy přiblíží na dosah těžební hlavice harvestoru. Výkon je však 
podstatně nižší.  

Dnešní konstrukce harvestorů dovolují u některých typů vyrovnávání kabiny řidiče i na 
prudkých svazích do vodorovné polohy. Také kola podvozku se mohou přizpůsobit 
sklonu svahu, čímž se zvětší příčná stabilita stroje při pojezdu napříč svahem. Běžné 
překážky v porostu, např. pařezy, balvany, prohlubně, jsou těmito stroji překonávány 
bez problémů.  

Pojíždění harvestoru je třeba omezit (i s ohledem na výkon vyvážecí soupravy) na 
zhruba 200 m, pokud to lze. Nejlepší je plánování drah v uzavřených elipsách, či 
kruzích, protože harvestor může po lince couvat jen velmi špatně. Při přejezdu stroje 
z linky na odvozní cestu přes příkop je třeba nerovnost upravit, aby přejezd kol nečinil 
potíže a nepoškodil vozovku nebo příkop cesty.  

 

2.2.3 Výkon harvestoru 

U tenčích dimenzí stromů je lehký typ harvestoru výhodný, protože umožňuje zajíždění 
harvestoru z linky do pracovního pole a má větší pohyblivost. Také jeho hmotnost 
nezpůsobuje tak případné poškození půdy.  

Výkon stroje, i když je menší, může být vyrovnán nižší pořizovací cenou. Avšak při 
probírkách v porostech 35 až 45 let je lepší a výkonnější střední typ harvestoru. Jelikož 
vždy nelze pořizovat lehký i střední harvestor současně, vítězí v praxi zejména střední 
typ. Jeho výkon je optimální při hmotnatosti stromu 0,15 až 0,2 m3 nebo při d1,3 
15 - 18 cm. (Schlaghamerský, 2001) 

 
Tab. č. 1 Počet harvestorů v ČR podle velikosti 2008 

 
Výrobce Počet celkem z toho dle ú řezu k. hlavice    

  do55cm  do62cm  do72cm  do75cm  

John Deere/TJ 143 28 43 62 10 
Rottne 70 32 26   12 
Valmet 36 11 6 17 2 
Ponsse 36 4 1 6 25 
Logset 6   4 2   
Sampo 6 6       
Gremo 2 1 1     
SP-Maskiner 2 2       
Caterp./EcoLog 2 1 1     
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Nokka 1 1       
Vimek 404 1 1       
UTC 10-67 1 1       
Entracon Apache  1 1       

kolové 307 89 82 87 49 
Menzi Muck 3 3       
MHT Linz 17 16   1   
Königs Tiger 2 1 1     

John Deere/TJ 3       3 

Celkem 332 109 83 88 52 
Procesor Hypro 3         

 
 

Tab. č. 2 Počet vyvážecích traktorů a vyvážecích traktorových souprav 2008 
 

Výrobce Celkem dle nosnosti 
  do3t do6t do9t do12t do14t do17t 

John Deere  176     99 64 11 2 
Valmet 68     23 30 14 1 
Rottne 58     29 16 10 3 
Ponsse 37       22 15   
Gremo 11     11       
Logset  10       7 3   
Norcar  6     6       
Cater/Eco L 3     3       
Farmi Trac 1     1       
Nokka 1     1       
Dasser 2     2       

velké vyv.tr.  373     175 139 53 6 
Logbear 2   2         
Terri 37 37           
Vimek 58   58         
Novotný  44   44         
Entrakon D. 21   21         

malé vyv. tr.  162 37 125         

Vyváž.tra. 535 37 125 175 139 53 6 
*) UKT+ přívěs 74   40     30    4     

Celkem 609 37 165 205 143 53 6 
 
*) Vyvážecí traktorová souprava je tvořená UKT + přívěs s klanicemi a hydraulickým 
jeřábem 
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S ohledem na těžební techniku byl výběr zaměřen na stroje, které pracují v mladých 
lesních porostech ve výchovných zásazích. Z celkového počtu, podle stavu (Ulrich 
2008) Zpráva o stavu lesního hospodářství ČR, máme celkem 332 harvestorů. Z toho 
v prvé skupině je jich zastoupeno 89 na kolovém podvozku a 20 na pásovém podvozku 
viz tabulka č. 1. Shodně jsou vybaveny kácecími hlavicemi s úřezem do 55 cm. Tomu 
odpovídá i počet forwarderů, kterých máme v ČR celkem 535 z toho 175 s nosností do 
9t a 125 s nosností do 6t. Proto závěrem harvestory jsou zastoupeny 32 % a forwardery 
56 % ve skupině, která je určena na práce v probírkách. Pro tyto stroje i když jsou 
nejmenší je nutné, aby operátoři těchto strojů vytvářeli vyvážecí linky v šířce 4 m 
s pracovním polem 20 m. Příprava pracovišť s vyznačováním vyvážecích linek a 
technologický náčrt se v provozu nerealizuje, proto by bylo vhodné jej nahradit na PC 
v digitální podobě, tak aby operátoři dostali před zahájením prací velmi důležitý 
pracovní podklad.  

 

2.3 Využití navigačního systému u TDS 

Firma John Deere vyvinula komunikační řetězec pro mechanizovanou lesní těžbu tak, 
aby logisticky doplnila chybějící mezeru mezi pokácením stromu a jeho odvozem z lesa 
ke zpracování. Tento řetězec se skládá ze systému TimbermaticTM 300, kterým je 
standardně vybaven harvestor, a ze systému TimbermaticTM 700, kterým je volitelně 
vybaven vyvážecí traktor. Komunikaci mezi těmito dvěma systémy zajišťuje systém 
TimberNaviTM Professional Logistics, jehož podstatou je spolupráce se systémem GPS. 

 
 
                         

 
 
        Systém GPS 
 
     Dodavatel                     Odběratel 
 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. č. 5 Schéma komunikačního řetězce pro mechanizovanou lesní těžbu 
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1. Majitel stroje přijme od odběratele požadavek na výrobu sortimentů. 
2. Zadá potřebná data do harvestoru, nebo svazkovače klestu. 
3. Harvestor, nebo svazkovač při výrobě ukládá v elektronické podobě informace 

o vyrobených sortimentech (svazcích těžebních zbytků) včetně souřadnic ze 
systému GPS pro každý vyrobený výřez (svazek). 

4. Harvestor (svazkovač) odešle výrobní data do vyvážecího traktoru. 
5. Vyvážecí traktor přijme data z harvestoru nebo svazkovače a na jejich základě si 

naplánuje optimální vývozní plán.  
6. Souřadnice z GPS o jednotlivých skládkách zašle majiteli stroje a ten je předá 

svému odběrateli nebo přepravci. 
7. Majitel stroje nebo přepravce si na základě potřeby různých sortimentů organizuje 

dodávky hotových sortimentů svému odběrateli. 
 
 

2.3.1 Základní přednosti systému 

• operátoři TDS jsou informováni o poloze stroje podle informací z GPS. 
• správce lesa v digitální porostní mapě vytýčí s ohledem na situaci v porostu 

vyvážecí linky (stoupání, klesání, vodní toky, bažiny, terénní překážky atd.), 
které pak není nutné vyznačovat v porostu; všechny linky mají stejný rozestup 
dle šířky pracovního pole. 

• operátor ve vyvážecím traktoru si na základě dat převedených z harvestoru 
naplánuje pojíždění po vyvážecích linkách tak, aby se zamezilo jízdě 
s polovičním nákladem nebo na prázdno, případně couvání s nákladem. 

• vyvážecí traktor nemusí v zimě následovat okamžitě za harvestorem, aby vše 
vyvezl, protože i výřezy sortimentů skryté pod sněhem jsou zobrazeny na 
přehledném displeji. 

• v lese již nezůstávají žádné zapomenuté výřezy (roztroušené nahodilé těžby). 
• okamžitý přehled o poloze stroje v porostu a o velikosti již zpracované plochy. 
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Obr. č. 6 

3. Dílčí realizační výstupy 

 

3.1 DRV 1 - Hodnocení vlivu porostních charakteristik na přesnost 
GPS měření 

 V souladu se zadáním výzkumného projektu byly v průběhu 
2. pololetí roku 2008 započaty práce na hodnocení vlivu 
porostních charakteristik na přesnost měření GPS, což je 
první etapou řešení celého výzkumného projektu. Postup 
řešení probíhal dle předem zhotovené metodiky, kterou lze 
formulovat takto: Na základě předem zvolených 
representativních lesních porostů s různou druhovou, 
věkovou a prostorovou skladbou byly vybrány lokality, na 
nichž byly následně stabilizovány a přesně geodeticky 
zaměřeny dvojice testovacích bodů ve vzájemné vzdálenosti 
50 cm viz Obr. č. 6. Jeden z dvojice stabilizovaných bodů 
byl zaměřován v pravidelných intervalech GPS přístrojem za 
současné průběžné změny parametrů přístroje (SNR, PDOP, 
elevační úhel, výška antény). Druhý bod zaměřovala druhá 
aparatura GPS, u které bylo ponecháno stejné nastavení po 
celou dobu měření s tím, že naměřená data měla sloužit 
jednak pro zjištění přesnosti přístroje na dané lokalitě a dále 
pro zhodnocení vlivu změn parametrů prvního přístroje na 
přesnost měření.  

 

3.1.1 Volba testovacích lokalit 

Lesní porosty určené k umístění testovacích bodů byly vybrány na území ŠLP Křtiny za 
pomocí softwaru ArcGIS 9.2 s využitím dat LHP. Při výběru bylo třeba najít 
reprezentativní porosty jak po stránce druhové, věkové, tak i prostorové. Tento výběr 
byl podmíněn hlavně zjištěním, zda se dá příprava mladých hustě zakmeněných porostů 
provádět prostřednictvím GPS navigačních systémů. Nejvyšší zřetel byl brán na plné 
zakmenění (dle LHP) porostních skupin z důvodu simulace nejhorších podmínek pro 
příjem signálu vlivem porostu. Dále bylo přihlíženo na to, aby konfigurace terénu 
naopak příliš nezhoršovala příjem signálu z družic. Vhodnost jednotlivých porostů byla 
dále konzultována s vedoucím příslušného lesního úseku a upřesněna terénním 
průzkumem. Vzhledem k plánovanému rozsahu měření bylo vybráno pouze 5 níže 
uvedených porostních typů, u kterých je předpokládán nejomezenější příjem signálu 
GPS a zároveň nejvyšší nasazení harvestorových technologií.  

