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Vážení obchodní přátelé, 

dovolujeme si Vás pozvat na další ročník konference 
Trimble GIS Express s novinkami, které přínáší nové technologie.  

Těšit se můžete na tato témata:

Nebudou chybět konzultace, losování o zajímavé ceny a občerstvení.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Tým GEOTRONICS Praha

Brno 21. 9. I Praha 22. 9.

NOVÉ TECHNOLOGIE 
NOVÁ ŘEŠENÍ

Více informací 

a registrace ZDARMA už nyní na:

• www.geotronics.cz/gisexpress2017 

• marketing@geotronics.cz

• tel.: +420 296 801 178

• Kam se ubírají GNSS systémy - přehled, aktuality a novinky

• Od Windows k Androidu, od univerzálních k oborovým řešením

• Nejen Trimble - představení značek senseFly, Handheld a Laser Technology

• Řešení pro Vás   - Zemědělství

                        - Lesnictví

                               - Státní správa, samospráva

                        - Inženýrské sítě

• Tipy, triky, doporučení – malý workshop

• Vystoupení partnerů 
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TRIMBLE TDC100 - vyšší přesnost, nová řešení

V minulém roce Trimble představil GNSS přijímač TDC100, kombinaci chytrého mobilního telefonu a kvalitního GNSS přijímače 
vybavenou plnohodnotným OS Android. Díky široké škále aplikací, které lze v přístroji instalovat, a velmi dostupné ceně, se otevírají 
dveře k nebývale širokému využití (jmenujme např. státní správu, samosprávu, dokumentaci inženýrských sítí, správu majetku, oblast 
životního prostředí, ochrany přírody a mnoho dalších). 

Relativně útlý přístroj s velkým 5,3“ displejem působí velmi elegantně, je však třeba 
zdůraznit, že je to především univerzální a velmi odolný pracovní nástroj, jehož srdcem je 
kvalitní GNSS přijímač. Jde o 72-kanálový duální GNSS čip u-blox  , který zpracovává signály 
GPS/GLONASS, resp. GPS/BeiDou. Deklarovaná přesnost s korekcemi EGNOS je do 1,5 m. 
O takové přesnosti se uživatelům běžných tabletů či telefonů může jen zdát. Komu ani tato 
přesnost nestačí, může své TDC100 jednoduše propojit s externím GNSS přijímačem Trimble 
R1 nebo R2. Pak se dostane na úroveň decimetrů, případně i centimetrů.
TDC100 byl pečlivě testován vybranými institucemi a společnostmi, jak samotný, tak                   
v kombinaci s Trimble R1 (s testováním společností GISIT byli seznámeni účastníci loňského 
GIS Expressu, o testování společností IterSoft se zmiňujeme dále v těchto novinách…).
TDC100 je srdcem modulárních řešení na míru, která našim zákazníkům přinášíme. Stačí 
doplnit o potřebné periferie a příslušenství a vybavit vhodným softwarem a z TDC100 se 
stává neocenitelný pomocník pro nejrůznější skupiny uživatelů, např.:
• Státní správa, obce (SW ESRI Collector, IterSoft Mapper, T-Mapy mobilní prohlížečky…)
• Lesnictví (IterSoft Forester, Topol Mobile…)
• Inženýrské sítě, vodohospodářství (GISIT GEOM, Trimble TerraFlex…)…

Pokud se chcete dovědět o možnostech TDC100 a různých řešeních více, budeme potěšeni, 
když nás budete kontaktovat.
    
         Více informací na: www.geotronics.cz/trimble-TDC100
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GNSS korekce se signálem Galileo

1. června 2017 Trimble oznámil, že jeho unikátní servis družicových RTX 
korekcí nyní podporuje rovněž konstelaci Galileo. Satelitní RTX korekce tak 
fungují již pro pět různých satelitních systémů, a to americký GPS, ruský 
GLONASS, čínský BeiDou, japonský QZSS a od nynějška i evropský Galileo.
Jedinečnost služeb satelitních RTX korekcí spočívá v tom, že pokrývají 
prakticky celou Zeměkouli. Zákazníci, kteří je využívají, jsou tak zcela 
nezávislí na jakékoliv referenční stanici nebo síti referenčních stanic. Pokud 
to GNSS přístroj umožňuje, lze RTX signál přijímat přímo ze satelitu (např. s Trimble R1, R2). Druhou 
možností je příjem přes internet (podobně jako u služby korekcí Trimble VRS Now). 
Spektrum uživatelů, kteří RTX korekce pro dosažení maximální přesnosti využívají, je velmi pestré,             
od geodetů přes GIS specialisty po farmáře nebo výzkumné pracovníky v odlehlých končinách Země.
Výhoda multikonstelačních systémů GNSS korekcí (např. oproti evropskému systému EGNOS) spočívá 
samozřejmě ve vyšším množství použitelných satelitů GNSS, a tudíž ve zvýšení přesnosti a spolehlivosti 
výsledků zejména v obtížných podmínkách. 
Trimble RTX (Real Time eXtended) technologie poskytuje několik služeb korekcí na různých úrovních 
přesnosti od centimetrové CenterPoint až po službu submetrových korekcí ViewPoint. 
15. června 2017 následně Trimble oznámil, že i uživatelé sítě pozemních permanentních stanic Trimble 
VRS Now mohou jako první v ČR využívat spolu se stávajícími korekčními daty GPS a GLONASS i 
externí korekce systémů Galileo a BeiDou. Možnosti měření GNSS v České republice se tak díky Trimble 
technologiím opět rozšířily.
         Zdroj: Tisková zpráva Trimble, 1. a 15. 6. 2017
                       Více na: www.trimble.com/Positioning-Services/Trimble-RTX.aspx 
                                        www.geotronics.cz/produkty/gnss-korekce
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Odolné počítače Handheld nově v naší nabídce
 

