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Príspevok k štruktúre nebeských
a terestrických priestorových
súradnicových systémov

Súčasná filozófia nebeských a terestrických priestorových súradnicových systémov. Príčiny zmien nebeských a terestrických
súradnicových systémov. Diagramová štruktúra nebeských a terestrických súradnicových systémov založená na definovaní začiatku súradnicového systému a až naň nadviidzujúce triedenie podfa základných rovín a smerov. Charakteristické vlastnosti
astronomických, orbitálných a terestrických súradnicových systémov. Konvenčné referenčné systémy, ich triedenie, vlastnosti
a význam. Nadviiznosť konvenčných terestrických referenčných systémov na terestrické systémy. Základné charakteristiky najznámejších konvenčných terestrických a nebeských referenčných systémov. Parametre orientácie Zeme a ich význam. Stromová
štruktúra nebeských a terestrických systémov.

Present state of the art of celestial and terrestrial space co-ordinate systems. Reason of changes of celestial and terrestrial
co-ordinate systems. Diagrammatic structure of celestial and terrestrial co-ordinate systems based on defining origin of the
co-ordinate system and subsequent classification according to basic planes and directions. Characteristic features of astronomic, orbital and terrestrial co-ordinate systems. Final reference systems, their classification, feature and importance.
lnteraction between conventional terrestrial reference systems and celestial reference systems. Earth 's orientation parameters and their meaning. Tree structure of celestial and terrestrial systems.

Geodézia prešla vďaka pokroku vedy a techniky v posledných 50 rokoch búrlivým rozvojom. Na Zem sa dnes pozeráme ako na fyzikálne teleso. Progres v technických a prírodných vedách podnietil vznik nových odborov i v geodézii.
Vznikla kozmická, resp. družicová geodézia, geoinformatika
a iné.
Vo vedeckých publikáciách či na stránkach odborných časopisov sa čoraz častejšie objavujú úlohy z rozličných oblastí geodézie, ktoré ako prostriedok na ich vyriešenie používajú priestorové súradnicové systémy. Pretože tematika
súčasných úloh geodézie nie je a ani nemaže byť presne ohraničená rámcom jednej vednej disciplíny, problémy geodetickej astronómie sa prelínajú s problémami astronómie, geofyziky, kozmickej, resp. družicovej geodézie. Každá z týchto
disciplín používajej najviac vyhovujúci súradnicový systém.
Ich vzájomný prienik vyplýva zo spoločných fyzikálnych
a matematických základov.
Úmerne kvalite úloh narastá aj počet súradnicových systémov, či už nebeských alebo terestrických. Na druhej strane
klesá ich prehfad, stráca sa systematické delenie, o to viac
i vzťahy medzi nimi. Preto nie sú výnimočné prípady, kedy
čitatefovi, ktorý dostal do rúk aktuálnu zahraničnú alebo domácu geodetickú literatúru zaoberajúcu sa súradnicovými
systémami a prevodmi medzi nimi, desiatky skratiek najraznejšieho druhu zahmlia podstatu, ba niekedy sa zdá, že
systém skratiek je neprehfadný aj pre samotného autora
článku.

Ciefom príspevku je vytvoriť štruktúru systémov tak, aby
sa i čitatefovi - geodetovi, ktorý sa nezaoberá danou problematikou, vytvoril syntetický pohfad na priestorové súradnicové systémy. Nejde nám o detailnú definíciu rovín a smerov systémov a vabec už nie o definíciu a matematickú
formuláciu vzťahov medzi nimi. Prioritou je genéza a ich vzájomná nadvaznosť.