Výběr sledovaných lesních porostů byl ovlivněn zastoupením práce ve výchovných 
těžbách prostřednictvím TDS. Z celkového množství vytěženého dřeva 16,187 mil. m3 
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v ČR v roce 2008 byl podíl na harvestorovou techniku 4,8 mil. m3. S ohledem na 
vytěžené dřevo z výchovných zásahů tvoří vláknina a ostatní průmyslové sortimenty 
4,984 mil m3 a palivo 1,260 mil m3 v jehličnatých porostech, celkem 6,244 mil m3 
a z toho na TDS připadá 1,9 mil. m3 na ploše 29 000 ha z celkového množství 
výchovných zásahů na ploše 66 700 ha. během r. 2008. Tyto těžební práce jsou 
v červených a zelených lesních porostech.  V zelených je síť vytěžených linek částečně 
vytvořena, proto byl požadavek na sledování přesnosti stanoven na lesní porosty ve stáří 
do 40 let, kde korunový zápoj je ještě uzavřen a příjem družicového signálu je ve 
většině těchto porostů ztížený. 

Podrobná charakteristika vybraných porostních skupin je pro jednotlivá stanoviště 
(dvojice bodů) specifikována v následujícím tabelárním přehledu. 

 
 

Stanoviště č.1 – dvojice testovacích bodů 1, 2 
 

Porostní 

skupina 

Katastrální 

území 

Výměra 

(ha) Věk 

Výška 

(m) Zakmen ění 

Dřevina - 

zastoupení 

20Ca4a VRANOV 2,00 34 17 10 SM-100 

 
Stanoviště č. 2 – dvojice testovacích bodů 3, 4 
V tomto případě byla k měření využita pouze část porostní skupiny se 100% 
zastoupením smrku. 
 

Porostní 

skupina 

Katastrální 

území 

Výměra 

(ha) Věk 

Výška 

(m) Zakmen ění 

Dřevina - 

zastoupení 

20Da3 VRANOV 5,98 26 11 10 SM-100 

 
Stanoviště č. 3 – dvojice testovacích bodů 5, 6 
V tomto případě byla k měření využita pouze část porostní skupiny se 100% 
zastoupením borovice. 
 

Porostní 

skupina 

Katastrální 

území 

Výměra 

(ha) Věk 

Výška 

(m) Zakmen ění 

Dřevina - 

zastoupení 

19Da4 VRANOV 0,64 34 15 10 BO-100 

 
Stanoviště č. 4 – dvojice testovacích bodů 7, 8 
 

Porostní 

skupina 

Katastrální 

území 

Výměra 

(ha) Věk 

Výška 

(m) Zakmen ění 

Dřevina - 

zastoupení 

19Da3b VRANOV 0,83 24 13 10 

SM-10, BO-

65, 

MD-10, BK-

10, DB-5 
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Stanoviště č. 5 – dvojice testovacích bodů 9, 10 
V tomto případě byla k měření využita pouze část porostní skupiny se zastoupením 
buku, habru a dubu. 
 

Porostní 

skupina 

Katastrální 

území 

Výměra 

(ha) Věk 

Výška 

(m) Zakmen ění 

Dřevina - 

zastoupení 

14Aa6 VRANOV 7,11 59 23 10 

BK-76, DB-5, 

HB-19 

 

3.1.2 Geodetické zaměření testovacích bodů 

Geodetické zaměření testovacích bodů bylo provedeno v průběhu září a října 2008 
za využití přesné GPS aparatury Topcon Hiper Pro v kombinaci s konvenčním 
geodetickým měřením polární metodou pomocí totální stanice (GTS – 105N). Zmíněný 
GPS přijímač obsahuje unikátní technologii GPS+, která umožňuje sledovat satelity 
systémů GPS i GLONASS. Tato duální sledovací technologie dokáže zvýšit počet 
dostupných satelitů oproti samotné GPS až o 40%, a tím se zvyšuje možnost provádění 
měření i v méně vhodných podmínkách jako jsou například lesní porosty. 

Již před tímto měřením bylo provedeno testování této aparatury na ŠLP v prostoru 
výukového polygonu v blízkosti městské části Brno Útěchov. Všechny body výukového 
polygonu jsou stabilizovány pod porostem (smíšený porost SM, BK, DB, JD) s výrazně 
horšími podmínkami pro příjem signálu než v případě zájmových lokalit tohoto 
výzkumného projektu. Výsledky dosažené při testování použité metody splnily 
požadovanou přesnost pro mapování v lesních porostech. Výsledky  testování na 
výukovém polygonu jsou uvedeny v tabulce č.3. 

 
Tab. č. 3 Výsledky testování přesnosti aparatury Topcon Hiper Pro (odchylky uváděné 

v metrech) 
 

č.b. 
 Přesné sou řadnice  sou řadnice ur čené GPS 

pol. 

chyba 

y x h y x h ∆P 

4005 595162,25 1149842,64 474,57 595162,22 1149842,65 474,75 0,032 

4006 595118,13 1149869,43 470,60 595118,09 1149869,43 470,77 0,040 

4007 595036,83 1149910,71 450,57 595036,81 1149910,73 450,66 0,028 

4008 595038,63 1149951,30 463,75 595038,59 1149951,24 463,83 0,072 

4009 594992,28 1149972,26 460,26 594992,29 1149972,18 460,20 0,081 

4010 594937,62 1149984,90 450,84 594937,56 1149985,14 450,81 0,247 

4011 594902,49 1150039,30 451,86 594902,47 1150039,30 452,01 0,020 
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Samotnému zaměření testovacích dvojic bodů totální stanicí předcházelo zaměření 
a stabilizace dvojice stanovisek (body č.4001 a 4002) GPS aparaturou v místě s lepším 
příjmem GPS signálu (na lesním palouku). GPS měření bylo provedeno statickou 
metodou s následným postprocesním zpracováním. Pro výpočet přesných souřadnic je 
třeba zpracovávat data minimálně ze dvou stanic simultánně sbírajících data, z nichž 
jedna musí být umístěna na bodě o známých souřadnicích. Jakožto zdroj korekcí pro 
postprocesní zpracovaní byly z důvodu zvýšení přesnosti výsledků zvoleny dvě 
referenční stanice; nejbližší stanice sítě CZEPOS, s názvem „TUBO“ umístěná na střeše 
stavební fakulty VUT v Brně a stanice „TBRN“ sítě TopNet, spravované firmou 
Geodis, s.r.o. Při současném měření na třech bodech lze vypočítat uzávěry v měřeném 
trojúhelníku, čímž se zvýší procentuální míra spolehlivosti zaměřených vektorů 
a můžeme provést síťové vyrovnání (pomocí nadbytečných veličin), které udává 
přesnější hodnoty prostorové přesnosti určovaných bodů. 

Pro zpracování naměřených dat (body 4001 a 4002) byl použit software Topcon Tools, 
rovněž od firmy Topcon. Po stažení dat do osobního počítače a zpracování 
diferenciálních korekcí byla provedena kontrola horizontální a vertikální přesnosti 
vypočtených vektorů (vzdáleností mezi referenční stanicí a určovaným bodem viz obr. 
č. 7 s následnou kontrolou přesnosti určení vlastních bodů viz. obr. č. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. č. 7 
 
 
 
 
 
 

obr. č. 8 
 

GPS měření je primárně počítáno v souřadnicovém systému WGS 84. Pro další využití 
bylo nutné tyto souřadnice převést do systému jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(JTSK). Transformace byla provedena v softwaru Transform v6 firmy Geoobchod 
Pardubice. Tento program umožňuje provádět převod souřadnic bodů získaných GPS 
měřením v souřadném systému ETRS-89 do souřadného systému projektu (v našem 
případě S-JTSK). Rozdíly zeměpisných souřadnic bodů mezi systémy ETRS-89 
a WGS-84 jsou pro běžné účely zanedbatelné, a proto můžeme souřadnice vypočítané 
programem Topcon Tools považovat za souřadnice ETRS-89. Pomocí 3 identických 
bodů v blízkém okolí našeho zájmového území byla provedena  prostorová 6-prvková 
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shodnostní transformace (beze změny měřítka). Identickým bodem se rozumí bod, který 
má určené souřadnice v systému JTSK i v systému ETRS-89 viz výpis. č. 1. Střední 
polohová i prostorová chyba transformace byla 0,099 m viz výpis. č. 2. 

Další fází geodetického měření bylo určení souřadnic bodů nutných pro testování 
aparatury GPS v rámci daného projektu. Tyto testovací body byly po dvojicích 
rozmístěny v různých částech již zmíněné lokality a k jejich zaměření byla použita 
klasická geodetická metoda s použitím elektronického tachymetru (totální stanice). 
Konkrétně byla použita elektronická totální stanice GTS-105N s alfanumerickou 
klávesnicí. Přesnost tohoto přístroje je dána hodnotou ±2mm + 2ppm, která je mnohem 
vyšší než námi požadovaná.  

Všechny dvojice testovacích bodů byly trvale stabilizovány plastovým znakem 
a očíslovány postupně 1 – 10. K zaměření bodů bylo použito různých metod měření. 
Body č.1, 2, 9 a 10 byly zaměřeny rajonem, body č.3 a č.4 dvojnásobným rajonem 
a body č.5 až č.8 
jednostranně připojeným 
a orientovaným 
polygonovým pořadem, 
někdy nazývaným volný 
pořad. Vzhledem k tomu,že 
tento pořad není na konci 
připojen, nelze jej 
vyrovnat, a proto je 
nezbytné dodržet určitá 
pravidla. Polygonový pořad 
nesmí být delší než 300 m 
a nesmí mít více jak 
3 strany, aby se ve 
vypočtených souřadnicích 
tolik neuplatnily chyby 
v měřených úhlech 
a délkách. Veškeré tyto 
podmínky byly dodrženy viz. výpis. č. 3. Při zaměřování bylo vycházeno z již předem 
určených (pomocí GPS) souřadnic bodů č. 4001 a č. 4002. 