Na konci října 2016 se společnost Geotronics Praha stala autorizovaným prodejcem odolných počítačů švédské fi rmy Handheld, 
předního výrobce terénních mobilních počítačů. 
Handheld je nejrychleji rostoucí společností v tomto sektoru. Její výrobky mají široké využití v mnoha oblastech průmyslu a terénních 
činností, a to díky kombinaci odolnosti, vysokého výkonu, vestavěných GPS (GNSS) modulů, skenerů čárových 1D/2D kódů, případně 
dalších senzorů, jako jsou čtečky RFID. S více než 20-letou zkušeností s výrobou odolných počítačů Handheld úspěšně nachází uplatnění 
svých produktů prakticky ve všech hlavních odvětvích průmyslu a byznysu: logistika, skladování, stavebnictví, automobilový průmysl, 
zemědělství, armáda, policie, integrovaný záchranný systém, životní prostředí, geodézie, GIS, lesnictví, správa inženýrských sítí, distribuce 
a odečty energií, veřejná doprava, ochrana objektů, těžařský průmysl, údržba silnic a železnic, outdoorové sporty a mnohé další. 
Společnost Handheld se stále snaží, aby její výrobky byly konkurenceschopné a nabízely odpovídající výkon. Během posledního roku 
přišla s několika důležitými novinkami: přibyly dva zcela nové přístroje - jednoruční přístroj Nautiz X2 s OS Android 6.0 Marshmallow a 
tablet Algiz RT7, s úhlopříčkou displeje 7“. Oblíbený tablet Algiz 10X je distribuován již ve třetí verzi s operačním systémem Windows 
10, s kapacitním displejem a s novým interním GNSS čipem u-blox  NEO-M8N. Absolutní novinkou je uvedení odolného tabletu                    
Algiz 8X s úhlopříčkou 8“. 
       Více informací na www.geoshop.cz a www.geotronics.cz

Univerzální přístroj od Laser Technology

Společnost Laser Technology je známa jako významný světový výrobce laserových 
dálkoměrů. V České republice jsou její výrobky rozšířeny především v lesnictví, ale uplatňují 
se např. i v oblasti utilit, povrchových dolů a sběru dat do GIS pro nejrůznější účely. 
Dálkoměry Laser Technology lze s výhodou propojit s přesnými GPS přijímači. Vyznačují se 
vysokým dosahem a schopností pracovat i v podmínkách, kde jiné výrobky zcela selhávají, 
např. v prostředí s mimořádnou prašností. Její přístroje lze však u nás spatřit např. i v rukou 
policistů měřících rychlost vozidel. 

Koncem roku 2016 fi rma přišla se zajímavou novinkou – fázovým dálkoměrem TruPoint 300. Jde o vysoce 
citlivý a přesný ruční fázový dálkoměr poskytující přesnost 1 mm až na vzdálenost 300 m, první fázový 
dálkoměr tohoto výrobce. Je to ideální nástroj i pro přesná doměřování nepřístupných míst a vzdáleností. 
Kamera se čtyřnásobným zvětšením přenáší obraz na kvalitní barevný displej, interní počítač řeší jednoduché 
geometrické úlohy, zpracovaná data lze uchovat na paměťové kartě v DXF resp. JPG formátu. Bluetooth a 
WiFi komunikace je samozřejmostí. 
V kombinaci s patentovanou MapStar technologií pro měření úhlů při umístění na stativu může nahradit 
jednoduchou totální stanici s přesností úhlového měření 0,1°. Přístroj tak najde uplatnění nejen při sběru 
dat do GIS, případně některých geodetických činnostech, ale rovněž třeba ve stavebnictví, dokumentaci 
dopravních nehod nebo kriminálních činů a mnoha dalších přesných měřických činnostech. Vzhledem 
k jedinečným vlastnostem dálkoměru lze s přístrojem provádět např. i přesnou dokumentaci nadzemních 
elektrických vedení.
Další zajímavou novinkou z dílny Laser Technology je kombinovaný ruční pulzní/fázový dálkoměr, který 
využívá předností obou technologií měření vzdálenosti, ale o něm až v některém dalším čísle.
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Geotronics Praha na setkání uživatelů lesnických systémů