2. Súčasná filozofia nebeských a terestrických
priestorových systémov
Polohu fubovofného bodu v priestore mažeme určiť pravouhlými alebo sférickými (polárnymi) súradnicami priestorových súradnicových systémov. Priestorové súradnicové
systémy mažeme rozdeliť do dvoch základných skupín: nebeské a terestrické. Charakteristickým znakom nebeských je,
že ich základné roviny a smery, sú v zásade orientované na
útvary v priestore, ktoré sú nehybné alebo sa rovnomerne pohybujú, pričom ich pohyb je vefmi malý. Vyjadrujeme nimi
polohu kozmických telies v priestore. Základné roviny
a smery terestrických súradnicových systémov sú zasa spojené so zemským telesom a spolu s ním rotujú. Slúžia prevažne na určenie polohy bodu na zemskom povrchu, na geoide ako najvernejšej aproximácii zemského telesa, alebo na
priradenom referenčnom elipsoide.
Nebeské a terestrické súradnicové systémy podliehajú
zmenám, ktorých príčinou sú:
- gravitačné sily telies slnečného systému, najma Mesiaca
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a Slnka, ktoré posobia na sféroidický zvyšok rotujúcej
Zeme,
- tektonické pohyby zemských blokov,
- slapové javy prejavujúce sa v spomafovaní rotácie Zeme,
osciláciámi hlavnej osi zotrvačnosti a poklesom geoidu na
póloch a jeho vydutím na rovníku, čo ovplyvňuje hlavný
moment zotrvačnosti,
- zmeny hladiny podzemných vod, pohyby súvisiace s odfadňovaním, lokálne nestability, seizmické a vulkanické
efekty, variácie geocentra ...
Uvedené priestorové zmeny súradnicových systémov sú
funkciou času. Čas sa tak stáva doležitým parametrom časopriestoru. Zvlášť doležitá je časová závislosť pri vzájomnom prepojení nebeských a terestrických systémov. O tomto
probléme sa ešte zmienime.

3. Struktúra nebeských a terestrických
systémov podfa polohy stredu sféry

súradnicových

Priestorový súradnicový systém tvori jeho začiatok (stred
sféry), hlavný smer a hlavné roviny. Tieto súčasne určujú i polohu pravouhlého priestorového súradnicového systému.
K vytvoreniu štruktúry súradnicových systémov je možné
pristúpiť z dvoch hfadísk: triediť systémy podfa základných
smerov a rovín, alebo podfa stredu sféry. V učebniciach sú
spravidla súradnicové systémy usporiadané podfa základných smerov a rovín. Vytvorenie štruktúry súradnicových
systémov na základe ich smerov a rovín sa ukazuje menej
prehfadným, postupne s ich rastúcim počtom sa opať stráca
princip a štruktúra nie je tak jednoznačná ako v pripade, keď
je založená na definovaní začiatku súradnicového systému
a až naň nadvazujúce triedenie podfa základných rovín a smerov. Z uvedeného dovodu predkladáme čitateIovi štruktúru
vytvorenú podfa začiatku súradnicovej sústavy. Obr. 1 znázorňuje podrobnú diagramovú štruktúru nebeských a obr. 2
terestrických súradnicových systémov.
Z obr. I je zrejmé, že nebeské súradnicové systémy možu
mať začiatok v strede Slnka (heliocentrum), resp. v ťažisku
slnečného systému (barycentrum), v ťažisku Zeme (geocentrum) alebo na povrchu Zeme (topocentrum). Rozdiel poloh
barycentra a heliocentra, vzhIadom na vzdialeností telies
(hviezd) od uvedených začiatkov súradnicových sústav,je zanedbatefný. Z tohto dovodu sa oba začiatky nebeských systémov v mnohých pripadoch stotožňujú. Systémy majúce spoločný začiatok sú rozčlenené podIa základných rovín
a smerov (rovníkové, ekliptikálne, horizontálne). Pretože súradnicové systémy nie sú v priestore nemenné, ale podliehajú časovým zmenám, čas je ďalším faktorom zohfadneným
pri štrukturalizácii systémov. Ide o zmeny vyvolané gravitačnými silami telies slnečného systému, zmeny sposobené
fyzikálnymi javmi, či vyplývajúce z vlastného pohybu telies
vo vesmímom priestore. Preto každý zo systémov má modifikácie v závislosti od času a v závislosti, či poloha základných rovín a smerov je ovplyvnená iba precesiou, alebo i nutáciou. Ak iba precesiou, vtedy uvažujeme iba stredné polohy
pólov, rovníka, ekliptiky a jamého bodu a systém sa nazýva
stredným. Ak sú ovplyvnené i nutáciou, ide o skutočné polohy a systém sa nazýva pravý. Každý systém je označený
symbolom S s indexom. Na dokreslenie, na obr. 3 sú znázomené súradnicové systémy So a SI s ich základnými rovinami a smermi. Význačné body, resp. roviny a ich charakteristiky sú vyjadrené nasledujúcimi symbolmi: P - svetový
pól; Pe - pól ekliptiky; r- svetový rovník; Y - jamý bod; Esklon ekliptiky; Hv - kozmické teleso (hviezda); a, 8- rovníkové súradnice Hv; x, y, z (nie však - z) - osi pravouhlého