 
Číslo bodu    ETRS-89:           B                          L                      h 
                     S-JTSK:             Y                          X                      Z 
----------------------------------------------------------------------------------- 
33050050                      49°21'56,38220     16°32' 1,05530      445,290     
                                      601493,080           1141313,430         400,260     
33090090                      49°26' 2,80970      16°21'25,91560     574,120     
                                      613385,840           1132343,260         529,030     
43020350                      49° 6'48,33980      16°30'30,28500     370,520     
                                      606365,360           1168997,400          325,680     
 
 
 
 
 

Obr. č. 9 Stabilizace testovacích bodů 
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Průměrné opravy: 
Číslo bodu      S-J [m]  V-Z [m]  Z [m]  šířka ["] délka ["] 
------------------------------------------------------------ 
33050050         0,031   -0,080   0,001   0,0010   -0,0040 
33090090        -0,095    0,094  -0,001  -0,0031    0,0046 
43020350         0,064   -0,014   0,000   0,0021   -0,0007 
------------------------------------------------------------ 
Střed, hodnoty   0,068    0,071   0,001   0,0022    0,0035 
 
Střední polohová chyba   : 0,099 [m] 
Střední prostorová chyba: 0,099 [m] 

Výpis č. 1 Souřadnice identických bodů použitých pro transformaci 
 
Prostorová transformace souřadnic ETRS89 => S-JTSK 
Varianta bez změny měřítka 
Výšky redukované o převýšení geoidu: ANO 
(Poloměr oblasti pro Jungovu dotransformaci: 0,0 km) 
---------------------------------------------- 
Transf, parametry a jejich střední chyby 
---------------------------------------- 
Posun DX             Posun DY             Posun DZ 
-485,570(37,776)     -137,590(71,156)     -551,293(18,733)      
Rotace X             Rotace Y             Rotace Z 
4,654(1,737)         5,712(1,279)         6,534(1,746)          
 
Korelační koeficienty a váhy: 
 -0,856083 -0,876276 -0,846063  0,984075  0,796454 
  0,501156  0,947224 -0,768122 -0,964281 
  0,533577 -0,931614 -0,434614 
 -0,737837 -0,828478 
  0,732214 

 

Výpis č. 2 Protokol o transformaci 

Data naměřená totální stanicí byla do počítače stažena pomocí programu Geomanw 
(geodetický manager pro windows) od firmy Geodis Brno, s.r.o. Tato data byla dále 
zpracována programem Groma 8. Jedná se o výpočetní software na zpracování 
veškerých geodetických měření. Výsledek měření, tedy souřadnice testovacích bodů 
v systému JTSK a výšky v systému Balt po vyrovnání, byly exportovány do souboru 
v textovém tvaru.  

Dodržením všech zásad a metodik měření a zpracování naměřených dat bylo dosaženo 
výsledků splňujících kritéria přesnosti pro určování souřadnic podrobného bodového 
pole.   

Mezní počet bodů           : Skutečná hodnota: 3, Mezní hodnota: 3 

Mezní délka pořadu [m] : Skutečná hodnota:  282.806, Mezní hodnota:  300.000 

Mezní délka strany [m]  : Skutečná hodnota:  121.543, Mezní hodnota:  400.000 

Mezní poměr délek        : Skutečná hodnota: 1:1.54, Mezní hodnota: 1:3.00 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

Výpis č. 3 Test polygonového pořadu 
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3.1.3 Měření s GPS na dvojici testovacích bodů 

3.1.3.1 Technická specifikace aparatur GPS a použitý software 

Měření bylo prováděno s GPS GIS aparaturami z řady GeoExplorer CE®, které patří 
mezi produkty americké firmy Trimble. Typové označení produktů je Geo XT. Geo XT 
je kompaktní a bezkabelový GPS systém pro pořizování a aktualizaci dat pro GIS. 
Jedná se o GPS přijímač s integrovaným Pocket PC v jedné schránce. Dále je přístroj 
vybaven EVEREST technologií pro měření v obtížných podmínkách (les, zástavba). 
Tento 12-ti kanálový přijímač umožňuje sběr kódových i fázových dat. Je schopen mj. 
přijímat korekce EGNOS a dosahovat bez dalších nákladů DGPS přesnosti bez 
referenční stanice. 

Tab. č. 4 Technické parametry GPS aparatury Geo XT 

Technické parametry Geo XT 

Počet komunikačních kanálů 12 

Integrovaný DGPS EGNOS 

EVEREST technologie do lesa ano 

Nosná frekvence L1/CA kód 

Data collector Integrovaný Pocket PC 

 - Paměť 512MB flash disk 

 - Software pro sběr dat z GPS TerraSync V 2.30 

Anténa Interní 

Váha 0,72 kg 
 
Trimble TerraSync - Profesionální řídící software pro sběr dat a aktualizaci GIS, 
nastavení a ovládání GPS. Software slouží pro všechny Trimble GPS / GIS přijímače 
a Pocket PC (Windows CE) polní počítače a ovládací jednotky. 
 
Trimble GPS Pathfinder Office - Kancelářský software pro zpracování GPS / GIS dat. 
 
MS Excel - tabulkový procesor od firmy Microsoft pro operační systém Microsoft 
Windows. 

 
3.1.3.2 Postup měření 

Pro porovnávací měření na dvojici blízkých bodů bylo použito dvou shodných GPS 
aparatur Trimble GEO XT, které byli opatřeny externí anténou Trimble Hurricane L1 
upevněnou na teleskopické výtyčce. Jedna z aparatur po celou dobu měřila se shodným 
nastavením parametrů pro sběr dat: maska PDOP-12, maska SNR-37, elevační úhel 12°, 
interval záznamu 1s, autonomní GPS, výška antény 2,5 m. U druhého přístroje 
umístěného na druhém z dvojice bodů byla v desetiminutových intervalech měněna 
hodnota zmiňovaných parametrů a každému ze zaznamenaných bodů byl přiřazen 
atribut s číslem podle tab. č. 5. Ve všech případech bylo využíváno pouze kódového 
principu měření a to z důvodu ztráty fázové synchronizace pod korunami stromů. 
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Tab.  č. 5 Názvy a hodnoty parametrů příjmu signálu pro příslušné číslo prvku. 
 

Číslo 

prvku 
Názvy a hodnoty parametr ů 

1 Stejné nastavení u obou aparatur 

2    Interval záznamu 5 s 

3 

maska PDOP 

99 

4 20 

5 16 

6 12 

7 4 

8 

maska SNR 

13 

9 17 

10 27 

11 37 

12 40 

13 

Elevační úhel 

0° 

14 5° 

15 10° 

16 15° 

17 20° 

18 EGNOS aktivován 

19 

Anténa 

3,5m 

20 4,5m 

21 4,5m, elevace 5° 

 

Po shodném měření na všech pěti dvojicích testovacích bodů byla data přetažena na 
pevný disk počítače za pomocí nástroje Data transfer od firmy Trimble. Dále byly na 
těchto datech provedeny postprocesní korekce pomocí referenčních dat z vlastní 
referenční stanice umístěné nedaleko testovacích bodů. Pro zjištění vlivu vzdálenosti 
referenční stanice od místa měření byla použita data ze sítě permanentních referenčních 
stanic CZEPOS, konkrétně ze stanice TUBO vzdálené zhruba 10 km od zájmové 
lokality. 

Na portálu pro získávání referenčních dat ze sítě CZEPOS je k dispozici služba pro 
vytvoření virtuální referenční stanice poblíž místa měření s GPS. Této služby bylo 
v projektu také využito v rámci zjišťování vlivu referenčních dat na výslednou přesnost 
měření.  
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Obr. č. 10 Ukázka dat naměřených pro jeden z dvojice bodů. 
 

Po provedení korekcí pomocí dat ze tří referenčních stanic (vlastní referenční stanice, 
virtual CZEPOS a CZEPOS) byla data vyexportována do formátu shapefile. Pro 
výsledné zhodnocení přesnosti byly použity databázové tabulky těchto souborů, které 
byly dále zpracovány v softwaru MS Excel. 

 

3.1.4 Výsledky měření 

Při statistickém zhodnocení vlivu nastavitelných parametrů (maska PDOP, SNR, 
elevace, výška antény) na přesnost měření se systémem GPS v lesních porostech bylo 
zjištěno, že velikost souřadnicové chyby nikterak nekoreluje se změnou parametrů 
v přístroji viz graf č. 2, který znázorňuje rozdíl středních souřadnicových chyb 
aparatury se změnami nastavení a aparatury permanentně nastavené na stejné hodnoty. 
Záporné hodnoty znázorňují zlepšení při změně příslušného parametru, kladné naopak 
zhoršení.  

 

 

 

 

 

 



Projekty Grantové služby LČR 
Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními stroji vybavenými systémem GPS. 

                                                                                     
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 2 

V lesních porostech je pravděpodobně změna přesnosti, vzniklá rozdílným nastavením 
aparatur, natolik malá, že zaniká v celkové nepřesnosti zkoumaných přístrojů GPS. 

Z naměřených dat přístroje permanentně nastaveného na stejné hodnoty lze však zjistit 
závislost přesnosti zkoumaných aparatur na stanovišti viz. graf č. 3. Tento graf zároveň 
znázorňuje změnu střední souřadnicové chyby při použití dat pro postprocesní korekce 
z různých referenčních stanic. V grafu č. 4 je patrna velikost průměrné souřadnicové 
chyby pro všechny stanoviště a příslušné změny parametrů. 
 
Elevace a výška antény nevykázaly přílišné pozitivní změny. Pouze při kombinaci 
vysoké antény a malého elevačního úhlu došlo k pozitivní změně souřadnicové chyby. 
 
EGNOS - vzhledem k tomu, že po většinu času měření nebyl dostupný, tak také 
nedošlo k výrazným změnám v přesnosti. V případě EGNOSu se jedná o RTK a proto 
se jeho vliv projeví hlavně u dat bez postprocesních korekcí.  

 

Rozdíly test-permanent pro všechny zm ěny

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Číslo p říslušné zm ěny

R
oz

dí
l s

ou
řa

dn
ic

ov
ýc

h 
ch

yb

dvojice 1_2

dvojice 3_4

dvojice 5_6

dvojice 7_8

dvojice 9_10



Projekty Grantové služby LČR 
Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními stroji vybavenými systémem GPS. 