Ve dnech 23. - 24. února proběhlo Setkání uživatelů lesnických 
a geografi ckých systémů organizované fi rmou IterSoft s.r.o. 
Tato společnost se zaměřuje na vývoj informačních systémů 
pro podniky v oblasti lesnictví, pro samotné vlastníky lesa 
i pro státní správu a samosprávu. Rádi jsme přijali pozvání 
na tuto akci a na oplátku jsme kolegům z IterSoftu poskytli 
k nezávislému testování GNSS přijímač Trimble R1, který 
propojili s jejich softwarovou aplikací. Testován byl rovněž 
odolný tablet Handheld Algiz RT7. S výsledky testování a 
vzájemného porovnání přesnosti odolných zařízení a jejich 
srovnání s přesností běžných tabletů byli účastníci setkání 
seznámeni při zajímavé prezentaci.
Naše aktivní účast spočívala v přednášce na téma aktuálního 
stavu GPS, GNSS, DGPS a praktickém předvedení odolných 
počítačů Handheld vybavených softwarem IterSoft Forester 
při práci v terénu a jejich snadného propojení s GNSS 
přijímačem Trimble R1 pro zvýšení přesnosti. Účastníci si 
ověřili dosahovanou přesnost s korekcemi SBAS na známých meznících v nedalekém lese i stabilitu příjmu korekcí. Přesnost Trimble R1 i 
mobilita celého řešení udělala na lesníky dojem, protože po takovém přesném, elegantním a cenově dostupném řešení již dlouho volají. 

senseFly přináší nová řešení
 
Bezpilotní letecké snímkování prochází poslední dobou bouřlivým rozvojem. Oblasti využití se s 
novými technologiemi rozšiřují, zjednodušuje a zrychluje se zpracování.  Nejmarkantnější evolucí 
procházejí vlastní bezpilotní prostředky, drony. Lídrem v jejich vývoji je švýcarská fi rma senseFly, 
jejímž distributorem pro Českou republiku se v minulém roce stala společnost GEOTRONICS 
Praha. Pojďme si je v krátkosti představit.
Špičkovým inteligentním multifunkčním snímacím systémem je kvadroptéra Albris, s řadou unikátních vlastností ideální 
nástroj pro inspekční práce, termovizní snímání a dokumentační činnosti. Je vybaven 38 megapixelovým fotoaparátem, termokamerou, 
panoramatickou kamerou a výkonným LED světlem/bleskem. Pro zajištění bezpečnosti a přesnosti pilotáže má Albris k dispozici  5 
širokoúhlých navigačníc kamer a 5 ultrazvukových dálkoměrů. Jeho snímací hlava je otočná ve všech směrech. Albris je tak univerzálním nástrojem 
schopným rozsáhlého mapování, dokumentace exteriérů a interiérů památkových objektů nebo geodetické činnosti s milimetrovou přesností.

Druhou kategorií jsou bezpilotní letadla. Základní model senseFly eBee je plně 
autonomním mapovacím systémem schopným pořídit snímky s přesností až 1.5 cm na 
pixel. Stejně jako ostatní letadla senseFly je velmi snadno ovladatelný, hází se přímo z 
ruky. eBee Plus je vybaven možností aplikace RTK/postprocesních korekcí, které mohou 
být podle potřeby aktivovány. Je určen pro dosažení vysokých přesností, ve vzduchu 
vydrží 59 minut. K vytvoření ortofoto mozaiky a 3D modelů s přesností 3 cm zcela bez 
vlícovacích bodů je předurčen nejvýkonnější model vybavený přesným GNSS přijímačem 
a softwarem pro plánování a kontrolu letu eMotion s příjmem RTK korekčních dat              
z pozemní referenční stanice GNSS. 
Výčet uzavírá multispektrální zemědělský letoun eBee SQ nacházející uplatnění v 

precizním zemědělství. Je vybaven Parrot Sequoia multispektrální kamerou (4 senzory snímající v různých pásmech spektra) doplněnou o 16 
megapixelovou RGB kameru. Poskytuje rozlišení až 3 cm na pixel. Díky této výbavě je schopen poskytovat přesné informace o NDVI indexu a 
monitorovat zdraví úrody. Získaná data lze pak importovat do systémů zemědělských strojů, a řídit tak jejich činnost, snižovat náklady a ztráty. 
Bezpilotní prostředky senseFly Vám nejen rádi předvedeme, ale jsme připraveni i spolupracovat na Vašich pilotních projektech.
                   Více informací na: www.geotronics.cz/letecke-snimkovani

GEOTRONICS Praha, s. r. o., Pikovická 11, 147 00 Praha 4 
tel.: +420 296 801 186,  e-mail: gis@geotronics.cz, 
www.geotronics.cz, www.geoshop.cz
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