
Pavlína  Čeperová,  Vojenské lesy  a  statky ČR, s.p.

VYUŽITÍ GNSS PŘÍSTROJŮ
U STÁTNÍHO PODNIKU VLS ČR



- státní podnik
- hospodaří na cca 125 000 ha lesní půdy
- půda je rozprostřena po celém území ČR
- organizační členění:
- ředitelství státního podniku
- divize
- lesní správy

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR,s.p.



PŘÍSTROJE GNSS U VLS

GNSS přístroje s 
lesnickou přesností 
používá lesnický personál 
pro vytváření grafické 
části LHE.

GNSS přístroje s 
geodetickou přesností 
používají správci majetku 
například pro zjištění 
rozdílu mezi zákresem 
hranice v katastru 
nemovitostí a skutečností, 
dále pro zjištění průběhu 
hranic pozemků.



Pracovníci všech úrovní organizačního členění mají od roku 2007 k dispozici informační systém lesního 
hospodářství
- obsahuje kompletní data LHP
- jeho součástí jsou i nástroje GIS - umožňuje zákres vlastních grafických vrstev (těžby, obnova lesa, 
ochrana lesa ap.)
- automatizace výpočtu vzdáleností a ploch pomocí softwaru.

INFORMAČNÍ SYSTÉM VLS



INFORMAČNÍ SYSTÉM VLS 
GRAFICKÁ ČÁST

- využívá  se pro vedení grafických 
evidencí (povinných i nepovinných)

- objekty se zakreslují jednotně (to, jak má 
objekt vypadat stanovuje „definice náčrtu“)



Významný technologický posun v 
tvorbě vlastních grafických vrstev:
- zefektivnění práce při zakreslování 
holin a výpočtu jejich ploch
- sjednocení způsobů zákresů v rámci 
celého podniku
- zkvalitnění grafické podoby zákresů.

PŘÍNOSY NASAZENÍ GNSS 
TECHNOLOGIE U VLS



PŘÍSTROJE GNSS U VLS

Každá lesní správa má alespoň 1 GNSS přístroj, který používá převážně pracovník odpovědný za 
vedení LHE;
- přiměřená přesnost pro lesnické potřeby
- příjem signálu stacionárních družic a neplacených satelitních korekcí SBAS
- vhodná odolnost vylepšená vhodným pouzdrem
- vhodná velikost a váha přístroje
- rozumný poměr ceny a výkonu



- příprava dat v 
informačním systému 
VLS

- vlastní měření pomocí 
GNSS  v terénu

- načtení dat 
naměřených GNSS do 
informačního systému 
VLS

VEDENÍ GRAFICKÉ EVIDENCE POMOCÍ 
GNSS



- GNSS přijímač je vybaven 
univerzálním softwarovým GIS 
nástrojem, který byl upraven dle 
požadavků VLS 

- efektivně komunikuje s podnikovým 
informačním systémem
- podporuje předpisy pro definici 
měřených objektů

- zobrazuje mapy v rastrové i 
vektorové podobě 

- vytváří nové grafické objekty

- nejrůznější metody měření, 
kontrola kvality měření

MĚŘENÍ POMOCÍ GNSS V TERÉNU



NAČÍTÁNÍ DAT GNSS DO 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

- automatizovaný import 
naměřených objektů do archivní 
databáze (pro uchování 
naměřeného stavu)

- dle zvoleného typu objektu je 
automaticky přiřazena barva a 
značka objektu dle definice v 
informačním systému

- uživatelem řízený přenos 
naměřených dat z archivní 
databáze do databáze se 
zákresem grafických evidencí 
(možnost změny a doplnění 
atributů nebo úpravy umístění 
vůči mapě)



ZÁVĚR

- proces pořizování grafických 
informací pomocí GNSS je poměrně 
jednoduchý 

- po zaškolení je použití technologie 
na lesních správách bezproblémové

- GNSS technologie u VLS nahradila 
ve většině případů  doposud 
používané technologie, což přineslo 
výraznou úsporu času při měření a 
zakreslování holin

- zákresy jsou přesnější, průběžně 
aktualizují lesnickou mapu a je 
možné  je využít při obnovách LHP



Ing. Pavlína Čeperová
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

pavlina.ceperova@vls.cz

Děkuji za pozornost