                                                                                     
33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 4 
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Tab. č. 6 Vliv masky PDOP na počet zaznamenaných prvků  v procentech oproti 
referenčnímu přístroji 

 

dvojic
e 

PDOP 
99 20 16 12 4 

1_2 
10

0 
10

0 88 97 89 

3_4 
10

7 94 81 92 43 

5_6 
10

5 
12

4 
10

0 
10

2 
10

3 

7_8 
12

2 
50

5 
13

5 
10

7 51 

9_10 
10

0 98 
10

8 99 77 
 

Tab. č. 7 Vliv masky PDOP na počet zaznamenaných prvků v procentech oproti 
referenčnímu přístroji 

 

d
vojice  

SNR 

3 7 7 0 
1

_2 03 00 04 2 
3

_4 02 07 06 5 
5

_6 12 06 03 2 
7

_8 00 05 00 00 
9

_10 12 13 06 2 
 

Závěrem lze říci, že v lesních porostech je optimální nastavit aparatury na hodnoty pro 
produktivní sběr dat (vyšší hodnoty masky PDOP a nižší hodnoty SNR) a na 
naměřených datech provést vhodné postprocesní korekce. Z grafu č. 3 je dále patrno, že 
při použití vhodných korekčních dat je pro většinu stanovišť průměrná chyba přístroje 
Geo XT menší než 2 m.  

 

3.2 DRV 2 – Ověření přesnosti GPS pro optimalizaci těžebně 
dopravních činností v lesních porostech 
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Z výsledků první části řešení projektu Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie 
GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL je patrno, že v lesních porostech je 
pravděpodobně změna přesnosti vzniklá rozdílným nastavením aparatur natolik 
zanedbatelná, že zaniká v celkové nepřesnosti zkoumaných přístrojů GPS a proto je pro 
měření v lesních porostech optimální nastavit aparatury na hodnoty pro produktivní sběr 
dat (vyšší hodnoty masky PDOP a nižší hodnoty SNR) a následně provést na 
naměřených datech vhodné postprocesní korekce.  

Na první dílčí realizační výstup (DRV 1) bylo navázáno v druhé etapě řešení projektu, 
kde se výsledky tohoto výstupu staly základem pro konfiguraci referenčních GIS GPS 
přijímačů v těžebně dopravních strojích. 

V souladu se zadáním výzkumného projektu byly v průběhu 1. pololetí roku 2009 
započaty práce na druhé etapě. Náplní dílčího realizačního výstupu této části (DRV 2) 

je ověření přesnosti GPS pro optimalizaci těžebně dopravních činností v lesních 
porostech.  

Ověřování přesnosti GPS přístrojů umístěných na těžebně dopravních strojích probíhalo 
v průběhu pracovních procesů těchto strojů na několika lokalitách v ČR. Vzhledem 
k tomu, že implementace systému GPS na TDS není příliš rozšířena, omezilo se 
testování pouze na dva systémy využívající tuto technologii. Jedním z dvojice je systém 
TimberNavi od výrobce John Deere a druhým je systém implementovaný do TDS firmy 
Ponsse se jménem GeoMail. 

Tab. č. 8 Vybavení TDS navigačními systémy podle dodavatelů v ČR 

 

Vlastní porovnávání přesnosti probíhalo dle níže uvedené metodiky a výsledky byly 
zpracovány do přehledných grafických výstupů a tabulek. 

Majitel TDS  Stroj Software 

LZ Dobříš Harvestor Ponsse OPTI + GeoMail 

  Forwarder Ponsse OPTI + GeoMail 

LZ Boubín Harvestor Ponsse Beaver OPTI + GeoMail 

  Forwarder Ponsse Wisent OPTI + GeoMail 

  Harvestor Ponsse OPTI + GeoMail 

  Forwarder Ponsse OPTI + GeoMail 

LZ Kladská Harvestor John Deere 1070 D Timbermatic 300 + TimberNavi + Profesional Logistics  

  Forwarder John Deere 810 D Timbermatic700 + TimberNavi + Profesional Logistics  

Jiří Drastich Harvestor John Deere 1070 D Timbermatic 300 + TimberNavi + Profesional Logistics  

  Forwarder John Deere 810 D Timbermatic700 + TimberNavi + Profesional Logistics  

  Harvestor John Deere Timbermatic 300 + TimberNavi + Profesional Logistics  

  Forwarder John Deere Timbermatic700 + TimberNavi + Profesional Logistics  

  Forwarder Timberjack 1490 D Timbermatic700 + TimberNavi + Profesional Logistics  

Tomáš Klouda Harvestor John Deere 770 D Timbermatic 300 + TimberNavi + Profesional Logistics  

  Forwarder John Deere 810 D Timbermatic700 + TimberNavi + Proesional Logistics  
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3.2.1 Metodika 

3.2.1.1 Zájmové lokality 

Hodnocení přesnosti systémů GPS implementovaných v TDS probíhalo na několika 
lokalitách na území ČR v závislosti na pracovních nabídkách pro tyto stroje. Pro každou 
zájmovou lokalitu byla vypracována tabulka organizace pracoviště viz níže, ve které 
jsou uvedeny: Identifikace pracoviště, Charakteristika přírodních podmínek, 
Charakteristika těžebního zásahu a těženého dřeva a Technologická charakteristika 
pracoviště a zásahu. 
 

Tab. č. 9 Soupis lesních porostů, kde bylo použito navigačního systému GPS 
 

Přehled o p říprav ě porost ů pomocí GPS 

datum lokalita příprava lesní porost 

24-27.1.2008 LS Znojmo na stromech 504 D3 
5-6.2.2008 LTŚ Hranice na stromech 420 C3 

16-20.4.2008 VLS Lipník bodová GPS 530 Z2 
8-11.7.2008 LS Telč bodová GPS 110 F6 

11-15.8. 2008 LS Telč Timber Navi 125 A3B3 
13-14.11.2008 LS Telč Timber Navi 128 D4, 221 E5 
6-10.7.2009 LZ Dobříš na stromech 655 E5,6 

17-19.7. 2009 LS Telč Timber Navi 211D8, 215D6 
12-14.8. 2009 LS Pelhřimov ArcGIS 409A3, 702 C3 
17-22.8. 2009 LZ Kladská TimberNavi 221 D5   

26-28.8.2009 LS Telč TimberNavi 507 A6,B6 
1-3.9. 2009 VLS H. Planá ArcGIS Nová Pec 2a 
9-11.9. 2009 LZ Boubín /vyv. ArcGIS 133 D8 

18-23.10.2009 LS Telč TimN+ ArcGIS 133 C6 
 
 
 

Organizace pracovišt TDS  
      
A. Identifikace pracovišt ě:     

1. Majitel lesa stát - Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

2.Porost     2 A 080 

3. Plocha porostu (ha)   zásah na ploše (ha) 18,65 

4.Věk porostu 49 

5.Zakmenění před zásahem 10 

6. Dřeviny a jejich zastoupení SM/100% 

7.Výčetní tlouštky dřevin (cm) 20 

8.Střední výšky dřevin (m) 26 

9. Průměrná hmotnatost (m3) 0,36 

10. Zásoba dřeva na 1 ha (m3) 466 
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B. Charakteristika p řírodních podmínek:  

1.Sklon svahu % 1. > 10 92 

  

2. 11 - 20 5 

3. 21 - 33 3 

4. 34 - 40   

5. 41 - 50   

2 Ćas těžby 1. doba mízy (16.4.-14.9) ano 

  2.doba mízního klidu (15.9 -15.4.)   

3. Náchylnost k erozi   

  

1. velmi těžko erodovatelná   

2. hůře erodovatelná ano 

3. lehčeji erodovatelná   

4.velmi lehce erodovatelná   

4. Únosnost půdy 1.únosná ( >200kPa)  ano 

   2.podmíněně únosná (50-200 kPa)   

   3.neúnosná (< 50kPa)   

5. Průjezdnost terénu 1. bez překážek ano 

  

2. překážky do výše 30cm ve vzdálenosti větší než 5m    

3. překážky do výše 50cm ve vzdálenosti větší než 5m   

4.překážky vyšší než 50cm ve vzdálenosti kratší než 5m   

6. Stav povrchu půdy 1.bez buřeně ano 

  

2.slabě zabuřeněno (pokryv do 25% plochy   

3. středně zabuřeněno (pokryv 26-50% plochy    

4.silně zabuřeněno (pokryv více než 50% plochy    

5. nálet   

6. nárost   

      

C. Charakteristika t ěžebního zásahu a t ěženého d řeva  

1. Druh těžby 1 těžba obmýtní úmyslná   

  

2. těžba výchovná (předmýtní úmyslná)          ano 

3. těžba nahodilá-jednotlivé stromy   

4.těžba nahodilá - skupiny stromů   

5.těžba nahodilá - plošný zásah   

2. Těžená dřevina 1. Jehličnany SM 

  

2. Jehličnany a listnáče   

3. Listnáče   

3. Průměrná hmotnatost těženého dřeva (m3/ks) 0,11 

4. Intenzita zásahu (m3) 1500 

      

D. Technologická charakteristika pracovišt ě a zásahu:  

1. OM   1. Přímo na okraji porostu  2 lokality 

   2. Mimo okraj porostu   

2. Zpřístupnění nitra porostu:       

   1. Volný pohyb bez vytyčení linek   

   2. Linky vytyčené podle platných předpisů:   

    
3. Linky v digit. 
podobě          ano 

3. Délka vyvážecích linek (m/ha)   

4. Sortimenty vyráběné.     m       /       cm m3 
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1. kulatina 5m/12 - 39cm    

2. kulatina 3m/12 - 29cm    

3. dřevovina 3m/8  - 12cm    

4. vláknina OSB 2m/7 - 50cm    

5. vláknina DTD 2m/5 - 80cm    

5. Výrobce harvestoru: John Deere 770 D   

6.Výrobce forwarderu: John Deere 810 D   

7. Śířka vyvážecích linek (m) 4 m 4 

8. Śířka pracovních polí (m) 20 m 20 
 
     

 
 

Schéma uspořádání pracoviště, dokumentace, důležité….     

        
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            

 
 

3.2.1.2 Testované systémy a těžebně dopravní stroje vybavené systémem GPS 

Tato kapitola popisuje systémy, které byly podrobeny testování. Systémem je zde 
chápán, jako kompletní řešení GPS navigace pro TDS od příslušného výrobce. 
 
