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Využití GPS pro účely
meteorologie

Ing. Jan Douša, PhD.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,

Zdlby

Vliv troposféry na signál GPS. Určování parametrů troposférické refrakce a odvození celkového obsahu vodních par v tropo-
sféře. Využití výsledků v meteorologii. Zpracování hodinových dat z permanentních sítí GPS v kvazi-reálném čase. Vybrané
výsledky GPS meteorologie implementované v analytickém centru GOP.

lnfluence of troposphere on the GPS signal. Parameter determination of tropospheric refraction and the deriving of the total
amount of water vapour in the troposphere. Application of results in meteorology. Rour data processing in quasi-real time
from permanent GPS networks. Selected results of GPS meteorology as implemented in the analytic centre of the GOP.

Výrazně interdisciplinární charakter je pro Globální polo-
hový systém (GPS) typický a navíc i nezbytný již od samot-
ného návrhu systému. Přestože funkce GPS spočívá v mě-
ření tranzitního času (tzv. kódová m.) a v geodezii více
využívaném měření fáze nosné vlny (fázová m.), jako výsle-
dek je možné odvozovat řadu různých parametrů, na nichž
jsou měření závislá. Základní rovnice pro kódová měření
(s označením F frekvence, i družice a k přijímače) zapisu-
jeme např.

Z obou rovnic je patrné, že kromě geometrické vzdálenosti
přijímač-družice (pik)' jsou obě měření závislá na chodu ho-
din družice (Di) a přijímače (Dk), vlivu troposférické (L1ik• Trop)

a ionosférické (kF Pk) refrakce, a řady dalších neuvedených

Obr. I Vliv proměnnosti indexu lomu v atmosféře
na průchod vlnového signálu

korekcí. Zásadní rozdíl v obou typech pozorování předsta-
vuje poslední člen v rovnici (2) vyjadřující počet (niFk) ce-
lých nosných vln (A,F) signálu v trajektorii přijímač-družice.
Za zmínku dále stojí opačná znaménka u vlivu ionosférické
refrakce. Z výše jmenovanýchjsou obě atmosférické refrakce
kromě časové a prostorové proměnnosti u jednotlivých sta-
nic navíc i funkcí elevačního úhlu pozorování. Geometrická
vzdálenost p je v daném okamžiku rozdílem polohy družice
a přijímače, implicitně ovšem obsahuje i parametry orientace
Země, které popisují vzájemný vztah inerciálního a tere-
strického referenčního rámce. V tomto článku se budeme za-
bývat pouze speciálním využitím GPSI) pro účely meteoro-
logie (a klimatologie), které je založeno na rutinním
vyhodnocování troposférické refrakce z permanentní sítě
stanic GPS, pokud možno v blízkém reálném čase.

2. Modelování troposférické refrakce pro GPS

Nejnižší vrstva atmosféry (přibližně do 15km nad povrchem
Země) je nazývána troposférou. Podstatné je, že s ohledem
na GPS je troposféra elektricky neutrální a v oblasti frek-
vencí menších než 15 GHZ2) je médiem nedisperzním3). Tro-
posférickou refrakcí nazýváme souhrnný vliv na průchod
elektromagnetické vlny touto částí atmosféry. Protože sku-
tečnou délku dráhy vlnového signálu odvozujeme z měření
tranzitního času, bude výsledná hodnota rovna integrálu

f= !snds,

kde n je refrakční index (pro refraktivitu platí N = (n - 1). 106

a trajektorie signálu S odpovídá podle Fermatova principu
dráze s nejkratším časem průchodu atmosférou. Princip je vy-

I) I v současné době máme stále na mysli především americký vo-
jenský systém GPS NAVSTAR.

2) Frekvence GPS jsou 1,2 GHz a 1,5 GHz.
3) V disperzním médiu závisí refrakční index na frekvenci prochá-

zejícího vlnění.
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jádřen V obr. 1 a G zde přitom představuje geometricky nej-
kratší cestu prostředím.

V případě GPS je častěji pro troposférickou refrakci pou-
žíván termín "zpoždění signálu" (path delay) a to je určo-
váno v jednotkách délkových. Celkové zpoždění z vlivu tro-
posféry (total tropospheric delay, L1Troppři odstraněném vlivu
ionosféry vyjádříme proto vztahem

L1Trop = Ln ds - G.

L1Trop= L (n - 1) ds + (S - G) = 10-6L N ds + (S - G)
s s~)

lze poukázat na skutečnost, že celkové zpoždění signálu tvoří
dvě složky: zpoždění z důvodu opticky menší propustnosti
prostředí než je ve vakuu (n *" 1, respektive N *" O)a zpož-
dění ze zakřivení trajektorie signálu v důsledku uplatnění Fer-
matova principu (S - G). V reálných podmínkách atmosféry
je první složka výrazně větší.

Vliv troposféry na měření GPS v geodezii nejčastěji mo-
delujeme následujícím způsobem:
a) Určujeme hodnotu celkového zpoždění signálu v zenitu

(Zenith Total Delay, zrD) nad každým přijímačem pro
zvolený časový interval.

b) Zpoždění v libovolném směru modelujeme pomocí tzv.
mapovací funkce, (mf)' Většina prakticky dnes používa-
ných mapovacích funkcí, např. [4, 11, 14]je závislá pouze
na zenitové vzdálenosti pozorování. Jako jednoduchou
mapovací funkci pro měření nad elevační maskou 15° lze
použít sec(z). V následujícím jednoduchém vztahu pro tro-

posférickou korekci považujeme atmosféru v okolí přijí-
mače za lokálně symetrickou

c) Při obecném předpokladu azimutálně proměnné troposfé-
rické refrakce zavádíme pro zvolený časový interval a kaž-
dou stanici další dvě neznámé - parametry horizontálního
gradientu - v severním (gN), respektive východním (gE)
směru. Refrakce v libovolném směru pozorování je potom
funkcí jak zenitové vzdálenosti, tak i azimutu [18].

dmf(Z) .
L1Trop(z, ex) = mf (z) (zrD) + ~ (gN cos ex + gE sm a).

(7)
Prakticky ovšem troposférickou refrakci dělíme na dvě

části - "suchou" a "mokrou". První je způsobena převážně
suchými plyny v atmosféře (i když přispívá do ní i malá část
z vlivu vodních par a je proto vhodněji nazývána složkou
hydrostatickou [2]). Příčinou druhé složky je pouze přítom-
nost vodních par. V anglické literatuře se vždy setkáme s ná-
zvy Zenith Hydrostatic Delay (ZHD) a Zenith Wet Delay
(ZWD) a platí pro ně vztah

L1Trop = mj. H (z) (ZHD) + mj.w (z) (ZWD) (8)

s obecnou různou mapovací funkcí pro obě části (pouze nad
15° se tyto mapovací funkce liší nepodstatně). Rozdělení na
suchou a mokrou část lze objasnit, pokud si připomeneme
obecně používaný vztah pro index lomu [5]

- k Pd -1 k Pw -\ k Pw Z -I - N NN- ly-Zd + 2 y-Zw + 3--;yJ: w - d+ w,

(9)
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kde Pd, respektive Pw [mbar] je parciální tlak suchých slo-
žek atmosféry, respektive vodních par (celkový tlak je podle
Daltonova zákona [16] jejich součtem, tj. P = Pd + Pw), Zd
respektive Zw jsou korekční faktory (od plynu ideálního) pro
suchý plyn, respektive vodní páry. T [K] je absolutní tep-
lota, kJ, k2 a k3 jsou laboratorně určené fyzikální konstan-
ty [1].

V aplikacích má toto rozdělení význam především proto,
že suchá část troposférické refrakce je poměrně stálá a ač
tvoří zhruba 90-95 % celkového zpoždění (typická hodnota
v zenitu je 2,30 m u hladiny moře), je možné ji modelovat
v závislosti na atmosférickém tlaku. Na druhé straně mokrá
složka troposférické refrakce - přestože hodnotou vůči pře-
dešlé velmi malá (O až 0,35 m v suchém/vlhkém prostředí)
- je vysoce proměnná v čase i v prostoru a víceméně ji nelze
předpovídat. Časová proměnnost relativné vlhkosti v profi-
lech radiosond je znázorněna na obr. 2.

3. Metoda zpracování dat GPS

Zpracování měření GPS pro určování časově proměnných pa-
rametrů (např. právě troposférická korekce) lze zajistit dvěma
způsoby: pomocí deterministického modelu s aproximací ča-
sové proměnnosti po částech lineární (či konstantní) funkcí
nebo ve formě stochastického procesu s použitím vhodné filt-
rační techniky. Z nejznámějších "obecných" programových
balíků je první přístup implementován např. v Bernese GPS
so.ftware [17], zatímco druhý, používající Kalmanovu filtraci,
např. v GlPSY/OASIS-1I [20].

Jakjiž bylo uvedeno výše, finálním produktem zpracování
dat GPS mohou být parametry troposférické korekce. Mějme
však na paměti, že ostatní parametry známe buď a priori z do-
statečně přesných modelů, nebo jsou eliminovány metodou
zpracování, a nebo je nakonec společně určujeme s tropo-
sférickou refrakcí. Na rozdíl od klasického využití v geode-
zii, kde nás v první řadě zajímají souřadnice přijímače, je me-
toda GPS meteorologie založena na dobré znalosti apriorních
informací o poloze (případně pohybu) stanic, samozřejmě
spolu s využitím kvalitní realizace globálního referenčního
systému.

Je známo, že absolutní určení hodnot ZTD na každé sta-
nici silně koreluje s určováním její výšky, proto je vhodné
souřadnice přijímače "fixovat!váhovat" k přesným apriorním
hodnotám. Pokud užíváme dvojitě diferencovaná měření
(Bernese GPS software) v příliš malé síti stanic (se základ-
nami v řádu několika stovek km) je určení absolutní hodnoty
ZTD, velmi slabé až nemožné [8]. Důvodem je skutečnost,
že elevační úhel každé společně pozorované družice ze dvou
stanic krátké základny je přibližně stejný, mapovací funkce
je potom téměř shodná a diferencované zpoždění je závislé
především na relativní hodnotě ZTD.

4. Odvození celkového obsahu vodních par z měření
GPS

Nejčastěji je při zpracování GPS určována hodnota celko-
vého zpoždění v zenitu, ZTD. Známe-li atmosférický tlak Ps
[mbar] na pozemní stanici (alespoň s přesností 0,3 mbar [8]),
zeměpisnou šířku q> a elipsoidickou výšku stanice H [km],
můžeme hydrostatickou část troposférické refrakce určit
s přesností přibližně 1 mm pomocí vztahu [19]

ZHD = 2,277 Ps (10)
1 - 0,00266 cos 2q> - 0,00028H .

Odečtením této složky od celkového zpoždění v zenitu do-
staneme hodnotu ZWD, která je v aproximujícím vztahu ke
sloupci kondenzované vody (Precipitable Water Vapor, PWV
[mm]) z celkového množství vodních par v profilu nad sta-
nicí (Integrated Water Vapor content, /WV [kg/m2]) podle [2]

/WV
PWV = -- = JI. (ZWD).

p

Proporční konstanta IIje definována jako

106

II = pRv [kjTrn + k2 _ mkd ' (12)

kde Rvje specifická plynová konstanta vodních par, p je hus-
tota vody, kJ, k2 a k3 viz rovnice (9), m je poměr molárních
hmotností vodních par a suchého vzduchu (MjMd) a Trnje
váhovaná střední teplota atmosféry definovaná [4] výrazem

T _ f Pv/Tdz
rn- f PJPdz

Je patrné, že hodnota IIje určována v závislosti na Trn.Přesné
odvození Trnje svým způsobem problematické, protože zá-
visí jak na povrchové teplotě Tso teplotách v profilu tropo-
sféry, ale i na vertikální distribuci vodních par v profilu. Nej-
častější aproximace vychází z regresní analýzy řady měření
z radiosond. Vztah

kde teploty jsou vyjádřeny v kelvinech, zajišťuje znalost Trn
(a následně i lI) s relativní chybou max. 2 % při závislosti
pouze na povrchové teplotě. Jiné aproximace využívající
např. informace z numerických modelů počasí, dávají vý-
sledky i lepší, např. [1].

5. Význam PWV pro meteorologii a klimatologii

Vodní páry hrají významnou roli v přenosech energie ve
spodní atmosféře a ve výměně tepelné energie mezi at-
mosférou a Zemí. Jsou kritickým bodem při numerickém
modelování počasí, které využívá 3D data (respektive s di-
menzí času 4D) pro teplotu, vlhkost, tlak a pohyb větrů.
«ustota obsahu vodních par je navíc v globálním i lokál-
ním měřítku vysoce proměnná, a to nejen v čase, ale i v pro-
storu. Přesná průběžná znalost rozložení vodních par v at-
mosféře je dnes i přes vyspělou techniku stále požadavkem
nedostatečně splnitelným. Jak bude patrné z následujícího
odstavce, nelze pro tento účel využít jednu vhodnou
metodu, a proto i GPS meteorologie, stejně jako všech-
ny ostatní, je pouze dílčím nástrojem k dosažení tohoto
cíle.

Pomocí GPS meteorologie z pozemních stanic určujeme
pouze integrální hodnoty PWV pro diskrétní profily nad
Zemí. Byly proto testovány různé metody asimilace tak-
ového typu informací do numerických modelů mezní vrstvy
atmosféry (např. [13]) a bylo ukázáno, že tato data [při
přesnosti 1 mm pro PWV] mohou významně přispět v ře-
šení krátkodobých numerických předpovědí počasí, ze-
jména při kalibraci absolutního obsahu vodních par pro
menší regiony.

Byla prakticky testována i metoda 4D tomografických mo-
delů, které lze odvodit pro malé oblasti s hustým pokrytím
stanic GPS. Je přitom využíváno tomografické inverze přímo
ze "šikmých" troposférických zpoždění (Slant Wet Delay,
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SWD) určovaných pro jednotlivé směry pozorovaných dru-
žic [10]. Velmi slibná je především metoda globální asimi-
lace profilů hustoty vodních par či refraktivity, které jsou od-
vozeny z měření GPS v kombinaci s družicemi LEO (tzv.
GPSILEO occultation technique, odst. 6), experimentálně
testovaná v projektu GPSIMET zmíněném v závěru tohoto
článku.
Díky vysoké dlouhodobé stabilitě absolutních hodnot

PWV a nezávislosti na jejich kalibraci mohou být výsledky
GPS meteorologie využity také pro klimatologické výzkumy
dlouhodobých trendů v atmosféře. Globální oteplování je to-
tiž úzce spjato i s celkovým obsahem vodních par v atmo-
sféře, protože vodní pára je považována za jeden ze sklení-
kových plynů. Působí pozitivní zpětnou vazbou na oteplování
atmosféry - propouští mikrovlnné sluneční záření k Zemi
a pohlcuje dlouhovlnné záření ze Země, čímž vlastně atmo-
sféru ohřívá. Se zvyšující se teplotou vzduchu se ovšem zvy-
šuje i možnost další absorbce vodních par a následně dalšího
oteplení.

