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1 Úvod 
Tento návod poskytuje uživateli softwaru instrukce krok za krokem pro GNSS post-processing. 

Kompletní dokumentace je k dispozici přímo v softwaru Leica Infinity v menu Soubor > Nápověda a 

podpora. 

2 Příprava softwaru pro první použití po instalaci 

2.1 Manuální instalace globálního transformačního klíče ETRS89 -> S-JTSK 
Tímto postupem zavedete do Infinity schválený globální transformační klíč bez volby identických 

bodů. 

Stáhněte si na PC tento balík dat: 

https://portal1.gefos.cz/owncloud/index.php/s/DRtHozxi7P7ejzd  

Stažený archiv obsahuje tyto soubory: 

 TRFSET.DAT: základní definice souřadnicového systému včetně transformace 

 CZ_JT18.csc: CSCS model – tabulka dodatečných polohopisných korekcí 

 CZ_Bpv10.gem: model geoidu – tabulka dodatečných výškových korekcí 
 

1. Otevřete projekt nebo založte nový 
2. Jděte do záložky File -> Tools -> Coordinate Systems a spusťte správce souřadnicových 

systémů tlačítkem Manager. 

 
3. Zvolte Import -> Coordinate system a vyhledejte složku, kam jste uložili souřadnicový systém 

a ostatní stažené soubory. Jako typ souboru zvolte „All Coordinate System file types“, vyberte 
soubor TRFSET a dejte Import. 

https://portal1.gefos.cz/owncloud/index.php/s/DRtHozxi7P7ejzd
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4. Načtený souřadnicový systém CZ_JT18 se objeví na seznamu souřadnicových systémů. Klikněte 
na něj a v pravé části okna (Properties) zkontrolujte, vlastnosti souřadnicového systému (viz. 
obrázek). Pokud se některý parametr liší, tak ho změňte, pokud chybí Geoid Model nebo CSCS 
Model, klikněte na ikonu tužky vedle nich a vyhledejte složku, kam jste uložili stažená data. 

5. Zavřete Coordinate System Manager 
6. Označte souřadnicový systém CZ_JT18 a zvolte Copy to Project. Nyní bude ve Vaší zakázce 

dostupný. 
7. Jděte do záložky Home. v pravém dolním rohu klikněte na ikonu souřadnicového systému a 

vyberte CZ_JT18. Pomocí této ikony můžete kdykoli rychle ověřit, jestli pracujete ve správném 
souřadnicovém systému. Nyní je ve vaší zakázce nastaven souřadnicový systém CZ_JT18. 

8. Volba zobrazených sloupců: V okně Inspector klikněte pravým tlačítkem a zvolte Select 
columns. Vyberte, které sloupce chcete zobrazit. 

 



 

Leica Infinity, Návod na GNSS post-processing  5 

2.2 Automatické zavedení globálního transformačního klíče ETRS89 -> S-JTSK přes 

internet 
Tento postup je mnohem jednodušší, vyžaduje však neomezený přístup na internet, což může být 

problém v přísně chráněných sítích, např. na pracovištích resortu ČÚZK. V případě potíží postupujte 

dle předchozí kapitoly. 

1. Zvolte v menu Soubor > Nápověda & podpora > Lokalizovat Infinity 

 

 
2. Ze seznamu zemí vyberte Czech Republic a stáhněte všechny tři soubory (CSCS model, model 

geoidu a souřadnicový systém). Stahování spustíte tlačítkem Start. Pokud budete potřebovat 

souřadnicový systém používaný v jiné zemi, jsou vám kdykoli k dispozici. Databáze 
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neobsahuje zpoplatněné souřadnicové systémy. 

 
3. Souřadnicové systémy můžete také importovat, exportovat, ukládat do projektu a editovat 

přes soubor > Nástroje > Souřadnicové systémy. 

 Správce – editace souřadnicových systémů 

 Kopírovat do projektu – souřadnicový systém je k dispozici v aktuálním projektu (nabídka 

v pravém dolním rohu projektu) 

 Lokalizovat – otevře nabídku popsanou na začátku této kapitoly. 