 
John Deere 
 
TDS – harvestor 770 D, forvarder 810 D 
 
Software – TimberNavi 
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TimberNavi je jednoduchý geografický informační systém, který pomocí přijímače GPS 
signálu umožňuje operátorovi harvestorových technologií sledovat jeho pozici 
v reálném čase na počítačovém displeji palubního počítače stroje. Program dále 
umožňuje nahrávání digitálních lesnických map a tvorbu dalších mapových vrstev, na 
kterých mohou být zaznamenána důležitá data týkající se terénních podmínek, 
vyznačených pracovních polí, významných biotopů, elektrovodů, hranic států, silniční 
a odvozní sítě, skládek atd. Digitální mapy a jejich jednotlivé vrstvy mohou být 
připravovány v kanceláři, a poté nahrány do počítače stroje, aby se stroj nezdržoval 
v terénu, nebo lze informace zaznamenávat přímo do palubního počítače stroje. 
TimberNavi lze použít v harvestoru i vyvážecím traktoru; systém je navržen tak, že 
předpokládá jejich vzájemnou spolupráci. Harvestor může například zaznamenat data 
týkající se produkce na digitální mapě. Takto připravenou mapu lze nahrát do počítače 
vyvážecího traktoru, jehož řidič poté může vidět na digitální mapě polohu dříví, linek 
a všech dalších důležitých informací, které mu zaznamenal operátor harvestoru. K 
přenosu dat lze použít např. GSM bezdrátovou komunikaci. Systém tak umožňuje 
efektivnější plánování odvozu dříví a větší kontrolu nad jeho tokem. Systém 
TimberNavi předpokládá, že je stroj vybaven anténou schopnou příjmu GPS signálu. 
Anténa je u harvestorové techniky John Deere montována na kabinu stroje a je napojena 
na palubní počítač přes USB rozhraní. 
 
GPS modul - BU-353 (GlobalSat Technology Corporation) připojený přes USB 
 

Tab. č. 10 Technická specifikace GPS modulu pro systém John Deere 
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Ponsse 
 
TDS – harvestor Ponsse Beaver, forvarder Ponsse Wisent 
 
Software – GeoMail (TimberNavi) 

Software GeoMail, který je dodávaný firmou Ponsse pro řešení navigace a sledování 
TDS pomocí GPS, má velice omezené možnosti pro import a export geografických dat. 
Z těchto důvodů byla na palubní počítač TDS nainstalována demoverze programu 
TimberNavi, ve které byla prováděna veškerá měření. 
 
GPS modul –specifikaci GPS aparatur instalovaných na TDS Ponsse bohužel výrobce 
nedodává. Lze se pouze domnívat, že se jedná o GPS aparaturu na úrovni turistických 
GPS přijímačů. 
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3.2.1.3 Použité GIS GPS referenční přístroje a software pro zpracování dat 

Použitý přístroj i software byl shodný s testovanou aparaturou v prvním úkolu tohoto 
projektu, ale pro úplnost je zde opakovaně uvedena jeho technická specifikace. 

Referenční měření bylo prováděno s GIS GPS aparaturou z řady GeoExplorer CE®, 
která patří mezi produkty americké firmy Trimble. Typové označení produktu je Geo 
XT. Geo XT je kompaktní a bezkabelový GPS systém pro pořizování a aktualizaci dat 
pro GIS. Jedná se o GPS přijímač s integrovaným Pocket PC v jedné schránce. Dále je 
přístroj vybaven EVEREST technologií pro měření v obtížných podmínkách (les, 
zástavba). Tento 12-ti kanálový přijímač umožňuje sběr kódových i fázových dat. Je 
schopen mj. přijímat korekce EGNOS a dosahovat bez dalších nákladů DGPS přesnosti 
bez referenční stanice. Pro sběr referenčních dat byla použita externí anténa Trimble 
Hurricane, umístěná pomocí magnetického držáku na střeše. 

 

Tab. č. 10  Technické parametry GPS aparatury Geo XT 

Technické parametry Geo XT 

Počet komunikačních kanálů 12 

Integrovaný DGPS EGNOS 

EVEREST technologie do lesa ano 

Nosná frekvence L1/CA kód 

Data collector Integrovaný Pocket PC 

 - Paměť 512MB flash disk 

 - Software pro sběr dat z GPS TerraSync V 2.30 

Anténa Externí Hurricane 

Váha 0,72 kg 

 
Trimble TerraSync - Profesionální řídící software pro sběr dat a aktualizaci GIS, 
nastavení a ovládání GPS. Software slouží pro všechny Trimble GPS / GIS přijímače 
a Pocket PC (Windows CE) polní počítače a ovládací jednotky. 
 
Trimble GPS Pathfinder Office - Kancelářský software pro zpracování GPS / GIS dat. 
 
ARC Map – GIS z balíku ARC GIS DESKTOP od firmy ESRI. 
 
MS Excel - tabulkový procesor od firmy Microsoft pro operační systém Microsoft 
Windows. V tomto editoru byly zpracovány veškeré tabulkové výstupy projektu. 
 
3.2.1.4 Příprava zájmových lokalit 

Pro každou zájmovou porostní skupinu určenou ke zpracování harvestorem byla 
vypracována předběžná příprava, jejíž náplní byla okulární prohlídka lesního porostu, 
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reliéfu terénu a případných překážek či omezení ztěžujících, nebo znemožňujících 
pohyb TDS. Pomocí GIS GPS byly zaměřeny budoucí i stávající vyklizovací linky 
a případné překážky v porostních skupinách. Následující přípravné práce spočívaly 
v úpravě zaměřených vyklizovacích linek, které bylo třeba doplnit dalšími liniemi do 
pravidelného rozestupu 24 m (šíře operačního pole harvestoru)  v aplikaci ARC Map viz 
obr. č. 11 a 12. Upravené linie byly dále uloženy do ESRI formátu shapefile 
a přeneseny do počítače TDS. 
 
 

 
 

Obr. č. 11  Mapa zachycující porostní skupinu, ve které bude realizována příprava 
vyklizovacích linek pro harvestor 
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Obr. č. 12  Mapa zachycující porostní skupinu, ve které již proběhla příprava 
vyklizovacích linek pro harvestor 

 
 
3.2.1.5 Ověřování přesnosti systémů GPS zakomponovaných do TDS 

V literárním přehledu bylo již uvedeno, že testováním přesnosti GPS navigací v TDS se 
zabývali Sládek a kol. (2008), kteří odchylku GPS v harvestoru považovali za kolmici 
spuštěnou ze zjištěné polohy na referenční linii viz obr. č. 1. Tato referenční linie byla 
zaměřena ve středech vyklizovacích linek pomocí GPS přijímače Trimble Pro XH 
a byla považována za přesnou. Jimi vytvořená metoda se však dá považovat za exaktní 
pouze v případě, že chyba GPS přístroje v TDS bude vždy pouze kolmá na směr pohybu 
tohoto prostředku. Pokud bude mít chyba v tomto případě stejný směr, jako podélná osa 
referenční linie, pak se do řešení promítne velice zkresleně. 

Pro řešení tohoto projektu byla vytvořena vlastní metoda výpočtu polohové chyby GPS 
přijímačů v TDS od referenčních dat. Principem metody je paralelní měření GPS 
přijímače v TDS zároveň s přesným GIS GPS přijímačem, na jehož datech byly 
následně provedeny postprocesní korekce z virtuální referenční stanice sítě CZEPOS 
umístěné nedaleko zájmové lokality. Antény obou přijímačů jsou umístěny na střeše 
TDS blízko sebe viz obr. č. 13. Toto postavení antén by mělo zaručit závislost obou 
měření na jednom bodě (bod na střeše TDS, který je stejný pro oba přístroje a je 
uvažován, jako jejich skutečná poloha). 
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Obr. č. 13 Umístění antén na střeše TDS John Deere 
 

Určená poloha z GIS GPS je v tuto chvíli považována za přesnou (referenční) a poloha 
z GPS v TDS je na základě shodného času záznamu porovnávána s polohou referenční. 
Na obrázku č. 14 je názorně zobrazeno propojení naměřených poloh z GPS TDS (John 
Deere) a GIS GPS (Geo XT) na základě času záznamu. Zelená úsečka pak značí směr 
a velikost chyby zaznamenaných souřadnic mezi přístroji. Tato metoda je velice 
jednoduchá a výsledky nejsou ovlivňovány směrem pohybu prostředku nesoucího GPS 
přijímač. Metoda je však velice citlivá na dokonalou časovou synchronizaci obou 
přijímačů.  
 

 
 

Obr. č. 14  Směr a velikost chyby u použité metody vyhodnocení dat 
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3.2.2 Výsledky 

Naměřená data byla ze všech testovaných GPS přístrojů exportována do vektorového 
formátu shapefile. V programu ArcMap bylo následně provedeno propojení 
atributových tabulek na základě shodného času záznamu prvků. Propojeny byly vždy 
soubory z TDS s odpovídajícím referenčním souborem z Geo XT. Propojené atributové 
tabulky byly dále zpracovávány a statisticky vyhodnocovány v programu MS Excel 
2003. 

Pro každou časově synchronizovanou dvojici bodů byly vypočítány souřadnicové 
rozdíly, které byly pro jednotlivé lokality souhrnně vyhodnoceny pomocí popisné 
statistiky v MS Excel. Tabelární a grafické výstupy jsou zde uvedeny pro jednu ze 
zájmových lokalit (LČR, LZ Boubín).  

3.2.2.1 Systém John Deere 
 

 
 

Obr. č. 15  Obrázek znázorňuje grafickou  podobu naměřených dat z referenčního 
přístroje Trimble Geo XT a z GPS integrované na TDS firmy John Deere 

 
Tab. č. 11 Tabulka zobrazuje základní statistické charakteristiky výběrového souboru 

 
Střední hodnota souřadnicového rozdílu 15,82 
Medián 15,85 
Směr. odchylka 6,35 
Rozptyl výběru 40,37 
Minimum 0,25 
Maximum 47,26 
Počet prvků 1968 
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3.2.2.2 Systém Ponsse (záznam dat v TimberNavi) 
 

 
 
Obr. č. 16  Na obrázku je znázorněna grafická podoba naměřených dat z referenčního 

přístroje Trimble Geo XT a z GPS integrované na TDS firmy Ponsse 
 

Tab. č. 12 Tabulka zobrazuje základní statistické charakteristiky výběrového souboru 
 

Střední hodnota souřadnicového rozdílu 16,48 
Medián 15,75 
Směr. odchylka 7,52 
Rozptyl výběru 56,51 
Minimum 0,18 
Maximum 62,51 
Počet prvků 2542 

 
 

Na grafické interpretaci naměřených dat je patrna systematická chyba směřující 
přibližně shodným směrem viz. obr. č. 17. Příčina naměřených odchylek může být 
například v implementaci S-JTSK do GPS systému u TDS. Pro naměřené odchylky byly 
vypočítány směry chybových vektorů a výsledky zobrazuje graf č. 5. 
 