6. Metody určování obsahu vodních par v atmosféře

Pozemní meteorologické stanice poskytují dlouhodobá kon-
tinuální data měřených meteorologických prvků pro diskrétní
místa na pevnině. V případě určení obsahu vodních par jsou
ovšem hodnoty platné pouze pro povrch Země.
Nejstarší metodou4), současně ovšem dosud stále považo-

vanou za metodu základní, je určování profilů hustoty vod-
ních par v troposféře pomocí tzv. radiosond - balónů vyba-
vených přístroji pro měření teploty, vlhkosti (obr. 2) a tlaku,
případně síly a směru větrů a opatřených radiovým vysíla-
čem pro průběžné odesílání dat. Radiosondy jsou zpravidla
vypouštěny 1-4 krát denně z diskrétních bodů na Zemi. Me-
toda poskytuje sice profily v nejlepším vertikálním rozlišení,
ale pouze se špatným časovým i horizontálním rozlišením
a přitom za poměrně vysokých finančních nákladů.
Zhruba od roku 1980 jsou testovány a používány apara-

tury nazývané Water Vapor Radiometer- WVR, [9]. Jde o pří-
stroj měřící emise z atmosféry na dvou frekvencích (např.
v kombinaci 21,0 GHz a 31,4 GHz). Důvodem druhé frek-
vence je možnost vyloučení vlivu kapalné vody obsažené
v troposféře. WVR měří přímo IWV v šikmých profilech.
Hlavními nevýhodami jsou vysoká cena, poměrně řídké dis-
krétní rozložení přístrojů na Zemi, nutnost kalibrace pro lo-
kální podmínky a nepoužitelnost při extrémní vlhkosti (velké
srážky apod.). Není limitován mraky ani denním cyklem. Tato
metoda může být aplikována jako pozemní (namířeno proti
obloze) nebo satelitní (namířeno proti povrchu Země, ovšem
s limitujícím faktorem v oblastech pevnin).
GPS, díky využití již existujících stanic z rozsáhlých per-

manentních sítí, je dnes relativně levnou metodou na určení
IWVv zenitu (či v šikmém profilu). Ovšem nezbytné bude do-
plnit přijímače GPS přesným měřením atmosférického tlaku,
případně teploty pro oddělení hydrostatické složky refrakce.
GPS má omezení především v diskrétním pokrytí stanicemi
na pevnině. Na druhou stranu výhodou je především dobrá ča-
sová rozlišitelnost měření (kontinuita), nezávislost na výky-
vech počasí a denním cyklu a kvalitní určení absolutních hod-
not, které jsou dlouhodobě stabilní (bez vlivu místní kalibrace
apod.). Metoda zvaná LEO (Low Earth Orbiter) ooq.tltation

technique (např. http://www-genesis.jpl.nasa.gov/htrnllcon-
cepts.shtml) využívá nízko létající družice opatřené přijíma-
čem GPS. Jde o měření signálu GPS protínajícího atmosféru,
které nastane v průběhu jednoho dne cca 300krát pro jednu
družici LEO ajednu družici GPS. S využitím analýzy dat GPS
a za pomoci měření z pozemních sítí GPS bude možné inver-
tovat informace o zpoždění signálu na profily refraktivity. Li-
mitem je měření v nižších vrstvách troposféry, nižší časové
rozlišení (dlouhý interval mezi měřením ve stejném profilu).
Výhodou je globální prostorové rozložení profilů, dostupnost
nad oblastmi oceánů a většina výhod zmíněných v klasické
GPS meteorologii. Metoda je velice slibná a v současné době
podstupuje rychlý rozvoj, o čemž svědčí i rozsáhlý projekt pro-
bíhající v rámci IGS (International GPS service for Geodyna-
mics).
Využívání výzkumných letadel k měření meteorologic-

kých veličin je záležitost nákladná a pro případ komerčních
letadel jde o projekt organizačně náročný, který dosud nebyl
uskutečněn.
Několik dalších metod zmíníme jen stručně. Většinou jde

o měření z družic a omezení často spočívají v oblačnosti,
v dostupnosti pouze nad oceánem či velkými pevninskými
plochami (nebo měření pouze ve směru ke Slunci), v slabé
vertikální rozlišitelnosti apod.:
o infračervené senzory (např. Television Infrared Observation

System TlROS Operational Vertical Sounder, TOVS),
o mikrovlnné senzory (např. Special Sensor Microwave Ima-

ger, SMMll),
o sluneční okultační metoda (Stratospheric Aerosol and Gas

Experiment II, SAGE Il),
o pozemní Raman Lidar,
o projekty na družicích Global Ozone Monitoring Experi-

ment (GOME), Geostationary Operational Environmental
Satellite (GOES), a další.

7. GPS meteorologie v analytickém centru GOP

Analytické centrum (AC) Geodetické observatoře Pecný
(GOP)5) zpracovává od ledna 1997 data z EUREF perma-
nentní sítě stanic GPS. Důraz je zde kladen na maximální
přesnost a dlouhodobou stabilitu v určování souřadnic, pro-
tože výsledky přispívají k aktualizaci a zhuštění evropského
i globálního referenčního rámce. Od počátku roku 1999 se
centrum navíc zabývá rutinním zpracováním hodinových dat
GPS v blízkém reálném čase s orientací na monitorování tro-
posférických parametrů - tj. základ GPS meteorologie.
V obou případech AC využívá Bernský GPS software a pů-
vodní programové vybavení pro plnou automatizaci a za-
bezpečení veškerých činností centra.
Jádrem druhého zpracování je proces startovaný v hodi-

novém intervalu, který v první fázi stahuje z datových cen-
ter na internetu soubory hodinových pozorování GPS
a přesné predikované dráhy družic. Bezprostředně tato data
zpracovává a nakonec aktualizuje i výstupy na server
FI'PIHTTP. Celý tento proces ovšem nesmí zabrat více jak
1 hodinu a výsledky jsou k dispozici v kvazi-reálném čase
(max. do 2-3 hodin od posledního měření). Základem na-
šeho řešení je sice analýza souborů hodinových dat, finální
produkt ovšem pochází z posledních 12 či 24 hodinových ře-
šení kombinovaných na úrovni normálních rovnic [3]. Tato

5) Založené 1997 ve spolupráci VÚGTK a katedry vyšší geodézie
FSv ČVUT v Praze.
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metoda je vysoce efektivní a přitom vlastní kombinace pro
finální produkt je ekvivalentní společnému vyrovnání měření
z celého odpovídajícího časového intervalu (tj. 12 nebo 24
hodin). Rozdíl ovšem zůstává v metodě předzpracování, které
při intervalu dat 1 hodiny může dosahovat nižší stability, ze-
jména nemáme-li k dispozici finální produkty IGS (para-
metry rotace Země a dráhy družic GPS se spolehlivým od-
hadem individuální kvality).
V současné době jsou hlavními produkty našeho řešení

soubory absolutních hodnot ZTD určovaných v intervalech
20 minut pro každou stanici GPS. Tyto výsledky jsou do-
stupné v kvazi-reálném čase - near-real-time, NRT. Stabilita
a přesnost tohoto produktu je v současné době stále znatelně
degradována především využitím přesných drah družic s pre-
dikcí až na 48 hodin. Za těchto podmínek je pilířem přes-

ného zpracování pečlivé monitorování kvality dostupných
drah družic a odvození kritérií pro výběr pouze těch vhod-
ných, [6]. Významným přínosem je navíc i určování vybra-
ných parametrů drah družic ve finálním vyrovnání [7], které
bylo s podobnými výsledky prezentováno např. i v [12].
Jako srovnávací referenční produkt (zároveň archivovaný

pro účely klimatologických studií) je vytvářeno tzv.post-pro-
cessing řešení (cca 16-28 hodin od posledního měření). Ten
je již založen na vysoce kvalitních rychlých (rapid) drahách
družic GPS, přičemž vstupní měřená data jsou stejná jako
v předchozím případě, ale celé zpracování je provedeno spo-
lečně pro interval jednoho dne.
Vybrané výsledky z období konce roku 1999 pro stanici

GOPE (Geodetické observatoře Pecný) jsou ukázány na obr.
3,4 a v tab. 1. Obr. 3 demonstruje srovnání hodnot ZTD ur-
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id ;é párů Systematické odchylky Střední chyby Typ Poznámka
(celkem) [mm] [mm] [mm] řešení

RA 112 (113) 0,04 0,86 Post ambiguity float
RN 107 (113) -0,20 1,05 Post minimální elevační maska 150

RX 108 (108) -0,10 0,93 Post ambiguity fix
RG 112(113) 0,01 0,96 Post troposférický model s gradienty
CI 109 (113) 0,44 1,24 NRT s opravou drah družic, s výběrem kvalitních drah
CP 107 (109) 0,46 1,21 NRT s opravou drah všech družic (bez extrémně špatných drah)
CT 41 (42) 1,01 1,14 NRT viz CI, ale menší rozsah sítě (pouze evropské stanice)
CA 58 (72) 0,18 1,22 NRT bez oprav družic, pouze s výběrem kvalitních drah

čených v režimu NRT, respektive post-processing řešení,
kdežto obr. 4 ukazuje již hodnoty PWV (NRT i post-proces-
sing) odvozené z GPS ve srovnání s hodnotami integrova-
nými z profilů radiosond (ze stanice Praha-Libuš). Odpoví-
dající systematické odchylky diferencí a jejich střední chyby
jsou pro některé varianty zpracování uvedeny v tab. I (první
sloupec je identifikátorem řešení, typická charakteristika je
uvedena v poznámce).

Metoda GPS meteorologie dobře charakterizuje současný
trend mezioborové vědní orientace. Dnes existuje řada me-
zinárodních projektů zabývajících se v různé formě GPS me-
teorologií, respektive obecně určováním vodních par v at-
mosféře. Uveďme některé s odkazem na URL:
COST 716 (E~ropean Co-operation in the Field of Scienti-
fic and Technical Research) - projekt EU zabývající se
přímo GPS meteorologií z pozemních sítí GPS,
(http://www.oso.chalmers.se/geo/cost716.html ).

WAVEFRONT (GPS WAter Vapor Experiment For Regio-
nal Operational Network Trials) - ukončený experimen-
tální projekt zaměřený rovněž na pozemní GPS meteoro-
logii,
(http://www.nottingham.ac. uk!-iszwww /isgindex.html).

GEWEX (Global Energy and Water Cycle Experiment)-
rozsáhlý projekt integrující veškeré činnosti (výzkum, ob-
servace, analýzy a další aktivity) spojené s předpovědí glo-
bálních i regionálních změn klimatu,
(http://www.gewex.com/).

GPSIMET - experiment GPS meteorologie s využitím dru-
žic na nízkých drahách (LEO),
(http://www.cosmic.ucar.edu/gpsmet/index.html) .
Pro úplnost zmíníme ještě dvě adresy, na kterých jsou ru-

tinně zobrazovány výsledky GPS meteorologie ze stanic po-
zemních sítí. Skupina zabývající se zpracováním dat GPS
v University Corporationfor Atmospheric Research (UCAR)
produkuje kromě jiných i výsledky PWV v kvazi-reálném
čase, a to již od r. 1997 (http://www.gst.ucar.edu/gpsrg/real-
time.html).
V Evropě se v tomto směru dosud angažuje především Ro-

yal Netherlands Meteorological lnstitute (KNMl) ve spolu-
práci s geodetickými institucemi zabývajícími se zpracová-
ním GPS (především skupinou z Technické univerzity Delft).
Jejich projekt je podstatně menšího rozsahu než aktivity
v UCAR a navíc zatím probíhá pouze s využitím rychlých
drah družic, tudíž ve zpoždění přibližně dvou dnů
(http://www.knmi.nVonderzk!atmoond/GPS/) .
Na pokusných datech (bez navození rutinního režimu) byla

provedena celá řada experimentů a výsledky byly prezento-
vány zejména v roce 1999 v mnoha příspěvcích na sympo-
ziích (European Geophysical Society, Intemational Union of
Geodesy and Geophysics aj.).

Výsledky PWV z projektu GPS meteorologie v analytic-
kém centru GOP jsou velmi slibné [5] a lze konstatovat, že
zpracováním GPS dat z pozemních stanic lze již za součas-
ného stavu dosáhnout kVlllitypožadované pro aplikaci v me-
teorologii6). Jedná se zejména o výslednou přesnost dat PWV
[1-2 mm] ovšem především s důrazem na přístupnost v kvazi-
reálném čase, tj. do 2-3 hodin od posledního měření. Pře-
hled aktuálních výstupů řešení AC GOP lze získat na URL
http://pecny.asu.cas.cz/meteo/.
V příštích letech se situace bude nadále rychle rozvíjet.

Průběžně se zvyšuje počet stanic operujících na bázi hodi-
nových dat. Je zřejmé, že právě v souvislosti s využitím GPS
meteorologie roste zájem o doplnění meteorologických po-
zorování na stanicích (teplota, tlak, vlhkost) - dosud větši-
nou neměřených nebo neposkytovaných. Předpokládá se, že
značným přínosem pro přesnost i celkovou stabilitu zpraco-
vání GPS v kvazi-reálném čase budou ultra-rychlé/hodinové
dráhy družic s výrazně zkrácenou predikcí, které již jsou po-
skytovány v pilotním projektu některými analytickými centry
IGS (l999/X - GFZ, SIO; 2000/11JPL).

Data Z radiosond Praha-Libuš byla poskytnuta Ceským hydromete-
orologickým ústavem s vřelou pomocí RNDr. P. Skřivánkové. Alter-
nativní data Z dalších evropských radiosond byla poskytnuta Z Bri-
tish Atmospheric Data Center (BADC). Práce na projektu byly
finančně podpořeny Z grantu č. 103/00/P028 Grantové agentury CR.

Příspěvek J. Douši s nejnovějšími výsledky v analytickém centru
GOP (viz stručně sedmý odstavec tohoto článku) byl s názvem ••The
/mpact of Ultra-Rapid Orbits on Precipitable Water Vapor Estima-
tion using Ground GPS Network" prezentován na společném
/GS/COST-7/6 workshopu v Oslo (10.-/5.7.2000). Zde získal cenu
za nejlepší poster.
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Numerické řešení detailního průběhu
gravimetrického kvazigeoidu
na území České republiky
rychlou Fourierovou transformací
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Zdlby

Je popsána rychlá Fourierova transformace (FFT) jako vysoce efektivní výpočetní metoda vhodná pro odvození tvaru kvazi-
geoidu z gravimetrických dat. Navržen způsob homogenizace vstupních tíhových anomálií různé kvality a původu, umožňující
algoritmizaci numerického řešení. Výsledný kvazigeoid je porovnán s evropským kvazigeoidem EGG 97 a výškovými rozdíly
"GPS minus nivelace".

Numerical Solution of Detailed Form of Gravimetric Quasi-Geoid on the Territory of the Czech Republic by Fourier
Fast Transformation

Summary

Fourier Fast Transformation (FFT) is described as a very effective method of calculation of quasi-geoidfrom gravimetric data.
The homogenisation procedure of input gravity anomalies of different qualities and origin allowing to perform algorithmisa-
tion ofnumerical solution is proposed. Resulting quasi-geoid is compared with the European Quasi-Geoid EGG97 as well as
with the height differences "GPS minus levelling ".

Kvazigeoid je referenční plochou u nás zavedených Molo-
děnského normálních výšek. S rozšiřujícím se využíváním
metody GPS (Global Positioning System) se stává co nej-
přesnější znalost průběhu podrobného kvazigeoidu záleži-
tostí běžné geodetické praxe. Jeho znalost je nezbytná všude
tam, kde se kombinují výsledky měření GPS s výsledky kla-
sických "dvourozměmých" geodetických měření, ale přede-
vším při určování nadmořských výšek metodou GPS.

Způsobů určování plochy kvazigeoidu je více. Vždy jde
o určitou kombinaci hodnot poruchového potenciálu zem-
ského tělesa, jeho tangenciálních a normálových derivací
a geometrických charakteristik referenčního elipsoidu, k ně-
muž je průběh kvazigeoidu určován. Pokud použijeme k vý-
počtu kvazigeoidu a jeho tangenciálních derivací - tížnico-
vých odchylek - výlučně tíhových anomálií, hovoříme o tzv.
gravimetrickém kvazigeoidu a gravimetrických tížnicových
odchylkách. Výchozími vztahy k jejich určení v počítaném
bodě o zeměpisných souřadnicích (I/J = CP,A=A) jsou vzorce
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pro tzv. první aproximaci Moloděnského teorie určování cha-
rakteristik tíhového pole (např. Heiskanem & Moritz [3]).
Jsou to

pro výšku kvazigeoidu 1;,respektive

{~} I fTrl2 f21r, {COS a}TJ <1>.A = 4ny _Trl2dl{>o S (lfI) sin a [L1gq,,;'+ (01)1'1,;']

cos l{>dA (2)

pro složky tížnicových odchylek ~, TJ v poledníku a prvním
vertikálu.
V nich L1g značí smíšenou tíhovou anomálii ve volném

vzduchu v bodě (l{>, A) fyzického povrchu Země, lfIsférickou
vzdálenost mezi tímto bodem a bodem (<P, A) a a azimut je-
jich spojnice. S(lfI), S'(lfI) = dS(lfI)/d(lfI) jsou Stokesova re-
spektive Vening Meineszova funkce.
Korekční člen G1 je funkcí výškových rozdílů a pro každý

element (l{>, A) integrační oblasti se musí určit novou inte-
grací přes celou oblast

(G) - R2
f
Trl2 dd.'f21r h' - hq,.;. , A'

I 1'1,;.- 2n -Trl2 'I' o tJ L1gcos l{>d .