3 Založení projektu 
Zvolte v menu Soubor > Nový projekt a vyplňte požadovaná pole. Nejdůležitější jsou v levé části okna 

Jméno projektu, Umístění projektu a v pravé části nastavení Jednotek, Souřadnicového systému a 

Zobrazených souřadnic. Z ostatních polí se některá data vyplňují do protokolů, je tedy na uvážení 

každého uživatele, zda si je vyplní. 
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Po stisknutí tlačítka Vytvořit se vytvoří a otevře nový prázdný projekt. Okno projektu obsahuje 

5 základních oddílů: 

 Menu v moderním stylu „Ribbon bar“ 

 Navigátor: filtr dat podle typu a zdrojů 

 Pohled: interaktivní mapa, možné přepínání mezi 2D a 3D perspektivou 

 Inspektor: okno pro tabulkové zobrazení vybraných dat 

 Vlastnosti: zobrazuje podrobné údaje o vybraném objektu s možností editace 

Nový projekt obsahuje jediný objekt – vybraný souřadnicový systém. 

 

4 Import dat 

4.1 Import dat z GNSS aparatur 
Ve většině případů se importují surová data přímo ze zakázek stažených z aparatur. Zvolte v menu 

Domů > Import, dole vyberte typ dat SmartWorx / Captivate Zakázka – DBX, vlevo nalistujte adresář 

a nahoře vyberte zakázku: 
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Vpravo nahoře zkontrolujte zaškrtnutí „Nahrát GNSS raw data“ a pokud potřebujete vygenerovat 

polní zápisník, zaškrtněte také „Zobrazit protokol zdrojů dat“. Stiskněte „Import“. Tímto způsobem 

postupně naimportujte data ze všech aparatur, která chcete zahrnout do GNSS post-processingu.  

POZOR: Import dat ze zakázek aparatur naimportuje do projektu i transformační klíč ze zakázky, 

ovšem bez CSCS modelu a bez modelu geoidu a nijak o této skutečnosti nevaruje! Tomu se dá 

předejít dvěma způsoby: 

 Před importem dat nahrajte do složky zakázky soubory CSCS modelu (CZ_JT13.csc) a modelu 

geoidu (CZ_Bpv10.gem). Díky tomu Infinity tyto soubory u zakázky najde a modely 

automaticky ke klíči připojí. 

Nebo druhý způsob: 

 V Infinity ručně nastavte modely CSCS a geoidu u naimportovaného souřadnicového 

systému: 

V Inspektoru klikněte na záložku Objekty > ikona Souřadnicové systémy > označte 

importovaný souřadnicový systém > ve vlastnostech vyberte příslušné modely globálního 

klíče a potvrďte změnu tlačítkem „Použít“:  

 

Data z ne-Leica aparatur můžete naimportovat přes formát RINEX, stejně jako data ze sítě 

referenčních stanic, viz. další kapitola. 

4.2 Import dat ze sítě referenčních stanic 
GNSS data ze sítí referenčních stanic jsou typicky ve formátu RINEX. Zvolte v menu Domů > Import, 

dole vyberte typ dat GNSS surová data - RINEX, vlevo nalistujte adresář a nahoře vyberte všechny 

RINEX soubory, které chcete naimportovat: 
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4.3 Import kalibrací GNSS antén 
K GNSS datům importovaným z formátu RINEX 2.x je potřeba naimportovat kalibrační protokoly 

GNSS antén. Zvolte v menu Zpracování > Správce GNSS > Import > Antény: 

 

A vyberte si soubor stažený ze sítě referenčních stanic ve formátu ANTEX. Tímto způsobem 

natáhněte do projektu všechny kalibrační sety z referenčních antén, které chcete použít ve vašem 

projektu. Kalibrace antén z roverů není potřeba zvlášť importovat ani přidělovat, protože jsou již 

obsaženy v importovaných raw GNSS datech. 

Zkontrolujte přítomnost všech potřebných kalibrací antén rozbalením položky Geo++ GmbH 

Absolutní (pro případ antén AR25 sítě CZEPOS) ve správci GNSS: 
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Používáte-li anténu z jiné sítě nebo z externí stanice sítě CZEPOS, objeví se tato anténa již po importu 

GNSS dat v jiném kalibračním setu „NGS Absolutní“. 

4.4 Globální správa antén 
Antény s kalibracemi lze také spravovat v globální (tj. nezávislé na projektu) správě antén, která již po 

instalaci obsahuje většinu známých typů antén. Do globální správy antén se dostanete z hlavního 

menu Soubor > Nástroje > Antény. Zde je možné provádět import/export a mazání antén a pomocí 

tlačítka „Kopírovat do projektu“ přenést konkrétní anténu do aktuálně otevřeného projektu: 

 

 

Stiskem tlačítka Správce otevřete globální správu GNSS, kde je mj. možné antény i editovat: 
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4.5 Import dat pro podporu GNSS post-processingu – přesné efemeridy, modely 

ionosféry 
Ve správci GNSS můžete použít nástroj pro automatické stažení a import přesných efemerid. 

