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GPS tě tam dovede 

Shrnutí 

Cílem úlohy je poskytnout studentům základní informace o principech a využití družicových 

navigačních systémů, zejména GPS. V teoretické části se studenti dozvědí, na jakém principu 

navigační systémy pracují, získají informace o třech základních systémech (GPS, Galileo, Glonass). 

Podstatnou částí  je seznam celé řady aplikací v rozličných oborech lidské činnosti. V praktické části se 

studenti naučí základní ovládání přístroje GPS a následně v terénu nasbírají vlastní data, pak se naučí 

k těmto datům navigovat.  Naučí se též exportovat polohová data do prostředí GIS (geografické 

informační systémy). 

Cílová skupina 

Střední škola, 15-20 studentů 

Časová náročnost 

Ideálně 90 minut (45 minut teoretická část, 45 minut práce v terénu)  

Prostorové požadavky 

Teoretická část – běžná učebna s dataprojektorem; praktická část – nejbližší okolí školy, následně 

počítačová učebna. 

Klíčové otázky 

 Jaký je základní princip družicové navigace? Co je GPS a jak pracuje? 

 V jakých lidských oborech nacházejí družicové navigace uplatnění? 

 Jaká jsou rizika při použití družicových navigačních systémů? 

 Jak zaznamenat souřadnice zvolené lokality a jak se na tuto lokalitu následně navigovat? 

 Jak převést data z GPS do prostředí GIS? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti se naučí základní princip fungování a ovládání přístroje GPS. 

 Studenti se naučí ukládat souřadnice do paměti GPS. 

 Studenti si osvojí schopnosti se navigovat na zvolený bod v prostoru. 

 Studenti se naučí exportovat prostorová data do prostředí GIS. 
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Návaznost na RVP 

Uveďte návaznost na RVP 

Gymnázium 

Fyzika – úloha rozvíjí poznatky o princip určování souřadnic v 3D prostoru, přináší též informace o 

přesném čase atomových hodin. 

Zeměpis – družicové navigace rozvíjejí poznatky z kartografie o souřadnicových systémech; dále jsou 

zde doplňovány informace o mapových podkladech do GPS přístrojů. Úloha se rovněž dotýká 

problematiky GIS. 

Materiál 

V teoretické části je materiálem prezentace (počítač, dataprojektor) 

Pro praktickou část je potřeba mít k dispozici GPS přístroje (ideálně 1 do dvojice, případně pro více 

studentů podle počtu dostupných přístrojů) 

pokud na tuto úlohu bude navazovat úloha s názvem „Mapa ti to ukáže“ (autor S. Grill), pak je 

potřeba v počítačové učeně nainstalovat program DNR (freeware). 

Program je ke stažení na adrese: 

http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensions/DNRGarmin/DNRGarmin.html 

Pro stažení dat z GPS do počítače je nutné mít i stahovací kabel. 

Podrobné pokyny 

Teoretická část (45 minut) 

1) Seznamte studenty s problematikou družicových navigací (zejména GPS)  podle poskytnuté 

prezentace, která se vztahuje k této úloze.  

2) Po prezentaci doporučuji zařadit se studenty ještě diskuzní část k problematice družicových 

navigací. Navržené body k diskuzi jsou: Jak ovlivňují GPS navigace náš každodenní život; Jsou 

nějaká rizika, která jsou s touto technologií spojena; Kdo vlastní GPS a jak ji používá; k čemu 

by bylo možné tyto technologie využívat do budoucna. 

3) Poslední částí před terénním sběrem dat je demonstrace základních funkcí přístroje pomocí 

obrázku v prezentaci a ukázkou na konkrétních přístrojích. Samozřejmě, pokud má škola 

k dispozici jiný typ GPS přístroje, tak je potřeba obrázek v prezentaci nahradit konkrétním 

typem. 

 

http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensions/DNRGarmin/DNRGarmin.html
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Praktická část (45 minut) 

1) Rozdělte skupinu studentů tak, aby každé skupině náležel jeden GPS přístroj. 