Zde hq,.;., h' značí nadmořské výšky bodů (l{>, A) a (l{>', A'),
a to = 2R sin lfI'12 je jejich vzdálenost.

Bez korekčního členu G1 jsou vztahy (1) a (2) formálně
shodné se známými integrály Stokesovým a Vening Meines-
zovými. Principiální přednost Moloděnského řešení spočívá
v tom, že tíhové anomálie jsou definovány na fyzickém po-
vrchu Země a nikoli na geoidu, jako je tomu u Stokesova ře-
šení, a tudíž nevyžadují žádné hypotézy o rozložení hustot
mezi povrchem Země a geoidem.
Teorie předpokládá, že se integrace vzorců (1) a (2) pro-

vádí přes celý povrch Země. Prakticky se však integrační ob-
last omezuje na určité okolí určovaného bodu (integruje se
do vzdálenosti maximálně několika set kilometrů), v němž
jsou k dispozici dostatečně kvalitní vstupní tíhové anomálie,
a vliv zbývající části zemského povrchu se určuje pomocí
globálních modelů geopotenciálu.
Rychlost a pracnost řešení je závislá na výběru vhodné me-

tody pro numerickou integraci všech tří integrálů a kvalita
výsledku zásadním způsobem závisí na dostupnosti a kvalitě
vstupních dat.
V době, kdy nebyla k dispozici výkonná výpočetní tech~

nika a vstupní data nebyla v digitálním tvaru, byly integrály
typu (1) a (2) řešeny tzv. grafickonumerickou integrací - kva-
draturami respektive sumacemi s použitím speciálních prů-
svitek. Při poloměru integrační oblasti okolo 300 km trval
výpočet pro jediný bod více než 8 hodin. Tímto postupem
byl koncem 60. let vytvořen v bývalém Československu roz-
sáhlý elaborát tížnicových odchylek a v polovině 70. let pro
druhé souborné vyrovnání Jednotné astronomicko-geode-
tické sítě států východního bloku model kvazigeoidu s roz-
lišitelností 18 km.
Řešení novějších modelů kvazigeoidu sumacemi na počí-

tači PC 486/33, uskutečněná na přelomu 80. a 90. let, vyža-
dovala pro jeden určovaný bod podle velikosti integrační ob-
lasti čas 0,5-1,5 minuty.
Z toho je zřejmé, že numerická integrace sumacemi či kva-

draturami nemůže být ani při použití výkonnější výpočetní
techniky efektivním nástrojem pro tvorbu modelů s vysokou
rozlišitelností.

2. Rychlá Fourierova transformace

V posledním desetiletí zaznamenala metodika numerického
určování tvaru kvazigeoidu výrazný pokrok díky aplikaci ry-
chlé Fourierovy transformace (FFT) pro řešení Stokesova
ajemu podobných integrálů. Rychlá Fourierova transformace
je již několik desetiletí používána zejména v radioelektronice
při analýze lineárních systémů. Její předností je rychlý algo-
ritmus, který výrazně snižuje počet výpočetních operací
a zkracuje čas výpočtu (viz např. Brigham) [1]. Zrychlení vý-
počtu je v porovnání s přímou sumací vlivů jednotlivých ele-
mentů dramatické. Sideris [7] uvádí časy potřebné pro od-
vození kanadského geoidu ze sítě o 871 200 elementech na
počítači PC 486/50. Při aplikaci jednorozměrné FFT byla
úloha spočtena za necelé tři dny, zatímco řešení sumacemi
by vyžadovalo téměř d,:a roky.
Integrály (1) a (2) patří mezi tzv. konvoluční integrály,

které se velmi výhodně řeší ve speciálním oboru prostým vy-
násobením Fourierových obrazů podintegrálních funkcí.
Abychom získali základní představu, můžeme si Fourie-

rovu transformaci představit jako zobecnění rozvoje funkce
do Fourierovy řady. Ta vyjadřuje spojitou funkci pomocí vy-
braných diskretních frekvencí. Ve spektrálním oboru už tedy
daná funkce není spojitou funkcí frekvence. Uvedený nedo-
statek odstraňuje Fourierova transformace F, symbolicky za-
psaná jako dvojice

která převádí obecně komplexní funkci časul) h(t) na kom-
plexní funkci frekvence H(j) a naopak, přičemž jak čas, tak
i frekvence se spojitě mění v intervalu (-00, (0). Fourierova
transformace je lineární. To znamená, že transformace součtu
dvou funkcí je rovna součtu transformací. Transformace
funkce násobené konstantou je rovna této konstantě násobené
transformací funkce. Specifické vlastnosti mají také trans-
formace funkcí reálných nebo ryze imaginárních, či funkcí
sudých nebo lichých.
V praxi ovšem bývají funkce zadány v naprosté většině

případů konečným počtem M diskrétních hodnot h(tk) v ekvi-
distantně rozložených bodech tk•

Integrály ve Fourierově transformaci pak musí být apro-
ximovány sumami a nová transformace F,

se často pro odlišení nazývá diskretní Fourierova transfor-
mace.

Jak jsme se už zmínili, má v aplikaci na řešení odlehlosti
kvazigeoidu fundamentální význam konvoluce g * h dvou
funkcí g(t) a h(t)

tedy integrál, v němž jedna z funkcí závisí pouze na vzdále-
nosti počítaného a pohyblivého bodu. Tato funkce h(t - 'Z') se
nazývá funkcí jádra.
Fourierova transformace F konvolučního integrálu je

rovna součinu transformací obou funkcí
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Výpočtem ve spektrálním oboru odpadá nutnost nume-
rické integrace přes celou zájmovou oblast pro každý bod
t zvlášť. Stačí jednou spočítat spektra obou funkcí a po jejich
vzájemném vynásobení se získá zpětnou transformací vý-
sledek najednou pro celou oblast.

V případě diskretních dat přejde konvoluce (3) v sumu

MI2

(g * h)k == 2.hjgk-j,
j=-MI2+i

která může být pomocí diskretní Fourierovy transformace vy-
počtena pro všechny body k v jediném kroku

F[(g * hh] = F[h(tk)] F[g(tk)] == H(jn)G(jn).
(g * hh = F-' [H(jn)G(jn)].

Hodnota konvoluce v bodě k je rovna součtu hodnot sig-
nálu gk-j násobeného vahami, danými hodnotami jádra hj.
Uvidíme, že za jistých nepříliš omezujících předpokladů lze
Stokesovu i Vening Meineszovu funkci považovat za funkci
jádra, zatímco signálem budou tíhové anomálie.

Dlouho byla zásadní překážkou pro větší rozšíření dis-
kretní Fourierovy transformace její mimořádná časová ná-
ročnost. Transformace M bodů potřebovala čas úměrný Ml.
V polovině 60. let byly navrženy velice efektivní algoritmy,
známé jako rychlá Fourierova transformace, jejichž časový
nárok lze charakterizovat číslem M log2M (Press aj., [6]).
Algoritmy jsou založeny na striktním požadavku, aby počet
bodů M byl celistvou mocninou dvou. Toho se snadno do-
sáhne doplněním dat příslušným počtem nul.

Diskrétní Fourierova transformace pracuje v zásadě jen
s periodickými funkcemi. Při aplikaci na konečný vzorek
M hodnot metoda předpokládá, že data pokrývají celou pe-
riodu funkce. U neperiodických funkcí to má za následek
cyklické efekty na okrajích zpracovávané oblasti, kde se do
výsledku začne promítat vliv dat z opačného konce oblasti.
Podobně nepříjemně se projevuje tzv. aliasing, čili falešné
zobrazení frekvencí vyšších než odpovídá kroku dat.

Oběma cyklickým efektům lze snadno zabránit tím, že se
data doplní tolika nulami, kolik je nenulových hodnot jádra.
Konkrétně, je-li funkce jádra h nenulová ve všech M bodech,
doplní se data g na obou stranách o MI2 nul. Další nuly se
ovšem ještě doplní tak, aby výsledný počet bodů byl celist-
vou mocninou dvou.

Fourierovu transformaci lze zobecnit i na funkce více pro-
měnných. Přímé řešení Stokesova integrálu dvourozměrnou
FFT je však omezeno tím, že sférická vzdálenost je funkcí
nejen souřadnicových rozdílů, ale také přímo zeměpisných
šířek, a proto Stokesova funkce není funkcí jádra ve smyslu
konvolučního integrálu. Platí totiž

Pro dvourozměrnou FFT je tedy nutno Stokesovu funkci
nahradit rovinnou aproximací S(lfF) = S (r) = lIr, což samo-
zřejmě snižuje přesnost řešení.

Východiskem se ukázala být kombinovaná metoda navr-
žená Haagmansem aj., [2]. Metoda je založena na tom, že
podél dvou rovnoběžek cp a cp je Stokesova funkce funkcí
pouze rozdílu délek počítaného bodu a elementu integrace,
S(lfF) = StI>,"', (A - A), a vnitřní integrál v (I) se stane konvo-
lučním integrálem, který lze bez ztráty přesnosti řešit jedno-

rozměrnou FFT. Řešení celého integrálu je dáno součtem
efektů všech n rovnoběžkových vrstev cp = CPi, ••• CPn

s~A) = R&PDA F-! [ ~F[S<1><I>(A- A)] F[L1g",(A) cos CP]].
4ny </>="', (4)

Každý výpočet posledního výrazu dává najednou řešení pro
všech m počítaných uzlů A = Aj, ... Am rovnoběžky CP.

Stokesova funkce je singulární v bodě lfF= O. Proto se po-
kládá S (O) = O. Vliv nejbližšího okolí na odlehlost S se do-
počítává zvlášť pomocí vztahu (Haagmans aj. [2])

Sok= ~ (&PDA cos t/J)"2 L1gok-yvn

Při použití FFT lze za S(O) dosadit hodnotu Sokvydělenou
koeficientem z rovnice (4) a vliv nejbližšího okolí počítat
současně s celou oblastí.

Vening Meineszovy integrály pro tížnicové odchylky se
liší jen funkcí jádra, a proto lze výpočet všech tří veličin usku-
tečnit v jednom běhu programu. Zanedbatelná není ani ob-
rovská úspora paměti počítače, protože při jednorozměrné
FFT se místo polí dimenzí M x N ukládají jen vektory di-
menzeM.

3. Data a jejich homogenizace

Kvazigeoid pro Česko byl konstruován kombinací několika
datových podkladů různé přesnosti a původu.

Na našem území je k dispozici databáze Bouguerových
anomálií, která vznikla digitalizací tíhových map 1 : 200 000
(databáze Buganos). Anomálie jsou v databázi Buganos uve-
deny s formální přesností 1 mGaF). Z ní je možno v kombi-
naci s digitálním modelem terénu odvodit pro území Česka
libovolně hustou síť středních anomálií ve volném vzduchu.
Střední hodnoty tlumí vliv nahodilých chyb v datech a od-
straňují problém diskontinuity modelu terénu, tabelovaného
podél kilometrické sítě Gaussova zobrazení, na rozhraní map
M-33 a M-34. Pro území Evropy byl k dispozici soubor střed-
ních Bouguerových anomálií a středních výšek v zeměpisné
sítí 5' x 7,5', odvozených z dat různého původu (databáze
VTOPÚ 3). Kromě toho byly k dispozici střední anomálie ve
volném vzduchu pro území Polska v sítí 5'x 5' a Rakouska
v síti 3'x 5'.

Konečně, k výpočtu části odlehlosti kvazigeoidu a tížni-
cových odchylek, způsobené vlivem vzdálených zón, tj.
zbytku zemského povrchu vně integrační oblasti, byl použit
globální model geopotenciálu EGM 96 popsaný souborem
harmonických koeficientů do stupně a řádu (360, 360). Z něj
byly potřebné veličiny vypočteny programem H.-G. Wenzela
[5].

Jednotlivá data jsou tabelována s různým krokem a po-
krývají vzájemně se překrývající území. Místo problematic-
kého vytváření jednotného datového podkladu z takových ne-
sourodých dat je, díky rychlosti FFT, jednodušší a korektnější
řešit úlohu samostatnou integrací jednotlivých datových sou-
borů. Všechna použitá data však musí být nejprve převedena
do jednotného systému GRS80 (Geodetic Reference System
1980) a redukována o vliv "globálních" anomálií vypočte-
ných z globálního modelu EGM 96. Řešením integrálu (I)

Z) 1 mGal = 10-5 ms-Z.
3) Vojenský topografický ústav.
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Obr. 1 Gra~imetrický kvazigeoid pro území Česka s rozlišitelností 1,8 km (hustota sítě l' x 1,5'). Systematický rozdíl vůči
evropskému EGG 97 byl eliminován tříparametrickou transformací. (Kóry v metrech, interval izočar 0,2 m.)

~
-4.4 -4.5

:či) • •
'C\1 5 \ 7.2 -0.7c 1.1 • • 3.7
fI) • •'či 4.9>CI)
E 10.1 -0.9 •CP • -2.4
N • • 1311.7 -1.1

-16.Z~7 • •4 • -8.2

Obr. 2 Zbytková převýšení kvazigeoidu vůči rozdílům výšek" GPS - nivelace" po tranformaci na body
geodynamické sítě (v centimetrech).
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s použitím takto redukovaných anomálií se získá odlehlost
mezi "podrobným" a "globálním" kvazigeoidem, nikoli hle-
dimá odlehlost mezi kvazigeoidem a elipsoidem. Ta se získá
až přičtením odlehlosti globálního kvazigeoidu k odlehlosti
z podrobného řešení. Podobně je tomu v případě integrálů
(2).

Dále je nutno vyřešit překryty tak, aby nedošlo k vícená-
sobnému započtení téhož území ve více souborech. Proce-
dura je založena na snížení váhy elementu zčásti nebo zcela
překrytého elementem jiného souboru. Váha překrývaného
elementu je určena poměrem nepřekryté části elementu P'
k jeho celkové ploše P. Do výpočtu překrytých souborů pak
vstupuje modifikovaná anomálie

Tento proces se snadno algoritmizuje, je zcela nezávislý
na hustotách sítí zpracovávaných souborů a především ne-
dochází k interpolaci středních hodnot anomálií či jakékoliv
deformaci tvaru elementů ve stykové oblasti. V překrývaném
souboru se automaticky anulují anomálie v těch oblastech,
v nichž existují v překrývajícím souboru kvalitnější data.

Po nezávislé integraci se jednotlivé efekty sečtou a doplní
hodnotami odlehlosti, respektive tížnicových odchylek,
z globálního modelu EGM 96.

Na rozdíl od klasického řešení sumacemi rychlá Fourie-
rova transformace vyžaduje, aby anomálie byly zadány
v uzlech, rozložených ekvidistantně podél zeměpisné sítě
v celé zpracovávané oblasti. To znamená, že data nelze ani
zhustit v těsné blízkosti počítaného bodu, ani volit větší krok
ve vzdálených oblastech. Krok sítě může být vždy jen kom-
promisem mezi oběma požadavky. V našem řešení bylo po-
drobné pole středních anomálií vypočteno v síti s elementy
I' x 1,5', čili 1,8 x 1,8 km. Dosah integrace byl omezen sfé-
rickou vzdáleností lf/= 10

, která odpovídá rozlišovací schop-
nosti referenčního modelu EGM96.

Vztahy (1) a (2) jsou odvozeny za předpokladu, že vně
Země nejsou žádné hmoty, tedy ani atmosféra, a že refe-

renčním tělesem je sféra. Vzhledem k přesnosti ostatních dat
stačí v našem případě odstranit vliv atmosféry přičtením kon-
stantní opravy 8L1ga = +0,8 mGal k tíhovým anomáliím.
Oprava z elipsoidicity Země, viz např. Moritz [10, s. 426],
má tvar

kde e2 = 0,006694 a '0 je odlehlost kvazigeoidu ze sféric-
kého řešení.