Stiskněte tlačítko stahování, v pravé části okna zkontrolujte časový interval a stiskněte start. Po 

importu se v záložkách Přesné efemeridy a Modely ionosféry objeví načtená data přímo z internetu. 

  

Ve správci GNSS můžete importovat i stažené přesné efemeridy a modely ionosféry, vše pod 

tlačítkem Import. Finální přesné efemeridy lze stáhnout po 17 dnech z nějakého internetového GNSS 

kalendáře, např. http://www.gnsscalendar.com/ . Tento manuální postup je nutné využít, má-li 

software Infinity omezený přístup na internet v přísně chráněných sítích, což může nastat na 

katastrálních pracovištích. 

  

http://www.gnsscalendar.com/
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4.6 Přímé stahování dat pro post-processing v softwaru Leica Infinity 
Díky serveru X-pos sítě HxGN SmartNet lze alternativně stahovat data pro GNSS post-processing i 

přímo v kancelářském softwaru Leica Infinity. Pro tento způsob stahování je nutné zápisné do sítě, 

která má publikované služby ze serveru X-pos, což je na území ČR v současné době (duben 2021) 

pouze síť HxGN SmartNet. 

 

Nejdříve je potřeba v Infinity nastavit službu: 
Soubor > Služby > X-pos > vyplňte s adresou cz-xpos.nrtk.eu a s vašimi přístupovými údaji z vašeho 
zápisného: 

 

Pro obecné stahování dat přejděte na Soubor > Nástroje > Antény > spusťte Správce > záložka 

Referenční stanice. Příp. pro stahování v rámci otevřeného projektu přejděte na Zpracování > 

Stahování. : 

 

https://www.gefos-leica.cz/o-produktech/geodeticke-pristroje/gnss-systemy/hxgn-smartnet
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Posuňte mapu, vyberte v seznamu stanici nebo více stanic najednou, interval a stiskněte tlačítko 

Stahování pro další nastavení stahování dat. V dalším nastavení nadefinujte časový interval, interval 

ukládání a název importované datové sady. Stiskněte Start: 

 

Po stisku start proběhne vpravo dole informace o stavu stahování: 

  

V Infinity v Inspektoru > GNSS > GNSS Intervaly se rovnou objeví automaticky naimportovaná 

referenční data a to jak v podobě virtuálního RINEXu a zároveň v RINEXech reálných referenčních 

stanic. Všechna tato data lze použít pro výpočet zpřesnění vašeho měření: 



 

Leica Infinity, Návod na GNSS post-processing  14 

 

5 Nastavení a výpočet 

5.1 Prohlédnutí importovaných dat 
Kliknutím na hlavičku podokna „Pohled“ si můžete prohlédnout mapu s importovanými body. Nahoře 

v ikoně „Podkladová mapa“ si můžete navíc vybrat zdroj podkladových map, což předpokládá 

nezablokovaný přístup Infinity k internetu. 

 

Zobrazuje-li se díky připojenému systém S-JTSK mapa jihem nahoru, proveďte nastavení: 

Menu Soubor > Info & nastavení > Souřadnice a jednotky > dole v sekci Směr souřadnic zaškrtněte 

„Převrátit X (N)“ i „Převrátit Y (E).  
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Importované GNSS observace si lze prohlédnout v podokně Inspektor > záložka GNSS > ikona GNSS 

intervaly  

 

 

5.2 Kontrola a nastavení pevných souřadnic u známých bodů 
U bodů, které představují permanentní referenční stanice nebo vaše dočasné base stanice, je 

potřeba zkontrolovat případně opravit jejich dané souřadnice. Klikněte na známý bod a vpravo 

v okně Vlastnosti nastavte Stanovisko > Typ bodu > Přiřadit pevný bod > dole tlačítko Použít. 

Potřebujete-li změnit souřadnice, klikněte na symbol tužky u příslušného typu souřadnic: 



 

Leica Infinity, Návod na GNSS post-processing  16 

 

Tyto kroky zopakujte u všech bodů, u který potřebujete zkontrolovat, příp. i opravit souřadnice. 
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5.3 Přidělení kalibračních parametrů k GNSS observacím 
V Inspektoru ve stejné sekci GNSS > GNSS intervaly klikněte na příslušný interval a přidělte mu 

správnou anténu vpravo v sekci Anténa: 

 

Potvrďte dole tlačítkem Použít. Tento krok je nutné provést u intervalů importovaných z formátu 

RINEX v2.xx. Intervaly importované z raw dat z aparatur již mají anténu automaticky nastavenu dle 

nastavení v aparatuře během měření. 