 
 



Projekty Grantové služby LČR 
Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními stroji vybavenými systémem GPS. 

                                                                                     
47

 
 

Obr. č. 17 Obrázek znázorňující posunutí poloh z TDS jedním směrem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 5 Směry  souřadnicových chyb  u VLS Horní Planá 
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3.2.2.3 Celkové hodnocení 
 
Průměrná odchylka systému John Deere ze všech lokalit (téměř 7600 záznamů) činila 
11,3 m. Průměrná odchylka systému ponsse je shodná s hodnotou uvedenou v tabulce 
č. 12. Důvodem nepříliš velkého datového základu u Ponsse je již dříve zmiňovaný 
problém exportu a importu vhodných dat do programu GeoMail. 

 

3.2.3 Závěr 

V závěru této části projektu lze říci, že i při použití rozdílné metodiky hodnocení 
přesnosti systémů GPS integrovaných na TDS, je možno se přiklonit k tvrzení (Sládek 
a kol., 2008), že přesnost testované GPS aparatury implementované v harvestoru 
neumožňuje využití GPS systému pro detailní navigaci podle digitálních mapových 
podkladů a hraje spíše úlohu doplňující informace pro operátory strojů o jejich 
(přibližné) poloze, případně o poloze vytěženého dříví. 

 Je však nezbytné připomenout, že zjištěné odchylky souřadnic nemusí být způsobeny 
přímo nepřesností GPS aparatur, ale mohou být částečně i důsledkem nevhodně 
provedené transformace souřadnic z WGS 84 do S-JTSK, což může částečně dokazovat 
projevující se systematická chyba posunující vypočtenou polohu jedním směrem viz 
graf č. 5.  

 

3.3 DRV 3 - metodika a úvodní analýza pro tvorbu navigačního 
software pro pohyb strojů na pracovní ploše. 

 

3.3.1 Analýza funkcionality pro tvorbu navigačního softwarového vybavení 
TDS. 

 
Cílem analýzy je využití jako podklad pro vypsání výběrového řízení na vytvoření 
tohoto software. 
 
Základní parametry:  
Jednoduchost a účelnost, minimální nároky na znalosti z oboru výpočetní techniky na 
straně operátorů TDS a majitelů lesa. 
Instalace a práce v prostředí MS Windows2000, XP, Seven. 
Práce v souřadnicovém systému JTSK dle platné legislativy. 
 
Vstupy: 
Data: 
- import a export různých formátů geografických dat na základě knihoven GDAL 
a OGR 
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GDAL  (Geospatial Data Abstraction Library) je knihovna určená pro čtení a zápis 
rastrových GIS formátů. Knihovna používá jednoduchý abstraktní datový model pro 
všechny podporované datové formáty. Kromě toho nabízí také řadu užitečných nástrojů 
pro příkazovou řádku určených pro konverzi a zpracování dat. GDAL/OGR je 
považován za jeden z hlavních open source projektů, knihovna je hojně využívána také 
v komerční GIS sféře. Knihovna je otevřená a poskytuje základní funkcionalitu 
potřebnou pro denní práci s GIS formáty. 
OGR je související knihovna (která je součástí knihovny GDAL) poskytuje podobnou 
funkcionalitu pro "simple features" vektorová data. 
Knihovny jsou vyvíjeny pod hlavičkou Open Source Geospatial Foundation a vydávány 
pod licencí X/MIT. Nadace OSGeo (Open Source Geospatial Foundation) je nevládní 
nezisková organizace, jejíž cílem je podporovat a prosazovat společný vývoj otevřených 
geoinformačních technologií a dat. Nadace sleduje nejen vývoj softwaru, ale také 
prosazování volného přístupu ke geoprostorovým datům vytvořených a spravovaných 
státními institucemi či zcela otevřeným geodatům jako jsou data vytvořena a udržována 
v rámci projektu OpenStreetMap. Podporované formáty, které jsou specifikovány OGS 
jsou v knihovnách GDAL a OGR implementovány dle tohoto standardu. 
OGC je mezinárodní standardizační organizace založena za účelem spolupráce na 
procesu otevřené shody podporující vývoj a implementaci standardů pro geoprostorová 
data a služby, GIS, zpracování dat a jejich výměnu. 
 
Formáty dat: 
- vektory XML ISLH MZe,GML, 
- georeferencované rastry TIF,BMP,JPG s hlavičkou v textovém souboru (world file, 
externí georeference). 
- služby WMS,WFS dle standardů OGC. 
Ruční vstup: technologický náčrt s vrstevnicemi 
 
Datové sady: 
Platný LHP – porostní mapa v rastrové podobě(v kladu), vektory JPRL-
PSK,BZL,JP,OP. 
Státní mapová díla (SMO, základní mapy, DMU, ZABAGED) 
Příprava od majitele (správce) lesa - určení pracovní oblasti a technologické přípravy na 
základě zpracovaného projektu těžebních prací  
OPRL – typologická mapa, dopravní mapa, ortofoto  
 
Funkcionalita: 

• Identifikace typu uživatele. 
Přihlašování do software. 

• Typ uživatele (role): 
 

- kancelář (příprava, export pro TDS a import z TDS)  
• veškeré funkce umožňující editaci mapových podkladů 
• Zákresy prvků, např. 
- pracovní oblast, 
- směr linek, rozestupy, tvorba paralelních linií, 
- zákres terénních překážek, neúnosného terénu, terénní dostupnosti, životní 

prostředí, ochrana vodního zdroje. 
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- skládky a směr odvozu 
 

- harvestor 
- spolupráce s výrobním SW harvestoru (ke každému sortimentu uložit 
prostorové informace a na základě prahové hodnoty vzdálenosti vytvořit 
lokalizační kruhy, nebo čtverce sortimentů, kde budou uvedeny tyto informace: 
porost, dřevina, sortiment, počet sortimentů, objem, poznámka). 
- spolupráce harvestoru a vyvážecího traktoru, vzájemné předávání polohových 
a atributových informací ke čtvercům (kruhům) lokalizujícím vytěžené dříví. 

 
- vyvážecí traktor 

- možnost postupného odebírání jednotlivých kusů dříví z lokalizačních kruhů 
(čtverců). Při odebrání posledního kusu zmizí lokalizační kruh (čtverec) z mapy. 
Přiřazení soustředěného dříví k příslušnému OM. Předávání dat o OM mezi 
vyvážecím traktorem a odvozní soupravou. 

 
Funkčnost nezávislá na typu uživatele 

• Odečet i zadávání souřadnic JTSK a WGS84. 
• Měření vzdáleností (pravidelný rozestup vyvážecích linek, průměrná délka 

vyvážecí vzdálenosti) 
• Měření ploch. 
• Ukládání prostředí. 
• Export výřezů do georeferencovaných rastrových obrazů. 
• Zajistit export dat do výrobního systému org. jednotek ve formátu txt 
• Navigace strojů po pracovní ploše. 
 

Integrace systému GPS do SW: 
Podpora komunikačního protokolu pro příjem polohových informací z modulu GPS 
(zpracování standardu NMEA 0183) 
Implementace funkcí a protokolů pro přijímání korekcí z referenčních stanic v reálném 
čase (CZEPOS, Beacon, vlastní referenční stanice, EGNOS).  

 
Komunikační rozhraní mezi harvestorem, vyvážecím traktorem, kanceláří 
a odvozní soupravou. 
Při přenosu dat mezi harvestorem, vyvážecím traktorem a kanceláří je třeba ve většině 
případů překonat značné vzdálenosti. Proto pro vzájemnou datovou komunikaci mezi 
TDS a kanceláří nejvíce vyhovují přenosy poskytované operátory mobilních 
telekomunikačních sítí, kteří svým signálem pokrývají převážnou část území ČR. 
Vzhledem k nízkým požadavkům na přenášené objemy dat a dostupnosti služeb je 
nejvhodnějším principem přenos paketových dat (GPRS). 

 
Koncepce budoucího systému (server – klient) 
Pro zvýšení efektivity činností v LH je velice žádoucí celý systém navigace, výroby 
a evidence dříví koncipovat jako řešení server – klient. Při tomto řešení mohou mít 
autorizovaní uživatelé online přehled o stavu rozpracování výroby, toku dřevní hmoty 
a technologické přípravě porostů určených pro zpracování pomocí TDS. Operátoři TDS 
se pomocí datových přenosů připojí k serveru, kde získají mapové vrstvy obsahující 
například – hospodářské mapy, technologickou přípravu pracoviště, případně lokalizaci 
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vytěženého dříví harvestorem. Výroba a přesun dřevní hmoty se naopak odesílá z TDS 
na server. 
Rozdělení informačního systému na tři úrovně (databázová, aplikační, klientská) by 
bylo nejlepším řešením a zakončením daného projektu. 
 
Zvolení vhodného intervalu ukládání dat na server (testování aplikace). 

 

3.3.1 Metodika -  Optimalizace činnosti TDS s využitím možností stávajícího 
vybavení 

 
Cíle zpřístupňovacího systému 
 

• Rovnoměrně zpřístupnit celou plochu porostu 
• Umožnit rychlý pohyb prostředků s co největším nákladem, co nejkratším 

směrem ke skládce na OM. 
• Umožnit co nejvyšší využití technických parametrů a technologických 

parametrů a technologických vlastností použitých prostředků k efektivní práci. 

3.3.1.1 Technologická příprava porostu (pracoviště) 

Poznatky výzkumu i provozní praxe světového i našeho lesnictví potvrdily, že 
zpřístupnění porostů je základním předpokladem managementu lesních porostů. Hlavní 
přínos systému zpřístupnění pro těžbu dříví spočívá v tom, že snižuje nepříznivé 
podmínky pro soustřeďování dříví, vyplývající z hustoty porostu, požadavku na 
selektivnost zásahu, a v předmýtních těžbách i z nízké hmotnatosti těžených stromů. 
Současně je třeba zdůraznit, že pro relativně bezeškodné a ekonomické soustřeďování 
dříví má význam i jeho příprava před vyklizováním, směrové kácení, resp. krácení 
stromů (kmenů) před vyklizováním či snášení rovnaného dříví a tyčí. 