Jednotlivé kroky výpočtu jsou prováděny dvanácti dílčími
programy, zajišťujícími standardizaci formátů, transformaci
do systému GRS80, řešení překrytů a vlastní integraci, je-
jichž součinnost je řízena jedním dávkovým souborem. vý-
počet byl uskutečněn v prostředí operačního systému Linux,
jehož 32bitová architektura a efektivnější souborový systém
znamenaly téměř trojnásobné zrychlení oproti výpočtu v pro-
středí MS DOS.

Jak už bylo řečeno, je integrace metodou FFT velmi rychlá.
Je dokonce rychlejší, než příprava vstupních dat. K výpočtu
sítě středních anomálií ve volném vzduchu z databáze Bu-
ganos pro podrobné řešení potřeboval počítač PC Pentium
133 téměř 73 minut, zatímco na integraci Stokesova a Veni-
nin Meineszových integrálů stačilo 55 minut. Celé řešení od-
lehlosti kvazigeoidu i obou složek tížnicových odchylek
v 53550 uzlech trvalo asi 9 hodin. Výsledný model kvazige-
oidu s rozlišitelností 1,8 km je ilustrován na obr. 1.

Předběžná přímá srovnání výsledku integrace s výsledky
GPS a nivelace, provedená na několika lokalitách, naznačují,
že gravimetrický kvazigeoid je o několik decimetrů výše, než
by odpovídalo rozdílům nivelačních a výšek GPS. Vzájemný
vertikální posun však bylo možno očekávat. Přispívají
k němu jak rozdílnost referenčních bází GPS a nivelace, tak
i nejistota výškové složky měření GPS, a samozřejmě i to,
že kvazigeoid byl numericky integrován jen na poměrně malé
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oblasti o poloměru lJI:S; 1°, zatímco vliv zbytku povrchu byl
aproximován globálním modelem.

Systematickou složku rozdílů lze snadno eliminovat v pří-
padě menších území přičtením konstanty rovné průměrnému
rozdílu, nebo, pro větší území, tříparametrickou podobnostní
transformací. Ta byla použita k umístění a orientaci našeho
modelu do referenčního rámce ETRF 89 (European Terre-
strial Reference Frame) reprezentovaného souborem bodů
Základní geodynamické sítě ČR (Simek [8]).

Zbytkové odchylky po transformaci, zjištěné na bodech
geodynamické sítě, jsou znázorněny na obr. 2. Tyto odchylky
jsou produktem jak chyb v určení odlehlostí gravimetrického
kvazigeoidu, tak i chyb výškových složek geocentrických
souřadnic, určených z GPS Uež mohou v některých přípa-
dech dosahovat až 0,02 m), a konečně také chyb nadmoř-
ských výšek určených nivelací.

Větším problémem jsou tvarové deformace zejména v po-
hraničních oblastech, které je nutno přičíst především kva-
litě dostupných dat mimo území republiky a obecně podstatně
menší hustotě a nižší přesnosti vstupních dat v horských ob-
lastech. To platí jak pro pohraniční horské oblasti v České
republice, tak především pro oblast Alp, která zasahuje do
použité integrační oblasti. Tento nepříjemný efekt lze snížit
pouze kombinací gravimetrického řešení s dalšími veliči-
nami, zejména GPS a nivelace.

Tyto otázky však nejsou předmětem tohoto článku. Zde
se omezíme jen na porovnání našich výsledků s nedávno
zveřejněným evropským gravimetrickým kvazigeoidem
EGG 97 (Denker [9]). Rozdíly obou modelů, opět zbavené
systematické složky tříparametrickou transformací, jsou
na obr. 3. Kvazigeoid EGG 97 byl konstruován v podstatě
stejnou metodou, jaká byla použita v našem případě. Pro
území ČR však byly k dispozici pouze střední hodnoty
Bouguerových tíhových anomálií a střední hodnoty na-
dmořských výšek pro elementy 10' x 15', zatímco v na-
šem řešení byla použita mnohem podrobnější tíhová i výš-
ková data. Naopak, až dvoudecimetrový záporný rozdíl na
Sumavě je pravděpodobně způsoben nedostatečnou přes-
ností našich překrytových dat v podhůří Alp, protože
z území Německa byla použita pro EGG 97 data podstatně
kvalitnější.

Překvapivě dobrá je shoda v celém severním pohraničí
včetně Polska. Je tomu tak patrně proto, že pro území Pol-
ska byla v EGG 97 i v našem řešení použita stejná vstupní
data. Prudce narůstající kladný rozdíl na moravskosloven-
ském pomezí je naopak způsoben tím, že při výpočtu EGG
97 nebyla použita data z území Slovenska, takže jinak po-
drobný EGG 97 má zde pouze kvalitu globálního modelu
EGM 96. Rozdíly obou modelů tedy odrážejí především růz-
nou přesnost vstupních dat.

Gravimetrický kvazigeoid byl odvozen rychlou Fourierovou
transformací (FFT) kombinováním dostupných tíhových dat
různé kvality a struktury. Území republiky bylo pokryto daty
z digitalizovaných map Bouguerových anomálií 1 : 200 000
a digitálním modelem terénu v síti 100 x 100 m. Odlehlost
a tížnicové odchylky jsou vypočteny v uzlech sítě I' x 1,5'.
Absence kvalitních gravimetrických i výškových podkladů
se projevila především na Sumavě a na moravsko-sloven-
ském pomezí. Data se tak stávají limitujícím faktorem pro
kvalitu řešení, protože mimořádně efektivní metoda FFT by
umožnila rychlé zpracování bohatších dat v podstatně hustší
síti.

Zhúštění sítě může samo o sobě zlepšit detailní tvar kva-
zigeoidu zejména v horských oblastech. Řešení s polovičním
krokem (0,5' x 0,75') dalo v horských oblastech rozdíly pře-
výšení řádu 0,02-0,03 m. Další zpřesnění lze očekávat od
aplikace přesnější formule pro korekci z elipsoidicity Země,
protože podle Holoty [4] není vzorec (5) přesný.

Tato práce se uskutečnila ve spolupráci katedry vyšší geodézie FSv
CVUT a VÚGTK díky podpoře .$rantů Ministerstva školství č. ES
005 (1996). Grantové agentury Ceské republiky Č. 103/99/1633 a vý-
zkumných záměrů MSM 210 000 007. Digitální model terénu a Bou-
guerovy anomálie z území Evropy (databáze VTOPÚ) byly poskyt-
nuty Vojenským topografickým ústavem v Dobrušce, databáze
Buganos Zeměměřickým úřadem v Praze.
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Analýza a řešení rozdílu výškových
systémů Bpv a ČSJNS/J

Ing. Vojtech Pálinkáš,
Zeměměřický úřad,

Praha

Možnosti výpočtu rozdílu mezi výškovými systémy Bpv a CSJNS/J. Naznačuje postup určení hledaného rozdílu v libovolném
bodě na území Ceské republiky ze znalosti výšky a přibližné polohy tohoto bodu. Výsledné převodní vztahy jsou ověřeny na
bodech CSNS se známou hodnotou rozdílu systémů a porovnány se vztahy užívanými dle pokynů Zeměměřického úřadu.

Possible way oj calculation oj differences between the height systems Bpv and CSJNS/J is dealt in this article. Successive steps
oj determination oj required differences at any station on the territory oj the Czech Republic knowing their height and app-
roximate co-ordinates are indicated. Resulting transjormational relations are tested at CSNS stations with the known value oj
system difference and compared with relations used according to the directives oj the Land Survey Office.

Během historického vývoje bylo na území České republiky
(ČR) používáno několik výškových systémů. V současné
době je oficiální výškový systém baltský - po vyrovnání
(Bpv). V některých případech byl ovšem i po zavedení Bpv
nadále užíván předchozí výškový systém jadranský - ČSJNS.
V nivelačních údajích vyhotovených do roku 1997 je u kaž-
dého bodu České státní nivelační sítě (ČSNS) uvedena hod-
nota rozdílu obou zmiňovaných systémů, kterou budeme dále
nazývat evidenční hodnotou rozdílu systémů a označovat
JBE. Tento rozdíl se pohybuje v rozmezí 0,35 až 0,42 m.
Výšky v systému ČSJNS/J jsou o tuto hodnotu větší. Na úze-
mích, kde byl užíván výškový systém jadranský, se samo-
zřejmě určovaly výšky bodů potřebné pro veřejné i technické
účely v tomto systému. Na těchto bodech ovšem už nebyl
zjišťován převod do Bpv.

Podle § 4 Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se sta-
noví geodetické referenční systémy, státní mapová díla zá-
vazná na celém území státu a zásady jejich používání, končí
používání geodetického referenčního výškového systému ja-
dranského v roce 2000.

Cílem této práce je zjistit možnost výpočtu rozdílu obou
systémů na území České republiky s přesností postačující pro
technickou praxi.

2. Analýza rozdOu systémů

K tomu, abychom mohli analyzovat rozdíl systémů, je nutné
zjistit, jakým způsobem byly získány výšky v obou systé-
mech.

Výškový systém jadranský vznikl vyrovnáním západní
části sítě I. řádu ČSJNS (16 polygonů) se základním bodem
Lišov. K naměřeným převýšením byly připojovány normální
ortometrické korekce C/). Vyrovnání sítě II. a III. řádu bylo
prováděno postupně vždy v rámci polygonů vyššího řádu me-
todou nejmenších čtverců.

Výškový systém Bpv vznikl souborným vyrovnáním ni-
velačních sítí východoevropských států v roce 1957. Sou-
borná nivelační síť obsahuje přes 70 uzavřených polygonů.

Do vyrovnání byla pojata celá československá síť I. řádu
a čtyři pořady nižších řádů. Výsledkem souborného vyrov-
nání byly pevné výšky okrajových bodů úseků (délky asi
2 km) a normální korekce CN

1) pro tyto úseky. Výšky mezi-
lehlých bodů mezinárodní sítě byly vypočteny s ohledem na
tyto závazné hodnoty. Nivelační síť II. řádu byla do Bpv pře-
vedena tak, že se nejprve převedly normální ortometrické ko-
rekce Cy pomocí převodního členu P1) na normální korekce
CN (pomocí mapy Bouguerových anomálií 1 : 500000), vy-
početla se normální převýšení a následně byla síť II. řádu vy-
rovnána. U nivelační sítě III. řádu bylo postupováno obdobně,
pouze s tím rozdílem, že pro výpočet normálních korekcí CN

bylo použito zjednodušujících postupů (Bouguerova anomá-
lie byla zaokrouhlena na 5 mGaF) a střední výška na 50 m).

U obou systémů byly použity stejné hodnoty měřených ni-
velačních převýšení.
Změna výšky při přechodu z výškového systému jadranského
do Bpv tedy sestává podle [3] z těchto tří částí:
A) z rozdílu nulových hladin obou systémů,
B) z odchylek z odlišného výpočtu tíhových oprav,
C) z odchylek mezi samostatným vyrovnáním ČSJNS a sou-
borným vyrovnáním východoevropské nivelační sítě.

Uvažujme nyní bod N ČSNS, jehož výšku v systému ja-
dranském označíme Hl(N) a v systému Bpv HB(N). Pro výšku
kteréhokoliv bodu ČSNS v jadranském systému Hl a v Bpv
HB platí

n n n

Hl = Hl(N) + L Mm.; + L Cy,; +.L V/, (1)
1=1 1=1 /=}

') Pro nivelační oddíl s převýšením MI, se střední nadmořskou výš-
kou Hs, střední Bouguerovou anomálií I1.gB•S a rozdílem zeměpis-
ných šířek 11.q> podle [I] platí:
- normální ortometrická korekce Cy= -0,0000254 Hs I1.qJ',
- převodní člen P = 0,0010193 [l1.gB.S + 0,1119 Hs] MI,
-normální korekce CN= Cy+P.

2) 1 mGal = 1O-5ms-2•
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n n n n

HB = HB(N) + i~ I1hm,i + i~ CY.i+ tI ViB + i;' Pi' (2)

n ... počet nivelačních oddílů od bodu N k určovanému
bodu,

Mm,i měřené nivelační převýšení nivelačního oddílu se za-
vedením korekcí z laťového metru,

CY.i ... normální ortometrická korekce pro i-tý nivelační od-
díl,

V/ ... oprava z vyrovnání nivelačního oddílu v systému ja-
dranském,

ViB ... oprava z vyrovnání nivelačního oddílu v Bpv,
Pi ••• převodní člen [3] pro i-tý nivelační oddíl; v [1] uvá-

děn pod názvem "korekce z vlivu anomálie tíže" (roz-
díl normální a normální ortometrické korekce).

Výpočet normální ortometrické korekce Cy nebyl v obou
systémech totožný Giná volba střední zeměpisné šířky). Roz-
díl však dosahuje i v nejextrémnějším případě maximálně
0,4 mm a v dalších výpočtech nebude tudíž uvažován.
Rozdíl rovnic (1) - (2) vyjadřuje rozdíl obou systémů v li-

bovolném bodě ČSNS, který označíme proměnnou JB a vy-
jádříme vztahem

kde Hl(N) - HB(N) je dáno volbou výchozího bodu N a ozna-
číme ho jako F.,

n n
JB = F + "L (V/ - VB) - "L P.

;=1 I I ;=1 I

Jednotlivé členy v rovnici (4) zastupují výše uvedené tří části
přechodu mezi systémy. Nevýhodou takového zápisu rozdí-
lu systémů je nejednoznačnost hodnot jednotlivých členů
rovnice pro konkrétní bod ČSNS. Hodnoty "LP; a tedy
i "L(V/ - ViB) totiž závisí na cestě nivelace, neboli na průběhu
nivelačních oddílů, přes která se sumace provádí.
Bez důkazu dále uvedeme, že vzorec (4) je možné také za-

psat ve tvaru

n n n

JB = F + 2: VR - 2: Vp' - 2: P.;=1 ,l ;=1 ,l ;=1 I

Součet hodnot 2:P; a 2:Vp'; vyjadřuje rozdíl systémů způso-
bený rozdílnými uzávěry identických nivelačních polygonů,
které se liší v důsledku rozdílných tíhových korekcí o sou-
čet převodních členů v nivelačních polygonech. Hodnota
VP.ije oprava převodního členu nivelačního oddílu Pi' kte-
rou bychom získali vyrovnáním jadranské sítě (stejná ma-
tice plánu a matice váhových koeficientů) ovšem s přísluš-
nými uzávěry součtů převodních členů v nivelačních
polygonech.
Součet oprav 2:VR,i vyjadřuje rozdíl systémů způsobený

rozdílným připojením obou sítí vzhledem k nivelačním sítím
sousedních států. Pokud by u obou systémů byly použity
stejné tíhové opravy, pak by se rozdíl vyrovnaných převýšení
nivelačních oddílů lišilo hodnotu VR,;. Po výpočtu součtů
2:VR•i od výchozího bodu N by rozdíl systémů bylo možné
vyjádřit izočarami hodnot 2:VR,i'

Vztah (5) byl uveden k lepšímu pochopení souvislostí
vztahu (4), z kterého není přímo zřejmá závislost rozdílů
systémů na poloze bodu.

Z těchto závěrů lze usuzovat, že odhad rozdílu systémů je
možné vyjádřit vztahem:

kde F vyjadřuje konstantní část rozdílu systémů,
Pa odhad součtu převodních členů,
S .,. část rozdílu systémů závisející na poloze bodu.

Výpočet této části rozdílu systémů je dán volbou výchozího
bodu N ve vztahu (3). Hodnota konstanty F závisí tedy od
toho, který z bodů ČSNS si zvolíme jako výchozí pro určení
rozdílu systémů. V dalších kapitolách budou uvedeny důvody,
z kterých bude plynout, že tento výchozí bod by měl mít výšku
blízkou průměrné nadmořské výšce v ČR. Tímto bodem byl
zvolen uzlový bod I. řádu MN-136 v Táboře, jehož výška
v Bpv je 431,5 m a rozdíl systémů JBa = 0,3931 m.