5.4 Nastavení výpočtu 
V menu Zpracování je trojice tlačítek pro nastavení GNSS výpočtu: Data, Strategie a Pokročilé: 

 

Pod tlačítkem Data nastavte zdrojová data, která se použijí do výpočtu: 

 

Pod tlačítkem Strategie nastavte zejména Typ řešení – pro použití v KN musí být Fixováno: 
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Pod tlačítkem Pokročilé jsou následující nastavení: 

 

5.5 Označení intervalů Reference nebo Rover 
Označte intervaly (jeden nebo více intervalů najednou a nahoře v menu Zpracování stiskněte 

Nastavit rover nebo Nastavit referenci: 

 

Referenční intervaly jsou vybarveny červeně, rovery zeleně. 

5.6 Okna satelitů 
U problematických observací, zejména při výskytu zákrytů oblohy, je potřeba občas vyloučit 

z výpočtu celou družici nebo alespoň její určitý časový interval. Abyste to mohli provést, musíte 

rozbalit grafické zobrazení intervalů družic pomocí malé šipky v daném intervalu. Posouvat nahoru a 

dolů se v grafice můžete pohybovat pomocí skrolovací lišty uprostřed okna nebo kolečkem myši, když 

se kurzor nachází v levé části okna: 
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Celou družici vyloučíte kliknutím pravého tlačítka myši na intervalu družice a volnou Vyloučit satelit. 

Chcete-li vyloučit jen časový úsek satelitu, musíte satelit nejdříve celý vyloučit a pak v kontextovém 

menu zvolit Editovat vyloučené okno: 

   

 

Kolečko myši Skrol. lišta 
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5.7 GNSS výpočet 
Po dokončení nastavení spusťte výpočet tlačítkem Zpracovat z menu Zpracování: 

 

Objeví-li se zpráva, že kalibrace antén nejsou součástí společného kalibračního setu: 

 

Otevřete Správce GNSS a nakopírujte všechny antény do jednoho kalibračního setu a tento set pak 

nastavte jako vybraný pro výpočet: 

 

 

 

Po výpočtu budete automaticky přesměrováni do okna GNSS > Výsledky, kde můžete rozbalit 

podrobnosti výpočtu: 
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Po rozbalení výsledků se zobrazí podrobnosti ke všem vypočteným základnám. Zásadní informace je 

ve sloupci Typ řešení, kde musí být Fixováno! Všechny základny, jejichž výpočet si chcete uložit, 

označte a stiskněte tlačítko Uložit:  

 

V případě, že potřebujete vypočítat další základy, např. z právě určených base stanic z předchozího 

výpočtu, nastavte GNSS intervaly a spusťte nový výpočet:  

 

Opakujte proceduru až do uložení nově vypočtených základen. 
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5.8 Analýza GNSS výpočtu 
Pokud některé základny nevyšly, tj. mají jiný Typ řešení než Fixováno, označte je a zobrazte si Detailní 

protokol:  

 

V protokolu si prohlédněte a informace a grafy a posuďte, zda by se nedalo řešení dosáhnout 

vyloučením určitých časových intervalů družic, což jsou např.: 

Časové intervaly s přerušovaným signálem – v grafu Přijímané signály:  

 

Časové intervaly s velkými opravami – v grafu Fázové opravy: 
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5.9 Kontrola vícenásobných měření na bodech 
Po výpočtu základen vznikají nové třídy bodů: „Fázové měření GNSS zpracováno po měření“ a je-li 

pro určitý bod vypočteno více GNSS základen vzniká také třída „Průměrován“. Pro kontrolu průměrů 

a odchylek observací od průměru přejděte v Inspektoru do Objekty > Body a rozbalte šipkou údaje 

k bodu, který chcete zkontrolovat a označte položku s třídou průměrován. Pak vpravo ve 

Vlastnostech stiskněte symbol tužky v sekci Místní poloha:  

 

Tím se otevře podokno Vypočítat průměrný bod, ve kterém lze ve sloupci Zdroj vybírat, co všechno 

půjde z daného výpočtu do výpočtu průměru (Nic, 2D, 3D): 
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Potvrďte OK a dole ve Vlastnostech tlačítkem Použít. 

Kompletní analýzu průměrování lze pak shlédnout v protokolu bodů: Menu Domů > Protokoly > 

Protokol bodů: 

  

Tento protokol lze přiložit k dokumentaci předávané na KÚ jako doklad o vícenásobném měření na 

bodech. 