Před vlastní těžbou je proto nezbytné provést technologickou přípravu porostu 
(pracoviště), což je stanovení dopravních předělů v terénu (podle konfigurace terénu 
a zvolené technologie), rozčlenění porostu přibližovacími resp. vývozními linkami na 
pracovní pole (v souladu s pěstebními záměry a plánovanou technologií), určení místa 
a velikosti plochy pro skládky dříví (v závislosti na těžební metodě), a stanovení směru 
těžby, soustřeďování i odvozu dříví. Technologická příprava porostu musí být 
provedena včas a v přímé vazbě na zvolenou technologii, protože příprava pracoviště 
pro určitou technologii může jen kompromisně vyhovovat technologii jiné nebo může 
být dokonce zcela nevyhovující. Součástí technologické přípravy pracoviště je 
i technická příprava pracoviště, představující nezbytné technické úpravy pracoviště před 
započetím vlastních těžebních prací, např. pomístně zpevnění povrchu linek, upravení 
nájezdů z linek na skládky, atd. 

 

Zásady pro budování zpřístupňovacího systému 

Praktické vložení sítě vyvážecích linek do konkretního porostu ovlivňují zejména:  



Projekty Grantové služby LČR 
Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními stroji vybavenými systémem GPS. 

                                                                                     
52

• terén (reliéf, sklon, únosnost, překážky) 
• stávající síť odvozních cest a umístění trvalých skládek 
• vývojové stadium porostu 
• dosavadní zpřístupnění 
• předpokládaná technologie zamýšleného těžebního zásahu a uvažované použité 

mechanizační prostředky. 

 

Funkcionalita – terén: 

Při zpřístupňování bereme v úvahu větší komplex, než je porost, ve kterém budeme 
těžit. Vzájemná vazba zpřístupnění sousedních porostů je vhodná zejména pokud mají 
shodný směr vyvážení a stejné odvozní místo (základní výrobní jednotky, výrobní 
bloky). 

• Nepřekonatelné překážky v porostu (neúnosné terény, skaliska, krátké prudké 
terénní zlomy, hluboké rýhy), přesahující technické, či ekologické limity, je 
nutné řešit individuálně. Nejobvyklejší je vedení okružní linky po okraji 
nesjízdného terénu, a vnitřek území je pak řešen vyklizovacími linkami 
individuálně. 

• Linky, které jsou vloženy do terénu na hranici přípustného příčného sklonu, 
používáme pokud možno jen pro jízdu bez nákladu. 

• Vedení linek v členitém terénu ovlivňují technické vlastnosti prostředků, které 
mohou být typ od typu prostředku jiné.  

• Síť linek pro vyvážecí traktory a soupravy musí být propojena spojovacími 
linkami, protože zacouvávání vyvážecích traktorů a souprav do linek je velmi 
obtížné 

• Vývojové stadium porostu a jeho stav výrazně ovlivňují vkládání zpřístupňovací 
sítě. Mezer v porostu (prolomený zápoj) důsledně využíváme jen pokud 
odpovídají našim záměrům. 

• Snaha vyhýbat se nadějným stromům a jejich skupinám je odůvodněná pouze 
v pozdním věku porostu. V mladších porostech s vysokým počtem jedinců je 
tato snaha neodůvodněná, znamená vždy komplikace při vytyčování linek, 
hromadění horizontálních lomů trasy, a v konečném důsledku vyšší poškození 
porostu vyvážením. Proto lze při rozčleňování a zpřístupňování nejmladších 
porostů doporučit schématické vedení linek všude tam, kde to terénní podmínky 
dovolí. Přímočaré vedení linek pak nejlépe vyhoví i technologiím 
s víceoperačními stroji. 

• Přílišná úzkostlivost při volbě šířky linky a snaha o vyhýbání se jednotlivým 
stromům vede jednoznačně k následnému značnému poškozování okrajových 
stromů linky. (Mimo to dochází ke zpomalení soustřeďování dříví a zvýšení 
finančních nákladů). 
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• Vzhledem k tomu, že zpřístupňovací systém zůstává zachován až do mýtního 
věku porostu, je třeba počítat i s jeho využitím pro technologie teprve se 
rozvíjející. Parametry LDS proto volíme tak, aby vyhověly i technologiím 
budoucím nebo aby jim mohly být v budoucnu přizpůsobeny. Je naprosto 
nepřípustné, aby byl porost několikrát za obmýtí zpřístupňován vždy pro jinou 
technologii, kterou má shodou okolností současně hospodařící lesnický subjekt 
k dispozici! 

• Nutným předpokladem pro návrh sítě linek je detailní znalost porostu a cíl 
těžebního zásahu. Při první pochůzce porostem je nutné označit v terénu 
kardinální body (odvozní místo, lomy terénu, překážky, dosavadní komunikace), 
které poslouží při vytyčování systému linek. Při vlastním vytyčování nejprve 
vyznačíme ty linky, jejichž vložení do terénu je jednoznačné a neměnné, tj. 
především ty, kterými řešíme komplikovaná místa. Teprve pak se síť doplní na 
potřebnou hustotu víceméně schématickým doplněním linek. Pozornost je třeba 
věnovat všem obloukům, napojením a vyústěním linek, a to v souladu se 
směrem vyvážení, vyváženým sortimentem a uvažovaným prostředkem. Linky 
je vhodné vyznačit před vyznačováním těžby, aby byla orientace při 
vyznačování již usnadněna. 

Na závěr je nutno zdůraznit, že konečné výsledky soustřeďování dříví (technicko-
ekonomické a ekologické) závisí nejen na kvalitě zpřístupnění porostního nitra, ale i na 
technických parametrech použitého prostředku, kvalifikaci výkonných pracovníků i 
operátorů na těžebně-dopravních strojích a úrovni řízení výroby. Výsledek pak bude 
vždy úměrný jen nejslabšímu článku řetězu. 

Rozlišení vyvážecích linek a jejich funkce jsou 
zřejmé ze schématu.  Hlavní vyvážecí linka (A) 
by měla být schopna několikrát unést vyvážecí 
traktor s plným nákladem. Sběrné vyvážecí linky 
(B) jsou smyčky vycházející z hlavní a končící 
u hlavní vyvážecí linky. Vratné vyvážecí linky 
(C) se používají, když vytváření smyčky není 
vhodné, např. u úzkých pruhů mezi přirozenými 
překážkami nebo poblíž elektrovodů. Spojovací 
vyvážecí linky (D) lze použít pro spojení 
dlouhých sběrných vývozních linek. Doporučuje 
se však, aby se od jejich používání upustilo všude 
tam, kde je to možné. 

Měly by se pokud možno používat kvalitnější 
hlavní vyvážecí linky (E), které jsou vhodné pro 
podstatně rychlejší vyvážení dříví než běžné 
linky. Obvykle je vyvážecí linka typu E lesní 
cestou nebo jinou cestou pro vyvážení dříví, a ta 
vede na plochu skládky. Někdy může být použita 
opravená sezónní cesta jako vývozní cesta typu E.  

Jestliže neexistuje žádný typ vyvážecí linky E od 

Obr. č. 18 Rozlišení vývozních 
linek 

A, E - hlavní vývozní cesta  

B - sběrná vyvážecí linka 

C - vratná vyvážecí linka  

D - spojovací vyvážecí linka  



Projekty Grantové služby LČR 
Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními stroji vybavenými systémem GPS. 

                                                                                     
54

těžební plochy ke skládce, bylo by možné pro zvýšení efektivity vyvážení dříví např. 
rekonstruovat část hlavní vyvážecí linky. Optimalizace délky sběrných vyvážecích linek 
je založena na myšlence, že vyvážecí traktor jede po takové vyvážecí lince tolikrát, 
kolikrát je to možné.  

3.3.1.2 Vyznačování těžebního zásahu bez GPS 

Operátoři harvestorů pracují často za podmínek určitého stresu, který může být vyvolán 
klimatickými, přírodními i technickými faktory. Je třeba jim práci ulehčit, a to 
především správným vyznačením stromů a linek, což je povinností majitele lesa. 
K vyznačení se používají reflexní stříkací barvy (oranžová, žlutá, světle zelená). Je třeba 
rozlišovat vyznačení linek, stromů k těžbě a nadějných jedinců. Nejvýhodnějším 
způsobem vyznačování je z pohledu operátora harvestoru páskování. 

V zásadě by měl vyznačení linek vždy provádět odpovědný lesník po případné 
konzultaci s operátorem, který bude zásah provádět. Použití značek na stromech může 
být i jiné, dle zvyklostí majitele lesa.  

Způsob vyznačování vyvážecích linek používaný majitelem lesa  

Vyznačení linky se děje od napojení linky na odvozní cestu směrem do porostu. Strom 
je označen podélnou šikmou čarou, či šipkou, která současně udává směr pohybu dříví 
z porostu vyvážecím traktorem. Vyznačení se může provádět i umělohmotnými, přírodě 
neškodnými páskami, které po roce zvětrají a odpadnou. Páska má výhodu v tom, že je 
ze všech stran dobře viditelná. V nejmladších probírkových porostech se pásky zavěšují 
svisle tak, aby budoucí linka byla dobře patrná v terénu jak pro technické pracovníky, 
tak při těžbě pro operátory na harvestorech. 

Vytyčení linky se provádí pomocí tří výtyček, pásma a buzoly. Snahou je, aby linka 
byla přímá a jen ve výjimečných případech  lze vést linky v oblouku (svažitý terén – 
omezení vlivu pozdější eroze). Pokud se rovnoběžnost linek měří jen na začátku 
a později je kontrolována jen okulárně, běžně dochází po ca 100 m k zúžení rozestupu. 
Šířka linek se měří jako vzdálenost jejích okrajů. Rozestup linek se měří buď od osy 
linek nebo šířkou mezipásma. V případě zúžení linky v důsledku překážky je třeba 
raději o jeden strom více vyjmout, než omezit pohyb harvestoru a vyvážecího traktoru. 

Podle zkušeností trvá vyznačení linek na l ha porostu 1,5 – 2,5 h, podle intenzity 
zakmenění. Vývoz dřeva z porostu na skládku na odvozním místě by měl být pokud 
možno plánován po trase dlouhé 200 – 250 m,  jinak je podíl jízdních časů příliš velký. 