Nejjednodušší, ale postačující vzorec pro výpočet převod-
ního členu nivelačního oddílu je podle [1]:

kde I1gB•S je střední Bouguerova anómálie bez redukce z re-
liéfu terénu pro nivelační oddíl v miligalech, Hs střední na-
dmořská výška nivelačního oddílu v metrech a M měřené
nivelační převýšení v metrech. Člen v závorce je tedy střední
anomálie ve volném vzduchu (g - r'ls v nivelačním oddíle.
Hodnota převodního členu vypočtená ze vzorce [7] je v mi-
limetrech.
Jednoduchou úpravou a zavedením konstant k = 0,00 10193

a I = 0,0010 193 . 0,1119 můžeme hodnotu převodního členu
i-tého nivelačního oddílu vyjádřit vztahem

Zvolme si nyní výchozí bod N o výšce Ho, od kterého bu-
deme postupně načítat hodnoty převodních členů P nivelač-
ních oddílů. V bodě Nbude hodnota součtu převodních členů
2:P = Oa v libovolném bodě ČSNS bude hodnota součtu pře-
vodních členů vyjádřena vztahem

n n n

tf; = ~{ HS,i I1h; +~fI1gB,S,iMi, (9)

kde n je počet nivelačních oddílů mezi bodem N a určova-
ným bodem.
Hodnotu 2:P libovolného bodu o výšce H lze sumací

vzorce (9) a po matematických úpravách vypočíst podle
vztahu

Výpočet součtu převodních členů podle (10) není jedno-
značný a je závislý na cestě nivelace, neboli na volbě nive-
lačních oddílů, přes které součet převodních členů probíhá.
Tato skutečnost je dána tím, že v uzavřeném polygonu je
g;(g - n dh =;tf Oa tedy i "L I1gB,s I1h =;tf O.
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1 2 3 4 5 6 7
b 0.0079 0.0719 -0.0708 -0.0182 -0.0126 0.0058 0.0136
a -48.9 -55.5 31.5 -16.0 4.4 -14.3 -30.5

r 0.09 0.39 -0.59 -0.38 -0.16 0.06 0.37

mA~ 8.0 10.0 8.2 7.0 6.8 6.7 5.4

8 9 10 11 12 13 ČR
b -0.0229 -0.0231 -0.0134 -0.0062 -0.0097 0.0259 -0.0226

a -2.9 1.9 15.4 15.5 -0.6 -31.0 3.3

r -0.47 -0.47 -0.22 -0.23 -0.22 0.36 -0.24

mAn 8.0 5.4 8.2 4.4 5.2 7.7 14.5

1 2 3 4 5 6 7
A -0.0000611 -0.0000937 -0.0000210 -0.0000478 -0.0000506 -0.0000600 -0.0000640

B 0.04é8 0.0566 -0.0321 0.0163 -0.0045 0.0146 0.0311

C 383.0 386.1 410.9 395.0 404.5 398.0 391.6

8 9 10 11 12 13 CR
A -0.0000454 -0.0000453 -0.0000502 -0.0000539 -0.0000521 -0.0000702 -0.0000455

B 0.0030 -0.0019 -0.0157 -0.0158 0.0006 0.0316 -0.0034

C 400.3 402.4 409.2 410.0 402.5 392.5 403.0

K tomu, abychom dokázali hodnotu 2:P odhadnout s do-
statečnou přesností, předpokládejme proměnnou !::.gB.S jako
lineární funkci Hs, tedy

Tento předpoklad vychází z [5], kde je pro lineární korelaci
Bouguerových anomálií a nadmořských výšek na území Čes-
koslovenska udáván koeficient korelace r = -0,53 se střední
chybou určení Bouguerovy anomálie 14 mGal.

Použitím vzorců (10), (11) a po matematických úpravách
můžeme součet převodních členů 2:P v libovolném bodě na-
hradit jeho odhadem Po:

( l+bk) 2Po=ak(H-Ho)+ 2 (Hl-Ho)·

Pro střední chybu takto vypočtené hodnoty Po za podmínky,
že střední chyba mb.g určení Bouguerovy anomálie nezávisí
na výšce platí

Z tohoto vztahu je zřejmá důležitost volby výšky Ho. Za
podmínky minimalizace součtů čtverců odchylek Po v ob-
lasti je nejvhodnější volbou pro Ho průměrná výška ve zkou-
maném území. Tato podmínka ovlivnila volbu výchozího
bodu pro určování rozdílů (viz. kapitola 3.1), jehož výška
v systému Bpv je Ho = 431,5 m. Výška určovaného bodu H ve
vzorci (13) by tedy měla být také výškou v Bpv. Skutečná
chyba v určení H rovnající se 1 m způsobí skutečnou chybu
v hodnotě Po menší než 0,2 mm v kterémkoliv bodě na území
ČR. Z tohoto důvodu je lhostejné, jestli do vzorce (13) vstu-
puje výška v systému jadranském Hl nebo Bpv HB a dále ji
tedy nebudeme označovat s příslušným indexem vyjadřují-
cím příslušnost k systému.

K tomu, abychom mohli hodnotu Po určit se střední chy-
bou mpo = 2 mm pro IH - Hol = 300 m, musíme znát Bougu-
erovu anomálii, vypočtenou pomocí regresní přímky podle
(14), se střední chybou mb.g = 9 mGal. Pro dosažení této přes-
nosti bylo území ČR rozděleno na oblasti, v kterých byly zjiš-
ťovány parametry regresní přímky !::.gB = a + b H. Pro vý-
počet regresních přímek byly použity hodnoty Bouguerových
anomálií a odpovídajících výšek na bodech I. a II. řádu ČSNS
(v některých případech i III. řádu).Vzhledem k nízké kore-
laci těchto hodnot a požadované střední chybě určení Bou-
guerovy anomálie mb.g = 9 mGal, bylo území rozděleno na
oblasti tak, aby rozdíl maximální a minimální hodnoty Bou-
guerovy anomálie v oblasti byl asi 30 mGal, a pokud je to
možné, aby hranice těchto území probíhaly co nejblíže vrs-
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tevnicím o výšce Ho. V takto navržených oblastech byly vy-
počítány charakteristiky regresních přímek, které byly ana-
lyzovány a také vzájemně porovnány. Na základě porovnání
součtů převodních členů nivelačních pořadů s odhady pře-
vodních členů pro jednotlivé oblasti ze vzorce (13) byly hra-
nice oblastí modifikovány.

Území ČR bylo rozděleno na 13 oblastí, které jsou zná-
zorněny na obr. 1. V každé oblasti, a také pro celou repub-
liku, byly vypočteny regresní přímky I!..gB= a + b H, jejichž
charakteristiky (a (mGal), b (mGal/m), koeficient korelace
r, střední chyba určení Bouguerovy anomálie pomocí re-
gresní křivky m!'.g v miligalech) jsou uvedeny v tab. 1.

Pro úplnost je zapotřebí podotknout, že u takového řešení
dochází k nesrovnalostem mezi tíhovými systémy. Pro vý-
počet vyrovnávací přímky byly užity Bouguerovy anomálie
tíhového systému 1964 z podkladů, jejichž přesnost je vyšší
než přesnost podkladů, které určily tíhový rozměr výškového
systému Bpv (r. 1957) a tedy i evidenčních hodnot rozdílů
systémů.

Střední chyba rozdílu tíhových systémů je asi 3 mGal a ne-
měla by tudíž výrazně ovlivnit přesnost odhadu Bouguero-
vých anomálií pomocí regresních přímek ve zmiňovaných
oblastech.

3.3 Určení závislosti rozdílu systémů na poloze
bodu

Závislost rozdílu systémů na poloze bodu byla prokázána
v kapitole 2 na příkladu určení hodnoty rozdílu systémů způ-
sobené vlivem rozdílného připojení obou sítí vzhledem k sou-
sedním státům. Analýzou rozdílu vyrovnání by bylo možné
tuto hodnotu určit a znázornit izočárami. V konečném dů-
sledku to ovšem není jediný faktor, který způsobuje defor-
maci rozdílu systémů v závislosti na poloze bodu.

Předpokládejme nyní ve zkoumané oblasti dva body
o stejné nadmořské výšce (H = Ho). Rozdíl odhadu převod-
ních členů dle vzorce (13) bude nulový. Ve skutečnosti ovšem
součet převodních členů mezi body dle vztahu (9) závisí na
průběhu terénu a Bouguerových anomálií mezi body a nulový
nebude. Od nuly se bude lišit tím víc, čím více se bude prů-
běh Bouguerových anomálií lišit od modelu /!,.gB = a + b H.
Deformaci systému způsobenou tímto faktorem potřebujeme
určit ve výšce Ho, která je výchozí hladinou pro odhad pře-
vodních členů.

Najdeme-li dostatečný počet bodů s výškou blízkou Ho,
u kterýchjsou známé evidenční hodnoty rozdílů systémů JBE,

pak můžeme na těchto bodech pro hodnotu S, vyjadřující zá-
vislost rozdílu systémů na poloze, psát

a pro tyto hodnoty sestrojit izočáry rozdílů. Prakticky to zna-
mená, že je potřeba nalézt na celém území ČR takové body
ČSNS o známé hodnotě rozdílu systémů JBE, jejichž výška
bude co nejbližší Ho (další argument pro volbu Ho jako prů-
měrné výšky v republice) z důvodu snížení nepřesnosti od-
hadu Po. Na těchto bodech vypočteme hodnoty S ze vztahu
(15), z kterých vytvoříme příslušné izočáry znázorněné na
obr. I. V našem případě byly izočáry vytvořeny z 220 bodů.

Rozdíl systémů stanovený vztahem (6) můžeme tedy zapsat
ve tvaru

JBo = 393,1 + S - a k (H - 431 ,5) - ( I +2b k ) (IP - 431,52),

[mm] (16)

kde k = 0,0010193, I = 0,00011406, a, b jsou parametry re-
gresní přímky (tab. 1) podle příslušnosti bodu k oblasti
(obr. 1) a S [mm] je hodnota izočáry v určovaném bodě

. (obr. 1). Do vzorce (16) vstupuje výška bodu H v metrech,
kterou můžeme zaokrouhlit na celé metry. Pro výslednou
přesnost hodnoty JBo je zanedbatelné, zda se jedná o výšku
v systému jadranském nebo Bpv.

Vzorec (16) je kvadratickou rovnicí a můžeme ho zapsat
ve tvaru

Hodnoty A, B, C jsou konstantní pro každou ze 13 oblastí
a jsou uvedeny v tab. 2.
Konstanty A, B, C, vypočtené pro celé území republiky, jsou
uvedeny ve sloupci označeném ČR.

Výšku v systému Bpv v metrech určíme podle vztahu

Při převodu výšek skupiny bodů je potřeba mít na zřeteli,
že užitím vztahu (17) budou nivelační převýšení mezi body
zatíženy i chybou výpočtu převodního členu, který je sou-
částí tohoto vztahu. U bodů patřících do čtvercové plochy
o straně 5 km, které patří do stejné oblasti, lze střední chybu
odhadu převodního členu vypočíst dle vztahu

kde mOg je střední chybou representace Bouguerovy anomá-
lie [6], která je pro čtvercovou plochu o straně 5 km maxi-
málně 3 mGal. Ve vzorci (19) je k = 0,00102 a Ho = 431,5 m.

Pro převýšení I!..H = 100 m a pro výšku bodu HMAX =
= 700 m s největší odlehlostí od Ho, je střední chyba odhadu
převodního členu (m!'.g = 9 mGal) 0,7 mm a při použití hod-
not A, B, a C konstantních pro celou republiku (m!'.g =
= 15 mGal) 1,2 mm. Z těchto hodnot lze usuzovat, že při pře-
vodu skupiny bodů výškových sítí technických nivelací dle
vzorce (17) nebude docházet k významným chybám nor-
málních nivelačních převýšení způsobených odhadem pře-
vodního členu.

Správným postupem převodu skupiny bodů by bylo dle
vztahu (17) převést pouze jeden bod do Bpv a zbylé výškové
body převést převodem normálních ortometrických převý-
šení na převýšení normální podle vzorce (7).

4. Ověření vztahů pro výpočet rozdOu výškových systémů

Přesnost odhadu rozdílu výškových systémů podle vzorce
(17) byla ověřena na souboru 650 bodů ČSNS se známou
evidenční hodnotou rozdílu systémů. Rozmístění testovacích
bodů je patrno z obr. 2. Na tomto souboru bodů byla též ově-
řena přesnost vzorců pro převod uvažovaných výškových
systémů, které byly uvedeny v pokynech Zeměměřického
úřadu [8] a jsou tak oficiálním řešením této problematiky.

4.1 Určení výšky HB podle pokynů Zeměměřic-
kého úřadu

1. HB = Hl - 0,403 + 0,00000051 I!..gHl + 0,00000oo57 HJ'[m],
tj. JBzU! = 403 - 0,00051 I!..gHl - 0,000057 Hl' [mm]
kde I!..g je hodnota Bouguerovy anomálie v určovaném
bodě v mGal a výška Hl v metrech.
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2. Podle zjednodušeného vzorce
HB = Hi - 0,417 + 0,00005 Hi [m],
tj. JBZU2 = 417 - 0,05 Hi [mm].

Při dalším použití těchto vztahů byly pro výpočet rozdílů
systémů nahrazeny výšky jadranské Hi výškami H, které, jak
bylo řečeno v kapitole 3.2, vyjadřují praktickou nezávislost
výsledné hodnoty na výškové soustavě (rozdíl při použití vý-
šek v systémujadranském a Bpv nezpůsobí prakticky změnu
v hodnotě JB).

Evidenční hodnoty rozdílu systémů JBE byly tedy porov-
nány s následujícími odhady rozdílu systémů:
1. JBo = A lf2 + B H + C + S, (20)

kde A, B a C jsou konstanty pro příslušné oblasti z tab. 2
a S získáme interpolací izočár z obr. 1

2. JBo (ČR) = ACR lf2 + BCR H + CCR + S, (21)
kde ACR, BCR a CCR jsou konstanty pro ČR z tab. 2 a S zís-
káme interpolací izočar z obr. 1.

3. JBzu1 = 403 - 0,00051 !:.gH - 0,000057 lf2,
4. JBZU2 = 417 - 0,05 H.

(22)
(23)

Rozdíly evidenčních hodnot rozdílů systémů a jejich od-
hadů na testovaných bodech, v závislosti na výšce bodu, jsou
znázorněny v grafech 1 až 4. Z těchto grafů je patrná velká
změna rozptylu sledovaných rozdílů podle použitého vzorce
a jejich závislost na výšce bodu. Průměrná hodnota odchy-
lek byla větší než 1 mm pouze při použití vzorce (22), kde
dosahovala hodnoty 4,2 mm. Tato systematická chyba v od-
hadu rozdílů systémů je patrná v grafu 3.

Přesnost odhadu rozdílu výškových systémů podle jedno-
tlivých vzorců určíme následovně: Seřadíme 650 testovaných
bodů podle velikosti nadmořské výšky a takto vzniklý sou-

bor rozdělíme na 13 skupin o rozsahu padesáti bodů. V každé
skupině vypočteme průměrnou nadmořskou výšku a střední
chybu odhadu rozdílu systémů z rozdílů mezi evidenčními
hodnotami JBE a odhadovanými hodnotami ze vztahů (20),
(21), (22) a (23). Takto vypočtené hodnoty jsou znázorněny
v grafech 5, 6, 7, 8. Pro lepší názornost průběhu středních
chyb ve vyšších nadmořských výškách byly též vypočteny
charakteristiky přesnosti ve skupinách o rozsahu 25 bodů.
Odpovídající střední chyby jsou vyjádřeny znakem ,,0".

Z grafů 5 a 6 je patrná lineární závislost střední chyby
a rozdílu nadmořské výšky od výšky Ho dle vztahu (14) a mi-
nimální střední chyba, odpovídající výšce Ho (431,5 m).

Zajímavostí plynoucí z průběhu grafů 7 a 8 je, že přesnost
určení hledaného rozdílu systémů je vyšší při použití zjed-
nodušeného vztahu (23), dle pokynů Zeměměřického úřadu,
což je z velké části způsobeno již zmíněnou systematickou
chybou ve vztahu (22).