2) Jděte se studenty do terénu a zadejte každé skupině studentů, aby vyhledala lampy 

pouličního osvětlení a u každé zaznamenala jejich souřadnice do GPS přístroje. Každá 

skupina má tolik lamp, kolik je ve skupině studentů, aby každý student si vyzkoušel ukládání 

GPS souřadnic. Každá skupinka samozřejmě zaznamenává souřadnice jiných lamp. Návod 

pro tuto operaci se u různých typů GPS přístrojů liší, proto popis manipulace s přístrojem 

bude popsán v hlavních rysech, případně bude vztahován k přístroji typu GPSmap 60csx.  

Zapneme přístroj a počkáme na signál z dostatečného množství družic (minimálně čtyř) a 

dostatečnou polohovou přesnost (alespoň 8 metrů). Vyvarujte se úzkých ulic s vysokou 

zástavbou, zde bude pravděpodobně signál slabý. Jakmile najdeme pouliční lampu, její 

souřadnice zaznamenáme (např. příkazem  MARK – je to tlačítko na přístroji). Bod si 

popíšeme (např. lampa _1). Je třeba, aby se čísla ve skupinách neopakovala. Tak jedna 

skupina bude mít čísla 1 – 4, další 5 – 8 atd. Pro uložení stiskněte tlačítko „OK“. 

3) Odejděte s celou skupinou studentů alespoň sto metrů od lokalizovaných lamp a zkuste se 

k těmto bodům opět navigovat. U typu GPSmap 60csx se provádí tlačítkem FIND. Dle názvu 

najdeme požadovanou lampu v seznamu bodů, potvrdíme tlačítkem ENTER a zvolíme 

NAVIG. Pomocí tlačítka PAGE pak přelistujeme dokud se nám neobjeví kompas, kde šipka 

nám ukazuje směr a objeví se nám vzdálenost k požadovanému bodu (lampě). 

4) Pokud budete navazovat s úlohou „Mapa ti to ukáže“ (autor S. Grill), je potřeba si data 

převést do prostředí GIS. Tuto úlohu je dobré si procvičit, i když se zmiňovanou úlohou 

nebudete pokračovat. Následně předkládám návod, podle kterého data souřadnic lamp 

převedete do formátu *.SHP, které můžete následně načíst v prostředí GIS (např. ve volně 

stažitelném programu Quantum GIS: http://www.qgis.org/). 

5) Nejprve je potřeba připojit GPS přístroj propojovacím kabelem s počítačem. Předpokladem je 

že máte USB port. Dále si nastavte WGS 84 v DNR programu (viz manuál dále). Toto 

předpokládá, že stejný souřadnicový systém máte nastaven i v přístroji GPS (je běžně 

přednastaven, pokud máte jiný, zkontrolujte přes hlavní menu a jednotky nastavení). 

6) Následný manuál zobrazuje v příkazech průběh úlohy: 

 

http://www.qgis.org/
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Možné modifikace úlohy: 

Modifikací této úlohy je mnoho. Samozřejmě není nutné zaznamenávat souřadnice jen lamp 

veřejného osvětlení. To má význam, pokud se rozhodnete pokračovat s úlohou S. Grilla „Mapa tě tam 

dovede“. Jinak je možné sbírat souřadnice i jiných objektů a dále řešit, zda jsou v prostoru rozloženy 

rovnoměrně, účelně apod. To se může týkat rozmístění odpadkových košů a popelnic, či případně 

zastávek hromadné dopravy. Projektem studentů může pak být zhodnotit stávající stav a následně 

navrhnout řešení. I zde může navazovat celá řada aplikací, při nichž se využije import souřadnic do 

prostředí GIS. Jak již bylo zmíněno, pro GISové aplikace lze využít freeware Quantum GIS: 

http://www.qgis.org/. 

Použitá literatura 

Steiner, I., Černý, I. (2006): GPS od A do Z. eNav, s.r.o., Praha264 s. 

Hlásný, I. (2007): Geografické informačné systémy - Priestorové analýzy. Zephyros & Národné 

lesnické centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 160 s. 

Autorství a kontakt na autora 

Zpracoval RNDr. Martin Hais PhD., na základě výše zmíněné literatury a webových odkazů. 

Kontakt: martin.hais@seznam.cz 

http://www.qgis.org/