Protože v provozu lesního hospodářství ČR příprava porostů pro předmýtní těžby je 
nedostatečná jak na kvalitu, tak i kvantitu ploch, předpokládáme, že navigace a příprava 
porostů na digitálních porostních mapách usnadní pracnou přípravu v mladých plně 
zakmeněných lesních porostech. Současně bude možné předložit operátorům těžebně 
dopravních strojů kvalitní a přehledný podklad, podle kterého bude zaručena správná 
orientace v terénu a zároveň nepřekočení hranic stejnověkých porostů. Další předností 
bude možnost plynulého sledování výroby sortimentů mezi lokalitami a objemu 
sortimentů pro odvoz dříví k odběratelům. 
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3.3.1.3 Vyznačování těžebního zásahu do digitální porostní mapy s GPS 

• Pomocí GPS vyznačíme výrazné terénní překážky, které se přenesou do digitální 
porostní mapy a následně se přenesou i body, které tvoří základ pro soustavu 
vyvážecích linek. S výhodou můžeme použít ortofotomapu.  

• Správce lesa v digitální porostní mapě vytýčí s ohledem na situaci v porostu 
vyvážecí linky (stoupání, klesání, vodní toky, bažiny, terénní překážky, atd.), které 
pak není nutné vyznačovat v porostu; všechny linky mají stejný rozestup dle šířky 
pracovního pole. 

• Na PC s kreslicím programem doplníme technologický náčrt, který následně 
přeneseme do PC na harvestoru. Operátor bez problémů zpracovává těžební zásah 
podle digitálního náčrtu a v každém okamžiku je informován o jeho postavení 
v porostu. 

3.3.1.4 Vyznačování těžebního zásahu do digitální porostní mapy bez GPS 

• V porostech, kde máme přehled o terénních změnách, můžeme technologický 
náčrt vytvořit přímo na PC s potřebným softwarem, nebo kreslicím programem, 
použitelným pro majitele lesa. 

• V případech, kdy technologickou přípravu vypracovává těžební mistr, který není 
seznámen s terénem, musí si porost projít a na vytištěné kopii porostní mapy 
vyznačí  změny terénu. Následně v kanceláři je vhodné současné použití 
ortofotomapy, pokud je nová. 

3.3.1.5 Přenesení navigace v digitální podobě do TDS 

• technologická příprava se přenese do PC na harvestoru, nebo svazkovači klestu 

• operátor harvestoru nebo svazkovače při výrobě ukládá v elektronické podobě 
informace o vyrobených sortimentech včetně souřadnic ze systému GPS 

• operátor harvestoru, nebo svazkovače odešle výrobní data do forwarderu 

• operátor forwarderu přijme data o nově těženém porostu a na jejich základě si 
naplánuje optimální vývozní plán  

• operátor forwarderu přenese souřadnice GPS o uložených sortimetech na OM 
majiteli strojů a ten je předá svému přepravci a případně odběrateli jednotlivých 
sortimetů dříví. 

3.3.1.6 Přednosti navigačního systému na digitálních porostních mapách podle 
GPS 

• Operátoři TDS jsou plynule informováni o poloze stroje podle informací z GPS, 
pokud je na lokalitě dostatečný signál alespoň ze čtyř družic. 



Projekty Grantové služby LČR 
Využití geografických dat LHP u LČR při plánování, řízení a evidenci výroby dříví těžebně dopravními stroji vybavenými systémem GPS. 

                                                                                     
56

• Operátor ve vyvážecím traktoru si na základě dat převedených z harvestoru 
naplánuje pojíždění po vyvážecích linkách tak, aby se zamezilo jízdě s polovičním 
nákladem, nebo na prázdno, případně couvání s nákladem. 

• Vyvážecí traktor nemusí v zimě následovat okamžitě za harvestorem, aby vše 
vyvezl, protože i výřezy sortimentů skryté pod sněhem jsou zobrazeny na 
přehledném displeji. 

• V lese již nezůstávají žádné zapomenuté výřezy (roztroušené nahodilé těžby). 
• Operátor má okamžitý přehled o poloze stroje v porostu a o velikosti již 

zpracované plochy. 
• Navigační systém zajišťuje lepší orientaci operátorů TDS ve složitých terénních 

podmínkách. 
• Zabránění  náhodné těžbě mimo hranice zadaného porostu. 
• Usnadnění dohledání všech vyrobených výřezů operátorem forwarderu. 
• Možnosti  vést přesnou evidenci sortimentů dříví na jednotlivé JPRL, zejména 

v situaci, kdy je zpracováváno více sousedících stejnověkých porostních skupin 
s nevýraznou hranicí. 

• Dodržení směru a rozestupu vyvážecích linek bez nutnosti jejich vyznačení. 
• Umístění skládek sortimetů na OM pro snadnější návaznost odvozu. 
• Pro majitele lesa vytisknout před zahájením těžby technologickou kartu v digitální 

podobě (shoda podkladů s PC na TDS) 

 
I přes zjištěné odchylky měření polohy lze se stávajícím softwarovým i hardwarovým 
vybavením (kromě GeoMail) tvořícím systém navigace pro TDS dosáhnout všech výše 
zmíněných předností. Je však třeba upozornit obsluhu TDS, že systém pracuje 
s prokázanou odchylkou, tudíž není možno exaktně určovat polohu stroje (hranice 
majetkové, nebo JPRL). 
 
 
3.3.2 Návrh na vylepšení současných navigačních systémů u TDS 
 
Pro zvýšení přesnosti určování polohy by bylo třeba vyměnit veškerý GPS hardware. 
Z důvodu značného množství výrobců a jimi nabízených produktů je velice složité 
specifikovat přesný typ GPS přístroje vhodného pro využití k navigaci pro TDS. 
Výrobci nabízejí od méně přesných turistických přístrojů až po přesné GPS aparatury 
určené zejména pro geodetická měření. Výhodou turistických GPS modulů je jejich 
nízká cena (řádově do 10 tisíc korun), ale zároveň i nízká výšková a polohová přesnost 
(10- 30 metrů). GPS přístroje určené pro přesná geodetická měření jsou schopny při 
využití diferenciálních korekcí měřit s polohovou i výškovou odchylkou do první 
desítky milimetrů, ale jejich pořizovací cena je řádově několik set tisíc korun. 
V úvahách o vhodnosti jednotlivých přístrojů pro měření v lesních porostech nesmíme 
zapomínat na skutečnost, že výrobcem udávaná přesnost přístroje je prokazatelná pouze 
při dodržení optimálních observačních podmínek. Proto je nutné skutečnou přesnost pod 
korunami stromů dodatečně ověřit. 
Mapová díla užívaná jako podkladový materiál pro plánování těžebních zásahů s TDS, 
jsou hospodářské mapy v měřítku 1:10000 u kterých je povolena polohová odchylka dle 
vyhlášky 84/96 Sb (0,0004 x M [m], kde M je měřítko mapy) 4 m. Lze tedy říci, že 
přístroje s polohovou chybou pod korunami stromů prokazatelně nižší než 2 m jsou 
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vhodné pro využití k navigaci v TDS. Výslednou přesnost určování polohy je možné 
dále zvýšit použitím vhodné a vhodně umístěné externí antény, která může například 
zvýšit počet viditelných družic, nebo eliminovat odražené signály. 
Poté by bylo třeba zajistit komunikační rozhraní mezi výrobně navigačním software 
TDS a GPS. K dalšímu zvýšení polohové přesnosti celého systému by přispělo využití 
diferenčních korekcí v reálném čase. 
 
Možným SW vylepšení navigačního systému u TDS Ponsse je instalace SW 
TimberNavi na tyto stroje. Byl by tím vyřešen problém importu a exportu mapových 
podkladů, na TDS Ponsse, ale pravděpodobně by nedocházelo k výměně výrobních dat 
mezi výrobním systémem OPTI a TimberNavi.Výsledkem by byly chybějící informace 
o množství a poloze vytěženého dříví pro vyvážecí traktory. 
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4. Závěr 
 

Z výsledků první části řešení projektu Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie 
GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL je patrno, že v lesních porostech je 
pravděpodobně změna přesnosti vzniklá rozdílným nastavením aparatur natolik 
zanedbatelná, že zaniká v celkové nepřesnosti zkoumaných přístrojů GPS a proto je pro 
měření v lesních porostech optimální nastavit aparatury na hodnoty pro produktivní sběr 
dat (vyšší hodnoty masky PDOP a nižší hodnoty SNR) a následně provést na 
naměřených datech vhodné postprocesní korekce.  

Na první dílčí realizační výstup (DRV 1) bylo navázáno v druhé etapě řešení projektu, 
kde se výsledky prvního výstupu staly základem pro konfiguraci referenčních GIS GPS 
přijímačů v těžebně dopravních strojích. Náplní dílčího realizačního výstupu druhé části 
(DRV 2) bylo ověření přesnosti GPS pro optimalizaci těžebně dopravních činností 
v lesních porostech.  

Ověřování přesnosti GPS přístrojů umístěných na těžebně dopravních strojích probíhalo 
v průběhu pracovních procesů těchto strojů na několika lokalitách v ČR. Vzhledem 
k tomu, že implementace systému GPS na TDS není příliš rozšířena, omezilo se 
testování pouze na dva systémy využívající tuto technologii. Jedním z dvojice je systém 
TimberNavi od výrobce John Deere a druhým je systém implementovaný do TDS firmy 
Ponsse se jménem GeoMail. 

Výsledky druhé části projektu dokazují, že přesnost testovaných GPS aparatur 
implementovaných v harvestorech neumožňují využití GPS systému pro detailní 
navigaci podle digitálních mapových podkladů, ale hrají spíše úlohu doplňující 
informace pro operátory strojů o jejich přibližné poloze, případně o poloze vytěženého 
dříví. 

S využitím všech poznatků z předešlých dílčích výstupů byl vypracován DRV č. 3, 
který obsahuje metodiku optimalizace činnosti TDS s využitím možností stávajícího 
vybavení a analýzu funkcionality pro tvorbu navigačního softwarového vybavení TDS.  

Na základě výsledků projektu předpokládáme alespoň to, že navigace a příprava porostů 
na digitálních porostních mapách usnadní pracnou přípravu v mladých plně 
zakmeněných lesních porostech. Současně bude možné předložit operátorům těžebně 
dopravních strojů kvalitní a přehledný podklad, podle kterého bude zaručena správná 
orientace v terénu a zároveň nepřekočení hranic stejnověkých porostů. Další předností 
bude možnost plynulého sledování výroby sortimentů mezi lokalitami a objemu 
sortimentů pro odvoz dříví k odběratelům. 
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