Pro takto zjištěné charakteristiky přesnosti vzorců (20)
a (21) lze namítnout, že testované body byly součástí výpo-
čtu regresní přímky (11) a tudíž se nejedná o nestranné od-
hady středních chyb. Z tohoto důvodu byly v oblastech Č. 3
ač. 6 vypočteny střední chyby odchylek Bouguerových ano-
málií bodů III. řádu ČSNS od jejich odhadu podle regresní
přímky v dané oblasti (viz tab. 1). U obou oblastí byla takto
vypočtená střední chyba menší než hodnoty středních chyb
v tab. 1.

Dále byly z 650 testovaných bodů vybrány pouze body III.
řádu ČSNS (80 bodů), které byly seřazeny podle nadmořské
výšky a rozděleny po dvaceti bodech do čtyř skupin. V každé
takto vzniklé skupině byla vypočtena průměrná výška
a střední chyba odhadu rozdílu systémů při použití vzorce
(20). Takto vypočtené střední chyby byly o 0,2 mm větší než
odpovídající hodnoty z grafu 5. Tento rozdíl není vzhledem
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výpočtu a výsledné přesnosti určení zkoumaného rozdílu
nelze doporučit používání vzorce (22).
Potřebujeme-li určit rozdíl systémů na hladině význam-

nosti 5% s mezní chybou 5 mm lze bez omezení použít pouze
vzorec (20). Při stanovené mezní chybě lze použít i vzorec
(2I) s konstantními koeficienty kvadratické rovnice, ovšem
pouze v intervalu nadmořských výšek 20Q-600 m. .
Při mezní chybě určení rozdílu systémů 10 mm lze užít

k počtu testovaných bodů a v zhledem ke způsobu výpočtu
evidenčních hodnot rozdílu systémů bodů III. řádu ČSNS vý-
znamný.

Pro určení rozdílu výškových systémů Bpv a Jadran-ČSJNS
byly uvedeny čtyři možnosti řešení. Při porovnání složitosti
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~ 6
4

i vztahu (23) v rozmezí výšek 200-700 m. Při výšce nad 700
m je nutné použít vztah (20).
Metodu výpočtu rozdílu výškových systémů dle vzorce

(20) a (21) lze použít i pro převod výškových sítí technic-
kých nivelací.
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OZNÁMENí

Seminář "České předběžné technické
normy pro geografickou informaci"

Ceská společnost pro technickou normalizaci, Ceský normali-
zační institut a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kar-
tografický zvou na odborný seminář České předběžné technické
normy pro geografickou informaci, který se koná dne 12. října
2000 v kongresovém sále Ceského úřadu zeměměřického a ka-
tastrálního, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8-Kobylisy.

Cílem semináře je seznámit odbornou technickou veřejnost se
souborem českých předběžných technických norem pro geografic-
kou informaci. Geografická informace je specifickým druhem in-
formace, která uvádí fakta o současném a plánovaném stavu území
ve vztahu kjejich místu ve zkoumaném území, tedy obecně ve vztahu
k poloze na zemském povrchu. Normy mají potenciální podpůrnou
úlohu při integraci geografické informace z různých zdrojů a při zpro-
středkování jejího sdílení různými uživateli. Tato podpůrná úloha se
zakládá na uplatnění normalizovaného způsobu definování a popisu
geografické informace, normalizované metodě jejího strukturování
a kódování, normalizovaném způsobu jejího zpřístupnění, přenášení
a aktualizování s využitím funkcí zpracování a komunikace.
České předběžné technické normy jsou odvozeny z příslušných

evropských předběžných norem, jež jsou založeny na existujících
normách pro informační technologie, zejména pak těch z nich, které
se týkají propojení otevřených systémů. Podstatným znakem norem
je jejich nezávislost na jakémkoliv konkrétním počítačovém
systému. Normy napomahají cílevědomé implementaci geografic-
kých dat do různých aplikací a systémů a umožňují také, aby se pro
pamatování a zpracování dat v počítačových systémech mohly pou-
žít různé technologie geografických informačních systémů.
Podána bude rovněž informace o mezinárodních aktivitách v ob-

lasti technické normalizace geografické informace a harmonizace
výsledků technické normalizace s návrhy odborných skupin vývo-
jářů GlS.

Seminář je určen: dodavatelům dat, vývojářům systémů a apli-
kací a také individuálním uživatelům geografické informace. Účast-
níci semináře si mohou na místě zakoupit nebo objednat úplnou sadu
českých předběžných norem pro geografickou informaci, případně
anglickou verzi evropských předběžných norem.
Odborní garanti:
Ing. Václav Slaboch, CSc., VÚGTK, 250 66 Zdiby 98,
tel.: (02) 6857907, e-mail: vadav.slaboch@vugtk.cz.
Ing. Josef Pražák, VUGTK, 25066 Zdiby 98, tel.: (02) 6857351,
fax: (02) 6857143, e-mail: josef.prazak@vugtk.cz,
RNDr. Eva Sovjáková, Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65,110 00 Praha lO-Vršovice, tel.: (02) 67122224,
fax: (02) 673123 18, e-mail: sovjakova@env.cz.
Odborný konzultant:
Ing. Jan Neumann, CSc. - Cartotech, U Kříže 625/9, 15800 Praha 5.
Organizační pracovníci:
PhDr. Lenka Němečková, ČSNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha I,
tel.: (02) 218 02 206, fax: (02) 218 02 308,
e-mail: lenka.nemeckova@csni.cz.
Zdena Bláhová, ODlS-VÚGTK, 250 66 Zdiby, tel.: (02) 6857351,
e-mail: zdena.blahova@vugtk.cz.
Romana Kubásková, ČSSTN, Novotného lávka 5,11668 Praha I,
tel.: (02) 210 82 281, fax: (02) 222 22155.

Ing. Václav Nejedlý,
VÚGTK, Zdiby
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Zasadnutie 9. pracovnej skupiny
CERCO o aktualizácii digitálnych báz
údajov

V dňoch 4. a 5. mája 2000 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie
9. pracovnej skupiny Aktua1izácia digitálnych báz údajov (Ma-
intenance of Digital Databases) Európskeho výboru predstavitefov
geodeticko-kartografických inštitúcií (Comité Européen des Res-
ponsables de la Cartographie OfficieUe - CERCO).
Rokovania sa zúčastnili zástupcovia šiestich štátov - Slovenskej

republiky (SR), Českej republiky (ČR), Pofska, Slovinska, Holand-
ska a VeIkej Británie, pričom účastník z Velkej Británie Dave Shar-
man (Ordnance Survey), člen pracovnej skupiny CERCO o kvalite,
bol prítomný. ako hosť - expert Európskej únie ~ rámci projektu
PHARE pre Urad geodézie, kartografie a katastra (UGKK) SR. Bolo
to prvé zasadnutie tejto pracovnej skupiny od poverenia jej vedením
Jurajom Kadlicom, riaditefom Výskumného ústavu geodézie a kar-
tografie v Bratislave (VÚGK) - zástupcom geodeticko-kartografic-
kej služby SR. Náplňou zasadnutia bolo oboznámenie sa s vývojom
v danej oblasti v jednotlivých účastníckych štátoch a prediskutova-
nie ďalších zámerov.
J. Kadlic informovalo organizačnej štruktúre geodeticko-kar-

tografickej služby v SR a o Automatizovanom informačnom systéme
geodézie, kartografie a katastra, ktorého rozvoj riešil VÚGK v uply-
nulých rokoch v rámci svojich výskumných a vývojových prác [I].
Zahraniční účastníci dostali od J. Kadlica aj informačný materiál
"Geodesy, Cartography and the Cadastre of the Real Estates in the
Slovak Republik", podávajúci na 26 stranách ucelený prehfad o sú-
časných geodeticko-kartografických aktivitách v SR (predmetné in-
formácie sú k dispozícii v slovenčine i v angličine prostredníctvom
Internetu na adrese http://w3.geodesy.gov.sk). .
Vratislav Plischke, zo Zememeračského úradu v Prahe (ZU),

krátko opísal skompletizované rastrové bázy údajov (BÚ) mierok
I : 10 000 a I : 50000. Podrobnejšie referovalo Základnej báze
geografických dát (ZABAGED), ktorú ZÚ naplňa od roku 1994
- [2] (ďalšie informácie sú k dispozícii prostrednictvom Interne-
tu na adresách http://www.vugtk.cz/-cuzk/adr09/index09.html
a http://www.baud.cz:8080). ZABAGED tvoria grafické vektorové
súbory generované vektorizáciou aktualizovaných tlačových pod-
kladov Základnej mapy ČR I : 10000 (ZMIO). Grafické prvky
vektorových súborov sú zviazané s atribútovými záznamami ulo-
ženými v relačnej BÚ. Vektorizáciu vykonali už pre viac než 90
% územia ČR; treba ešte dokončiť spracovanie vačších urbanizo-
vaných celkov, čo sa má uskutočniť v roku 2003. V druhej polo-
vici uplynulého roka sa začala prvá aktualizácia ZABAGED, a to
hlavne uplatnením moderných fotogrametrických zariadení. Tvo-
ria aj digitálny model reliéfu (DMR). Aktualizované vektorové
údaje,.zviazané s atribútovými záznamami, sa dávajú do bezšvo-
vej BU, v ktorej na ďalšie spracovanie nie je základnou jednotkou
mapový list, ale objekt. Využívajúc aktualizovanú ZABAGED
z bezšvovej BÚ začali v ZÚ produkciu ZMIO digitálnou karto-
grafickou technológiou.
Stanislawa Mogillo-Suchowera a Pawel Kopycki z Hlav-

ného úradu geodézie a kartografie vo Varšave (HÚGK) informgvali
o aktuálnych aktivitách v danej obl~sti v Pofsku. V roku 1999 HUGK
spracoval projekt topografickej BU. Bol to úvodný projekt pre dva
objekty: Vistula a Dunajec. Priestor predmetného územia sa pokryl
142 mapovými listami v mierke I : 10 000. Základnými zložkami
projektu boli: register topografických objektov, DMR a ortofoto-
mapy. Pre register topografických objektov sa využili topografické
mapy v mierke I : 10 000 a farebné letecké snímky v mierke
I : 26000. V roku 2000 sa HÚGK zaoberá iným hlavným projek-
tom, ktorý je oproti vlaňajšiemu bohatší v podrobných technických
špecifikáciách. Tento projekt má byť dokončený v závere roka 2000.
V nadvaznosti na túto skutočnosť zástupcovia pofskej geodeticko-
kartografickej služby sa ponúkli zorganizovať ďalšie zasadnutie
9. pracovnej skupiny CERCO v Pofsku začiatkom roka 2001, kedy
chcú prezentovať do§iahnuté výsledky.
Jurij Mlinar, z Uradu zememeračstva a mapovania v Lubfane,

referovalo slovinskom topograficko-kartografickom systéme. Tento
systém obsahuje všetky slovinské analógové a digitálne topografické
a kartografické údaje a materiály. V roku 1996 vytvorili z topo-
grafických máp kartografickú BU vo vektorovom tvare v mierke
I : 25 000, ktorá pokrýva územie celého Slovinska. V priebehu po-
sledných niekofkých rokov sa pracuje na projekte digitálnej topo-

grafickej BÚ v mierke 1 : 5000. V dosledku starých kartografických
materiálov v mierke 1 : 5000 hlavným zdrojom získavania údajov sú
letecké snímky v mierke 1 : 17 500 a digitálne ortofotomapy v mier-
ke I : 5000. Z tejto BÚ sa po spojení s registrom geografických ná-
zvov, s registrom územných jednotiek a s ďalšími čiastkovýmk BÚ
vytvorí k\lmplexná národná báza topografických údajov.
Bert Ko Ik, z Topografického úradu v Emmene, poskytol aktuálne

informácie z Holandska. Holandská topografická služba sa zaoberá
tvorbou geografických informačných systémov a odvodzuje ich
z máp mierok 1 : 10 000 až I : 500 000. Revíziu údajov začali v roku
1995. V súčasnosti prehodnocujú štruktúru údajov. Toto može viesť
ku koncepcii štruktúry údajov druhej generácie a k rozšíreniu niek-
torých procedúr. Prehodnotenie a zmeny súčasnej súborovej štruk-
túry má viesť k bezšvovej BÚ, která používatefom umožní najvý-
hodnejšie preberanie príslušných údajov v daných podmienkach.
Predseda ÚGKK SR Imrich Horňanský sa s účastníkmi zasad-

nutia stretol na pracovnom obede. Zdorazni! prvoradý význam sfor-
mulovania optimálnych ciefov pracovnej skupiny, na ktoré by mala
nadvazovať plánovité plnenie prijatých zámerov.
Vybrané pracovné postupy a výsledky, tematicky zapadajúce do

9. pracovnej skupiny CERCO, prezentovali zástupcovia týchto po-
predných geodeticko-kartografických organizácií v SR:
- ArcGEO Information Systems, s. r. o., Bratislava
- Bank Pro Team, a. s., Bratislava,
- Geodetický a kartografický ústav Bratislava,
- MicroCAD Systems, s. r. o., Košice.
Účastníci zasadnutia sa dohodli, že:

- vytvoria komunikačnú sieť na zabezpečenie fungujúceho spojenia
vrcholového manažmentu 9. pracovnej skupiny CERCO teraz zú-
častnených a neskor aj ďalších štátov;

- ÚGKK SR bude prezentovať výsledky 9. pracovnej skupiny
CERCO na svojej domovskej stránke Internetu;

- predpokladajú sa aj odborné diskusie prostredníctvom Internetu;
- odborníci v každej krajine sa budú zaoberať materiál mi zo zasad-
nutia 9. pracovnej skupiny CERCO, ktoré sa konalo v máji 1998
v Emmene;

- geodeticko-kartografické služby zainteresovaných štátov sa k jed-
notlivým odborným problémom prihlásia buď ako riešitef, alebo
ako pozorovatef;

- prioritnou úlohou je riešenie problemat*y revízie (= údržba, ob-
nova a modernizácia) topografických BU;

- ciele pracovnej skupiny sa skonkretizujú na najbližšom zasadnutí,
ktoré bude v Pofsku začiatkom roka 2001.

LlTERATúRA:

[I] ZAHN, O.-TOKARČfKOVA, Z.-VALlŠ, J.-VANKO, J.: Záve-
rečná správa vedecko-technického projektu "Štátny informačný
systém, časť Automatizovaný informačný systém geodézie, kar-
tografie a katastra", riešeného v r. 1996-1999. Bratislava, vý-
skumný ústav geodézie a kartografie 2000.

[2] VOLKMEROVA, O.-KŘfžEK, M.: Digitálni zpracování tisko-
vých podkladů Základní mapy ČR I : 10 000 na základě ZA-
BAGED. Geodetický a kartografický obzor, 45/87, 1999, č.7-8,
s. 152-158.

Ing. Michal Petrovič, PhD.,
ÚGKKSR

Svět knihy 2000
(02)655.4/5:028

PRAHA (11.-14. 5. 2000): I když se letošní pražský knižní veletrh
nazýval stejně jako ty dřívější "Svět knihy", vystavovala zde svoji
produkci i kartografická vydavatelství. S mapami, atlasy a dalšími
kartografickými díly se tu kartografové a velcí distributoři předsta-
vili v historii veletrhu dokonce v nejpočetnějším zastoupení. Ne-
chyběly ani malé kartografické dílny, které nemají více než deset
pracovníků. Všimli jsme si, že na kartografickém trhu panuje určitá
nervozita. Proto kartografové chystají nejenom zajímavé novinky,
ale i reedice osvědčených titulů. Není bez zajímavostí, že náš trh je
lákavý i pro zahraniční distributory. Veletrh naznačil, že uživatelé
map se mají na co těšit.
Pokud se v názvu firmy, navíc kartografického vydavat~lství vy-

skytuje přívlastek vojenský, může to být, a v případě VKU Harma-
nec to také je, záruka dobře zpracovaných kartografických děl. Na
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jediném samostatném kartografickém slovenském stánku (obr. I;
všechny obr. viz 3. a 4. str. obálky) vystavovatelé představili svá po-
slední stěžejní díla: "Vojenský atlas světa" a "Atlas ortofotomáp Bra-
tislava". Našimi novinkami jsou "Mapa mesta Praha I : 10 000" s
topografickou turistickou mapou 1 : 50 000 na druhé straně mapy a
"Podrobný turistický atlas Tatry I : 25 000", pochlubil se ředitel
ústavu Pavel Kontra.