6 Výstupy a protokoly 

6.1 Výsledné body 
Výsledné body lze zobrazit v Inspektoru > Objekty > Body:  

 

Kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavičku sloupců lze jednak uspořádat zobrazovanou tabulku 

(Vybrat sloupce…) a dále uložit celý uspořádaný seznam do CSV nebo TXT souboru (Uložit jako…). 

Jednoduchý textový výstup bodů lze také získat exportem do ASCII formátu: Menu Domů > Export > 

Vše nebo Výběr > dole vybrat formát ASCII > vpravo nahoře vybrat nebo vytvořit Šablonu: 
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6.2 Protokol GNSS základen 
Protokol o jednotlivých vypočtených základnách lze zobrazit z hlavního menu > Domů > Protokoly > 

Protokol GNSS observací: 

    

Souhrnné informace o výpočtu GNSS základen lze také získat v Inspektoru > GNSS > Všechny GNSS 

observace. Kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavičku sloupců lze jednak uspořádat zobrazovanou 

tabulku (Vybrat sloupce…) a dále uložit celý uspořádaný seznam do CSV nebo TXT souboru (Uložit 

jako…). 
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6.3 Zápisník pro předání výsledků GNSS RTK měření na katastrální úřad 
Pro případ RTK observací byl vytvořen speciální výstupní styl, který vytvoří HTML soubor s RTK 

observacemi a všemi údaji potřebnými pro předání výsledků na katastrální úřad. V hlavním menu 

vyberte Domů > Export > Výběr nebo Vše > dole zvolte formát Export dat pomocí Stylů > vpravo 

nahoře vyberte styl Gps_Katastr2016Leica.xsl. Tento soubor získáte od našeho zastoupení Leica. 

Pokud ho používáte poprvé, klikněte u výběru stylů na symbol složky a najděte tento soubor 

v adresářové struktuře:  
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7 Výpočet místního transformačního klíče s volbou identických bodů 
V případě měření v bodových polích vyšších řádů je požadavek na použití místního transformačního 

klíče s volbou identických bodů. Tyto klíče lze také počítat v Leica Infinity, použijte prosím následující 

postup: 

Nejdříve je potřeba v Infinity vytvořit dva projekty a do jednoho naimportovat souřadnice ERTS89 a 

do druhého S-JTSK. První projekt se souřadnicemi ETRS89 může vzniknout i importem měřených dat 

přímo ze zakázky aparatury. 

Máte-li tyto dva projekty připraveny, zvolte v hlavním menu Soubor > Nástroje > Souřadnicové 

systémy > tlačítko Správce (vlevo nahoře) > a ve Správci souřadnicového systému stiskněte tlačítko 

Určit transformaci:  

 

Objeví se průvodce Vytvořením nové transformace, ve které zadejte Název podle lokality nebo 

zakázky. Dále Typ transformace buďto Klasická 3D nebo Dvoukroková pro případ, že chcete zvlášť 

dotransformovat polohu a výšky. Režim výšek je Ortometrický, zobrazení Czech and Slovak, což je 

definice původního Křovákova zobrazení bez deformačních polynomů: 
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Stiskněte další a vyberte vlevo projekt s ETRS89 a vpravo s S-JTSK souřadnicemi. Ikonou uprostřed 

můžete spárovat identické body pomocí shodných Id nebo můžete páry vytvářet ručně označením 

bodů v levé a pravé části a stiskem šipky dolů: 

 

Po přidání dostatečného počtu identických bodů se objeví zbytkové opravy, na základě kterých 

můžete ve sloupci použití nastavit použití páru do výpočtu, v případě 3D transformace je možné 

použít „Poloha a výška“ nebo „Nic“, v případě dvoukrokové transformace máte navíc volby „Pouze 

poloha“ a „Pouze výška“. Stiskněte Další: 
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Zaškrtněte Vytvořit a nastavte Rozdělení oprav. Pro katastr je vhodné rozdělení Multikvadraticky, 

pro inženýrskou geodézii Nic pro zamezení deformací tvaru sítě. Po stisku tlačítka Dokončit se nový 

klíč objeví v globální správě souřadnicových systémů a bude ho možné kdykoli využít do projektů. 

8 Závěr 

8.1 Kompletní dokumentace k Leica Infinity 
Kompletní dokumentaci k programu Infinity najdete z hlavního menu > Soubor > Nápověda & 

podpora > Získat nápovědu v Leica Infinity:  
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8.2 Technická podpora 
Neváhejte také kontaktovat naší technickou podporu: https://www.gefos-leica.cz/kontakt  

 

https://www.gefos-leica.cz/kontakt