Zlatou pečeť 1999 za nejlepší publikaci se stavební tématikou zís-
kala kniha známých autorů zaměstnanců Českého úřadu zeměmě-
řického a katastrálního Květy Olivovové a Bohumila Kuby "Katastr
po novele", vydaná právnickým a ekonomickým knihkupectvím a
nakladatelstvím Linde Praha (obr. 2). Rádi jsme se s oceněním na
veletrhu pochlubili, sdělila nám na stánku společnosti Linde Praha
spolumajitelka společnosti Bohumila Hořínková.

Skolní atlas Ceské republiky vydaný Geodézií ČS a. s. byl od-
bornou komisí Kartografické společnosti ČR vyhlášen Mapou roku
za rok 1999. Na veletrhu "Svět knihy" jedn;l z autorek Hana Lebe-
dová a spoluautoři atlasu Petr Uher a Jiří Miiller jsou na fotografii
překvapeni (obr. 3), neboť dva týdny po vyhlášení výsledků v Os-
travě výsledky ještě neznali. Proto nechápali, proč se mají vyfoto-
grafovat oceněným kartografickým dílem.

Společnost B. A. T. Program, s. r. o., z Rožnova pod Radhoštěm
začala vydávat zajímavé mapy. Po mapě "Rozhledny ČR" vydal
tvůrčí kartografický tým z Valašska podobný titul "Mosty ČR". "Ús-
pěšnost těchto kartografických děl spočívá v nápadu doplnit samo-
statnou mapou úspěšnou knihu a v případě rozhleden dokonce i te-
levizní seriál", svěřila se jednatelka společnosti Milada Svobodová
(obr. 4).

Na společném stánku GeoClub a SHOCart Zlín (obr. 5) předsta-
vili moravští kartografové dva nové tituly turistických map okolí
Prahy a Brna v měřítku I : 50000 a Nový Autoatlas Česko v mě-
řítku I : 200 000. Mnohokrát jsem návštěvníkům vysvětloval, jak vy-
užívat při práci s mapou GPS, dodal Vladimír Stadler, který se na-
vigací pomocí GPS zabývá několik let.

Ing. Petr Skála,
Praha

Školní atlas České republiky
(Geodézie ČS, a. s., 1999)
- kartografické hodnocení

V roce 1999 se na českém trhu objevil dlouho očekávaný školní at-
las pro výuku regionální geografie České republiky (CR) na zá-
kladních a středních školách. V posledních letech se objem karto-
grafických děl pro školy výrazně snížil, a to i přesto, že jejich potřeba
narůstala. Neuvedeným nákladem (pravděpodobně přes 2 000 vý-
tisků) vydala Geodézie ČS, a. s., Skolní atlas České republiky. Je to
jeden ze stěžejních výukových materiálů geografie, a proto považu-
jeme za nezbytné provést jeho podrobné odborné hodnocení z kar-
tografického hlediska a seznámit odbornou kartografickou, geogra-
fickou a pedagogickou veřejnost s jeho závěrem. Příspěvek shrnuje
podstatnou část připomínek, které autoři považují za potřebné pub-
likovat.

Hodnocení kartografických děl
Analýza a hodnocení mapových děl se provádí vždy s ohledem na
jejich využívání pro zjištění jejich vhodnosti, vlastností a kvality pro
určitý účel. Pro uživatele jsou důležité recenze map uveřejňované
v odborných geografických a kartografických časopisech, z nichž
zjistí potřebné informace o vhodnosti map a atlasů ke konkrétním
účelům. Při hodnocení map je třeba správně určit hierarchii ukaza-
telů kvality mapy. Někdy může být prioritním ukazatelem geome-
trická přesnost mapy, jindy její podrobnost nebo naopak přehlednost.
Stejná mapa tedy může získat pro různé účely různá kvalitativní oce-
nění. Rozsáhlejší je hodnocení tematických atlasů.

Při komplexním hodnocení tematických map a atlasů se klade dů-
raz na jejich konstrukční základy (matematické prvky), úplnost a ak-
tuálnost obsahu, názornost kartografické interpretace a polohovou
přesnost zobrazovacích prvků aj. Při hodnocení je třeba porovnat
hodnocené mapy s realitou (např. pomocí leteckých nebo družico-
vých snímků ze stejného území) nebo se spolehlivými ajiž zhodno-
cenými mapami většího měřítka a bohatšího obsahu. Využívají se

také všechny dostupné nejaktuálnější statistické, popisné a jiné pod-
klady.

V následujícím textu je uvedeno hodnocení Skolního atlasu České
republiky, a to podle následujícího schématu: obecná pravidla (oby-
čejné písmo), konkrétní hodnocení atlasu (kurzívou).

1. Obecné údaje. Hodnocení mapy začíná výčtem obecných údajů,
které obsahují název mapy, téma, formát, vydavatele (autora), místo,
rok a pořadí vydání, cenu a distributora.
Tiráž atlasu obsahuje většinu nezbytných údajů. Má doložku MŠMT
ČR schvalující jej jako učebnici pro základní školy a víceletá gym-
názia s dobou platnosti 6 let (od 18.5. 1999). V tiráži však není uve-
dena výše nákladu. Počet recenzentů (dva) je v případě školního at-
lasu zcela nedostatečný. Obecně se doporučují: odborníci
jednotlivých dílčích témat uvedených v atlase (geolog, geomoifolog,
hydrolog, klimatolog, socioekonomický geograf, demograf atd.), te-
matický a matematický kartograf, odborník na kartografickou
tvorbu-polygrafii, psycholog a učitelé z typu škol, do kterých je at-
las směřován.

2. Kompozice mapy. Hodnotí se sestavení, grafické provedení
a umístění všech základních i nadstavbových kompozičních prvků,
omezení mapového pole a doplňkových prvků mapy (vysvětlivky,
citace aj.).
Většina map má dobře řešenou kompozici, vyskytují se však některé
závažné nedostatky. Mapa na straně 8 by se bez problémů vešla na
I list atlasu. U map na stranách 18-19, 50-51, 52 a 53 chybějí le-
gendy. U mapy na straně 18-19 by měl být alespoň odkaz na stranu
5 (nebo snad na strany 66-67?). Na straně 32 chybí název hlavní
mapy, na straně 60-61 je místo názvu mapy "Hrady a zámky" lépe
použít název "Historické památky".

3. Matematické prvky. Jedná se o hodnocení konstrukčních základů
tematické mapy. Hodnotí se měřítko, volba a vlastnosti zobrazení,
souřadnicové sítě, u mapových souborů schéma kladu listů, způsob
jejich označování a vazbu na zeměpisnou nebo pravoúhlou souřad-
nicovou síť. Kartografické zobrazení se hodnotí především na pře-
hledných mapách. Důležitým hlediskem je objektivnost mapy jako
obrazu referenční plochy Země. Vychází se z kartografického zkres-
lení.
Použité zobrazení je vhodnou volbou pro zobrazení České republiky.
Největším nedostatkem matematických prvků atlasu je skutečnost, že
u velkého množství map (strana 26, 28-29, 30, 31, 32, 33, 34, 37,
38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48,50-51,52,53,54,55,56,
57, 58, 61, 62-63, 65) není uvedeno měřítko, COŽ je hrubá karto-
grafická chyba. V atlase je použito nelogické řady měřítek (1 : 1,8
mil., 1 : 1,9 mil., 1 : 1,25 mil. apod.), přestože rozdíl velikosti zo-
brazovaného území na některých listech je u těchto měřítek tak ne-
patrný, že použití dvou odlišných měřítek je zcela zbytečné. Tím mě-
řítka netvoří standardní měřítkovou řadu, čímž jednotlivé mapy
nedovolují jednoduché srovnání obsahu map různých druhů a typů.
V mapách dále místy chybí označení západní a východní délky (str.
/O) či západní a východní polokoule (str. 26). Na stranách 92 až /03
by bylo vhodné uvést i zeměpisné souřadnice, zvláště když jsou pro-
pagovány na straně 12.

4. Úplnost a náplň obsahu. Při hodnocení se uvažuje nejenom struk-
tura a počet zobrazených objektů a jevů na mapě, ale také objem
všech podávaných informací. Ten závisí na počtu vyjadřovaných cha-
rakteristik v jejich diferenciaci dané značkovým klíčem. Systema-
ticky se hodnotí jednotlivé prvky obsahu mapy a posuzuje se vhod-
nost jejich zastoupení (použitý vyjadřovací prostředek, správnost
hodnotových měřítek a stupnic, klasifikace do skupin a kategorií).
Pozornost se věnuje i použití jednotek, především v případě neme-
trických systémů. Hodnocení informačního potenciálu map je možné
pomocí teorie informace. Náplň mapy se posuzuje ve vztahu k účelu
mapy.
V literatuře na straně 113 chybí citace nejnovější základní literatury
tematické kartografie, a proto je zřejmě v atlase tolik chyb. Mapy fy-
zickogeografické jsou v atlase potlačeny, ale například část věno-
vaná geologii je předimenzována. V celém atlasu nejsou sjednoceny
použité kartografické znaky. Umap chybějí odkazy na tabulky v zadní
části atlasu.

5. Obsahová správnost a aktuálnost obsahu. Obsahová správnost
atlasu se hodnotí srovnáním s jinými mapami i nekartografickými
zdroji (náčrty, texty, fotografiemi, terénním průzkumem aj.). Hod-
notí se i výsledky kartografické generalizace, které mohou způsobit
vzájemné nesrovnalosti různých prvků obsahu mapy (např. hranice
a vodní tok). Nejlepším hodnotitelem obsahové správnosti je speci-
alista odborné stránky mapy (geolog, klimatolog, ekolog aj.). V pří-
padě hodnocení aktuálnosti obsahu mapy se jedná o zjištění, zda-li
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mapa zachycuje všechen svůj obsah k určitému společnému datu.
Hledisko aktuálnosti je důležité, protože datem sestavení autorského
originálu se každá mapa stává archívním dokumentem. Aktuálnost
obsahu atlasu nejlépe zhodnotí odborníci na jednotlivá témata mapy,
proto je zapotřebí před vydáním atlasu podrobit jej velmi podrobné
a především široké odborné diskusi. Hodnocení odborné stránky je
stěžejní částí recenze atlasu, protože aktuální nezaznamenaná změna
důležitých prvků může celé dílo znehodnotit.
Atlas byl vydán v roce 1999, kdy bylo dávno rozhodnuto, že budou
platit od 1. 1. 2000 vyšší územně samosprávné celky. Z tohoto po-
hledu však nejsou geografické jevy v některých mapách ?pracovány.
Navíc je uvnitř atlasu dvojstránka, kde nové správní dělení existuje.
Někde toto členění v mapách je, jindy není. V atlase se často vysky-
tuje chybné vymezení stupnic mázorňovaného jevu, kdy se sousední
intervaly překrývají (např. str. 43 - obce 5-10, 10-20 atd.).

Na straně 5 je Brno uvedeno pouze jako okresní město, což není
pravda. Na stejné straně je použit chybný znak pro sídlo nad 1mil.
obyvatel. Stejný je pro sídla od 100 000 - 1mil. obyv.). Rozlišení by
mělo být v písmu. Také ve vysvětlivkách popisu pohoří (Javorníky)
musí být příklady uvedeny v jednotném čísle (vysočina, hřbet). Na
straně 6 je chybně uvedeno, že nultý polední k dělí zeměkouli na zá-
padní a východní polokouli. Správně je, že nultý a 180-tý polední k
dělí zeměkouli na západní a východní polokouli. Dále na straně 6
chybí omačení slovní měřítko, výraz" 1 cm na mapě = 1 250 000
cm ve skutečnosti" nelze psát s rovnítkem. Místo symbolu ,,=" je
nutno psát buď "je" nebo "odpovídá". Správně by také mělo být
"Měřítko mapy udává poměr zmenšení délek ... ", nikoli" ...plošného
obrazu ... " (viz výše), a "Gaussovo zobrazení, ve kterém je povrch
glóbu promítán ... " má být správně " ... zobrazován ... ". Na straně 8
nelze srovnávat v grafických mázorněních sloupce zjiných let (např.
1995-1998).

Na straně 8 jsou nevhodně použité barvy v mapě světa. Ctenář
atlasu se určitě ptá: Jaký logický důvod vedl autory atlasu k vy-
barvení některých států žlutě, některých růžově a některých světle
modře? V textu uvedeném na straně 12 není pravda, že J. A. Ko-
menský nakreslil 1. výtisk v roce 1627. Jde pouze o první známý vý-
tisk Komenského mapy. Na mapce na straně 13 vlevo dole jsou
špatně vymačeny hranice habsburské monarchie. Chybí část Ha-
liče (viz školní dějepisný atlas). Na mapách na straně 14 je nevý-
razně odlišeno Lichtenštejnsko od Rakouska. V textu na straně 16
je třeba rozlišit pojmy "družicový snímek" a "satelitnímapa"! Vat-
lase je uveden družicový snímek. Proč se na dvoustraně 18-19 vy-
světlují výškové stupně dvakrát? V rejstříku nejsou důsledně uvá-
děna sídla z této mapy (viz např. Klimkovice 19 7c). Při zobrazení
terénu vrstevnicemi je použita barevná hypsometrie, není však do-
držen konstantní interval vrstevnic, cožje typické pro hypsometrii.
Není z obrázku jasné, co jsou výškové vrstvy. Je nevhodné používat
mapový mak v profilu. V legendě mapy na straně 20-21 je chybná
terminologie (provincie - subprovincie - oblast), neodpovídající zá-
kladní literatuře Demek, J. (ed.): Lexikon CR - Hory a nížiny. Na-
víc není popsaná Karviná, je použito kartograficky chybné vyjádření
hierarchie čar (provincie a subprovincie) a nesprávný popis neod-
povídající hierarchii jednotek (velká a malá písmena). V legendě
mapy na straně 28-29 se míchají názvy hornin a geologická období.
Na mapě vodstva na straně 30 je více chyb: (i) v typech říčních sítí
je zkreslující nákres stromovité a vějířovité, (ii) proč se zavádí roz-
vodnice moří a hlavní evropské rozvodí?, (iii) co je to chráněná ob-
last přirozeného hromadění povrchových vod, je snad slovo aku-
mulace slovem příliš nečeským?, (iv) hodně diskusní volba
převládajícího účelu vodních nádrží, velmi málo vyniknou "obři"
v hydroenergetice, např. srovnej Brněnskou (hlavně ochranná) s Lip-
nem.

Na straně 31 je v mapě půdních druhů vyjádřena spíše textura
půd, nelze zavádět souběžně pojmy hnědé lesní půdy, hnědé hor-
ské lesní půdy a horské podzoly, upůdotvornýchfaktorů chybí pod-
zemní voda a popis horizontů u řezu je chybný. Na straně 32 je
lepší vyjádřit roční úhrny srážek v dlouhodobém průměru než vje-
diném roce, navíc je v tabulce klimatických charakteristik uvedena
v teplé podnebné oblasti průměrná teplota v červenci v rozmezí
119-20 st. C. Na straně 33 je v mapě chybně uvedeno "Canto-
ria", správně je "Cantoryja". Na mapě Prahy (str. 40) není po-
psaný Vyšehrad. V diagramu na straně 43 dává věkové složení
obyvatel (v nelogickém pořadí) v roce 1997 v součtu 12 375 000.
Na straně 44 je chybná (nevhodná, možná účelově volená) časová
řada. Mezi roky 1945 a 1990 jsou intervaly po 5 letech, od roku
1990 po 1roce. Tímto ?působem nelze graficky srovnávat časovou
řadu, je to hrubá chyba. Použít údaje z roku 1991 pro vyjádření
jakéhokoli socioekonomického jevu (str. 46-47) je nevhodné, vždy'-
v roce 1993 došlo k rozdělení Ceskoslovenska a vyjádření jevu po-
dává informaci, které je vzhledem k současnému stavu v CR za-
vádějící. Na straně 46 chybí v mapě hranice arcibiskupství, bis-
kupství. Nejsou totiž identické s hranicemi okresů. V mapě na

straně 48 není k lázeňským střediskům zahrnut Darkov a Klimko-
vice.

Hospodářskou mapu na straně 50-51 jako celek nelze brát vážně
vůbec. Je postavena na zcela chybné koncepci, která vychází a pre-
zentuje podniky nikoliv podle toho, kde se skutečně vyskytují, ale
v řadě případů, podle toho, kde se "statisticky vykazují". Navíc zde
naprosto chybí elektrotechnický průmysl. Těžba uhlí a výroba elek-
třiny vykazuje pro rok 1998 v Oslavanech výkon do 3 MW, zatímco
byly již asi 5 let zbourány. Klasifikace zemědělských oblastí ne-
vhodně kombinuje 3 různá hlediska (úrodné - příměstské - méně
úrodné - podhorské a horské). V mapě nezaměstnanosti (str. 5l)
není uvedeno, zda-li je nezaměstnanost vyjádřena opravdu v % oby-
vatel okresu, či v % ekonomicky aktivních obyvatel? V mapách je
chybné i vyjádření průmyslu v Praze. Metoda dynamického kruho-
vého kartodiagramu ("paví oko ")je v tematické kartografii vyhra-
zena ke znázornění dynamiky jevu v čase. Nelze pomat, podle ja-
kého pravidla se řadí výseče ve vyjádření průmyslu v městech (např.
Kolín oproti Cáslav). Navíc se v mapě vyskytují 3 velikosti kruho-
vých diagramů bez definování intervalů. Dále v legendě chybějí
znaky pro lázně, hraniční přechod, přístav, letiště, hranice okresu
a les. Barvy pro elektrárny se v mapě a diagramu liší. Hodnocením
odborné stránky hospodářských map se zabývali Kunc, Toušek
a Vančura (2000).

V mapě na straně 58 jsou uvedena i "bílá" místa v Ceské repub-
lice bez 1nternetu (poskytovatel SPT Telecom má pokrytí téměř po
celé republice). Není zde uvedeno ani časové určení jevu a v dia-
gramu je posunut popis časové řady. V mapě na straně 62-63 má
VSB-TU znak univerzity. Správně je však mak školy technického cha-
rakteru. V mapě nejsou místy uvedeny (nepopsány) "externí" fakulty
(např. Karviná, Zlín), jinde popsány jsou (např. Hradec Králové.
Cheb). Ve velkém množství použitých znaků, zvláště symbolických,
není často zřejmá lokalizace znaku.

V atlase nesouhlasí velká část zkratek použitých v rejstříku (str.
92 - např. vodní nádrž - vod. n.) s mapami na stranách 68 až 91 (v.
n.). V legendě map na stranách 68-91 chybí vysvětlení žlutého pod-
kladu pod názvy některých měst a židovské hvězdy, kartografický mak
pro zámek není dostatečně asociativní. Na straně 85 není vymačeno
ZOO v Ostravě, přestože mak v legendě je, nejsou popsány vodní
nádrže lermanice a Těr/icko.

6. Citelnost mapy. Snadnost čtení mapových informací pomocí kar-
tografické symboliky je důležitějším kritériem pro úspěšné využití
atlasu. Uživatel mapy (žák, student) musí snadno nalézt v mapě kon-
krétní objekt a vytvořit si správnou představu o prostorovém roz-
místění znázorňovaných objektů ajevů. Zde se projeví vhodnost kar-
tografických vyjadřovacích prostředků, jejich tvarové, rozměrové
i barevné provedení, čitelnost a umístění popisu, vyjádření hierar-
chizace a strukturovanosti znázorňovaných jevů a dominantnost nej-
důležitějších prvků obsahu mapy.
Vzhledem k velkému množství růmorodých map a dalších prvků lze
čitelnost celého atlasu hodnotit velmi obtížně. Na mapě na straně 10
je třeba zvýraznit hodnoty 500, 1000 a další. Jsou málo čitelné. Na
straně 14 chybí v horních mapách vysvětlení použitých písmen (L.,
CH. atd.). To by mělo být na každé nebo hned na 1. mapě. Na straně
18-19 je pro vyjádření výškových stupňů použita neobvyklá barevná
škála. Zelená barva a případné odstíny zelené mají své opodstatnění
pouze do nadmořské výšky do 200 m n. m. Je zde také použita ne-
vhodná barva pro označení rovnoběžek a poledníků včetně popisu
(místo modré - černá). Tato chyba je však v řadě dalších kartogra-
fických děl. Na straně 30 se projevuje chyba, kdy by měly být znaky
v celém atlase jednotné (např. zde hydrotechnický, na str. 67 vodní
elektrárna). V použitém makovém klíči je řada chyb. Nedodržují se
například pravidla tvorby nových znaků (kaple, klášter), stejně tak
ipravidla použití barev (propast nemůže být mačena černě). V mapě
20-21 je označení č. 1"Jablunkovská brázda" v mapě téměř neči-
telné. Na některých mapách použili autoři pro kresbu a popis vod-
stva příliš světlou modrou barvu (str. 31 oproti str. 30), čímž ?půso-
bili jejich nečitelnost. Provedení prvků, které se vyskytují na více
mapách, musí být v celém atlase stále stejné.

V řadě případů jsou v atlase kruhové strukturní diagramy ne-
vhodně položeny do perspektivy - elipsy. Ctenář mapy vnímá plo-
chu výsečí elipsy jinak než stejnoprocentní výseče v kruhu. Tím do-
chází k nesprávnému poznání skutečnosti. Velmi obtížně se vnímají
vnitřní struktury (proporce) jevu. Ve makovém systému některých
map je řada chyb (např. se nedodržují pravidla tvorby nových znaků).

7. Věrnost znázornění reality a geometrická přesnost. V podstatě
se jedná o hodnocení kvality kartografické generalizace. Jde o ob-
jektivní vyjádření reality v daném stupni generalizace pro jednotlivé
mapové prvky a s přihlédnutím k účelu mapy. Nezbytnost srovnání
se spolehlivými podklady je zde zřejmá. Základní možnosti pro po-
souzení geometrické přesnosti hodnocené mapy je její srovnání se

2000/175



GeodeticKý a kartografil.í.. "!Jzor
176 ročník 46188, 20011.l:islo 8

spolehlivou mapou většího měřítka s využitím známých souřadnic
bodů a souřadnicových sítí. V praxi se nejčastěji provádí digitalizací
dostatečného množství identických bodů na obou mapách, jejich
transformací do společné souřadnicové soustavy a určením středních
polohových chyb pro jednotlivé typy prvků. Nejdříve je třeba vy-
loučit všechny systematické chyby, především srážku papíru.
Na mapě na straně 18-19 je chybně umístěná Moravská brána (po-
sunutá do Nízkého Jeseníku). Stejná nepřesnost je i u Sokolovské
pánve, Vyškovské brány a Boskovické brázdy. Je paradoxní, že na
následující dvoustraně (mapa 20-21) si může této chyby všimnout
každý žák. Na mapě 18-19 je káta Lysé hory umístěna mimo nejvyšší
místo na mapě. Na mapě půdních druhů (str. 31) zasahuje popis Bí-
lých Karpat až za Javorníky. Na stejné straně je v mapě půdních typů
zařazen mezi popisy pohoří Ceský kras, ovšem ten pohořím není. Na
straně 33 není popis NP Sumava a Krkonošský NP správně umístěn
(nezasahuje do patřičného areálu). Na mapě 40-41 jsou při okra-
jích neúplné názvy ulic.

8. Kvalita technického provedení kartografické interpretace. Po-
suzuje se technické provedení jednotlivých vyjadřovacích prostředků
(kartografických znaků a metod), a to jak jednotlivě, tak i v celém
značkovém klíči. Kritériem je nejčastěji:
• vzájemná rozlišitelnost znaků,
• názornost znaků,
• logické vazby v systému znaků, včetně objektivního vjemu relací

důležitosti,
• grafické zatížení a únosnost map,
• barevné řešení,
• polygrafické provedení, a to zejména vhodnost a kvalita papíru,

způsob tisku, počet tiskových vrstev, přesnost soutisku, ostrost
kresby, způsob sazby, skládání mapy apod.

Tisk celého atlasu je vcelku dobrý, i když tiskárna Samohýl RE-
PROPR1NT, uvedená v tiráži, zřejmě nemá dosud takové zkušenosti
s tiskem map, jako má např. Kartografie Praha, a. s., tvůrce škol-
ních atlasů světa. Drobné závady v lícování barev se projevují pře-
devším u vlastivědných map (str. 68 až 9/), kde jsou názvy CHKO
a NP složeny z více tiskových barev. Rovněž některé barevné repro-
dukce obrázků jsou kontrastně nevyvážené. To ale není chyba tis-
kárny, ale spíše výběru fotografií (např. str. 49, částečně na stranách
22 až 25, na str. 64 a u koláží na str. 7 a 59). Mapa na dvoustraně
18-19 má nekvalitní tisk, objekty jsou neostré, hranice okresů ne-
zřetelné. Závažnější připomínky jsou však spíše ke knihařskému 'Pra-
cování. Je škoda, že při tak nákladné publikaci nebyly desky lami-
novány. Bílý podklad se bude jistě brzy špinit. Všeobecně není
hřebenová vazba pro školní učebnici nejvhodnější, preferuje se spíše
vazba tuhá. Nevýhodou použitého způsobu vazby rovněžje, že kniha
nemá hřbet a při zasunutí do knihovny se nepozná, o jakou publi-
kaci se jedná. Tento nedostatek velmi dobře vyřešil SHOCart, s. r. o.
u Autoatlasu Ceské republiky 1 : 250000 (vyd. 1998/99) vlepením
hřebenové vazby do pravé laminované obálky, přičemž slepením
dvou kartonů dosáhl u obálky její dostatečnou tuhost. Toto řešení by
nedostatek odstranilo.

9. Estetika mapy. Je obtížné jednoznačně definovat estetiku mapy.
Dnešní mapy nejsou uměleckými díly, jak tomu bylo například
v době renesance. Estetika mapy se na současných mapách proje-
vuje barevným souladem všech kompozičních prvků i jednotlivých
vyjadřovacích prostředků, kvalitou provedení popisu a technickým
provedením celé mapy. Ovlivňuje ji i kompozice mapy, použití nad-
stavbových prvků (vedlejší mapy, rejstřík, reklamy aj.).
Řada stran v atlase je esteticky velmi dobře 'Pracovaná (např. 12,
13,22,23,24,25,27,31,33,34,46,47,52,53,62). Ovšem při vy-
tvoření dvojstrany ze dvou různě esteticky laděných stran dochází
k nevyváženosti, výrazně narušující estetiku celé dvojstrany (např.
6-7, 14-15, 26-27, 30-31, 34-35, 48-49, 54-55, 58-59, 62-63,
64-65). Podobná nevyváženost se prolíná celým atlasem. Je ku škodě,
že se graficky zdařilé části atlasu utápějí v nesystematičnosti. Atlas
jako ucelené kartografické dílo musí být sestaven na stejné estetické
úrovni, nesmí být složeninou z příliš odlišných jednotlivostí (i když
esteticky kvalitních).

10. Didaktické poznámky. Předložený atlas je jednou ze základních
pomůcek pro výuku zeměpisu. Řadí se svým významem na stejnou
úroveň jako mají učebnice. Hodnotí se veškeré pedagogicko-didak-
tické aspekty používané při hodnocení učebnic.
Na druhém obrázku na straně 6 by bylo vhodné zvýraznit z didak-
tických důvodů nultý poledník. U dolního okraje listu pak z meto-
dického hlediska také zvýraznit trend malých a velkých měřítek (pou-
žité šipky). Jak se vysvětlí žákům perlička na straně 7 "Náš stát je
významný spotřebou piva" s 10 sloupcovými diagramy na následu-
jících stranách 8 a 9. Vždyť 4 z nich naznačují produkce blízké vý-
robě pivu. Tyto diagramy potvrzují pravdivost perličky. Proč je na

mapě na straně 8CR nepřiměřeně zvětšena? Není k tomu důvod. Sa-
telitní snímky na stranách 16-17 nejsou žákům vysvětleny vyjadřo-
vací prostředky. Neví, co která barva znamená, jak snímek číst.
V mapě na straně 18-19 je obrázek zobrazení terénu vrstevnicemi
poněkud zcestný, protože v atlase se nevyskytuje jediná mapa, na
které by byly vrstevnice zakresleny. Geomorfologické mapy na straně
20-21 patří logicky za geologické mapy. Geologie zpracovaná na
stranách 22-29 je předimenzována vzhledem k dalším oborům (hyd-
rologie, pedologie atd.). Zápisy m3s a mm/rok se už ve školách neu-
žívají, správně je m3.s·J a mm. rokJ, stejně tak izápis (strany 30 a 33).
Na mapě klimatu na straně 32 je chybně použito dvou termínů - kli-
matické oblasti a podnebná oblast, a to pro jeden jev. Vlajky států
(slovenská, polská, německá) nemohou být ~a straně 45 vázány na
národnost. Vlajka je symbol občanského státu. V diagramu střední
délky života na straně 48 není vhodné použít základnu na hodnotě
60, protože rozdíl 5 let v délce života pro ženy je graficky vyjádřen
jako dvojnásobek střední délky života pro muže. Na dvoustraně
50-51 je v horním levém rohu mapového listu nelogicky definována
významná, méně významná těžba a přitom hned vedle je zmínka o ve-
likostech znaků. Tím si lze celou situaci vysvětlit zcela jinak než za-
mýšlel autor. Na straně 54 nelze srovnat CSFR a CR (jiná data,
chybná časová řada). Při zobrazení letecké dopravy na straně 57 ně-
kdy umístění koncových šipek nesouhlasí s topografickým umístěním
měst (např. Vídeň, Bratislava). V atlase se nedůsledně dodržuje ná-
zev Cesko a Ceská republika. Bohužel, oficiální název Ceská repub-
lika je v menšině. Na straně 17 má v textu firma HOS Kartografik
neskrývanou reklamu, což je ojedinělý případ u učebnice schvále-
ném MSMT CR? Jako nejjižnější bod CR je na straně 6 uvedeno
území obce Vyšší Brod, ovšem na str. 87 je nejižnější obec Horní
Dvořiště. Pokud se jedná o vložené cvičné mapy, pak v řadě případů
cvičné mapy neodpovídají obsahu atlasu (mapy Evropy oproti ma-
pám Střední Evropy). Na slepé mapě Horopis jsou některé nejvyšší
vrcholy vyznačeny mimo plochu vyjadřující pohoří.

Závěrečné shrnutí. Přes uvedené připomínky je Školní atlas České
republiky významnou a kvalitní učební pomůckou pro výuku země-
pisu na základních školách a víceletých gymnáziích. Po mnoho let
se na školách používaly zastaralé a nekvalitní kartografické produkty.
Nyní, když jsou větší (lepší) možnosti publikování nejrůznějších at-
lasů, je třeba neustále pečlivě dodržovat standardní postup jejich
tvorby, tj. začít návrhem koncepce atlasu, který již na počátku vý-
razně sníží počet nepřesností, chyb či nesystematičnosti. Vydaný at-
las je totiž pouze souhrnem vlastních mapových produktů doplněný
narychlo vytvořenými mapkami a doplňky.

Přesto autoři hodnocení i celá učitelská obec vydaný atlas vítá pro
jeho netradiční řešení a široký rozsah. Je třeba vyzdvihnout, že se
v atlase objevily nové prvky, které se doposud školním kartografic-
kým pomůckám vyhýbaly (např. fotografie, kresby, loga a symboly,
perličky, schémata, erby, stručné výkladové texty, cvičné mapy). vý-
razně oživují celý atlas, dělají ho poutavější a přitažlivější, což je
u žáků a studentů velké pozitivum pro motivaci studia zeměpisu.
Oproti minulým školním atlasům (včetně školním atlasům světa a dě-
jepisným atlasům) je méně strohý a obsahem více odlehčený. I přes
výše uvedené připomínky považují autoři atlas za přínosné dílo pro
českou kartografii a geografii a věří, že další vydání bude zbaveno
zásadních chyb.
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18.-19.4.2000).
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