súradnicového systému. Index - označuje, že ide o strednú
polohu, o - polohu v čase To, I - polohu v čase T.
Charakteristickým znakom astronomických 2, rovníkových systémov bez ohfadu ich začiatkuje, že zdanlivo rotujú
s nebeskou sférou ako odraz skutočnej rotácie Zeme, To
preto, ako sme už uviedli, že sú pevne spojené so sférou,
Zmeny súradníc nebeských astronomických systémov
sposobujú rozne javy, a to v závislosti od začiatku systému,
Zmeny súradníc heliocentrických systémov sposobuje pohyb
samotného systému (precesia a nutácia) a vlastný pohyb kozmického telesa. Súradnice geocentrických systémov sú
ovplyvnené i fyzikálnymi javmi ako ročná aberácia, ročná
paralaxa a gravitačný ohyb svetla a súradnice topocentrických systémov i dennou aberáciou, dennou paralaxou a refrakciou. Prednosťou orbitálnych súradnicových systémov
oproti astronomickým je, že umožňujú vyjadriť nielen polohu kozmických telies v priestore, ale aj tvar ich dráhy. Zdanlivo rotujú so sférou až na rotujúce, ktoré sa otáčajú spolu
s kozmickým telesom,
Terestrické súradnicové systémy tvoria tri hlavné skupiny,
Pre skupinu astronomických zemepisných súradníc je typické, že súradnice bodu sú vztiahnuté k zvislici určitého
miesta, rovine rovníka, greenwichskému meridiánu a rotačnej osi prislušného geopotenciálneho telesa, Súradnice
v systéme astronomických zemepisných súradníc stredných
(SAS) sú svojím sposobom jedinečné, pretože súradnice konkrétneho bodu na povrchu Zeme nemenia svoju hodnotu, Terestrické systémy zemského telesa sú vztiahnuté k okamžitému alebo strednému pólu Zeme, prislušnému rovníku
a greenwichskému meridiánu, Terestrické systémy náhrad-
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ných telies využívaJú základné smery a roviny absolútneho
alebo referenčného elipsoidu. Z nich najčastejšie sa používa
systém geodetických zemepisných súradníc, v ktorom poloha bodu sa vzťahuje k normále príslušného elipsoidu a pravouhlý, ktorého os +x je definovaná priesečníkom geodetického greenwichského merídiánu s rovinou geodetického
rovníka a os +z smeruje do pólu príslušného elipsoidu. Os
+y dotvára pravotočivý karteziánsky systém.

4. Konvenčné referenčné systémy
Finálnu skupinu v štruktúre systémov na obr. 1 a 2 tvoría
konvenčné referenčné systémy. SÚ to globálne priestorové
systémy, služiace na vyjadrenie polohy bodov, buď v kozmickom priestore alebo na zemskom telese. Preto sa tiež delia na nebeské a terestrické. Základné parametre systému, ako
začiatok, smer osí, mierka a pod. sú stanovené dohodou a realizované príslušnými referenčnými rámcami. Termín "rámec" (z anglického "frame") sa chápe ako sieť opomých bodov. Konvenčné referenčné systémy musia spíňať viaceré
kritéria, s ciel'om definovať také systémy, ktoré by v prípade
konvenčných nebeských referenčných systémov boli pevne
spojené s relatívne nehybnými objektmi v kozmickom priestore a v prípade konvenčných terestrických referenčných
systémov so zemským telesom. Pretože sledujeme ciel' ukázať ich anabázu vzniku a začlenenia v štruktúre, nebudeme
sa ich definíciou a realizáciou zaoberať detailne. V tomto
smere odkazujeme čitatel'a na literatúru, predovšetkým zahraničnú, [3], [10] a [11]. Problematikou sa zaoberá aj prís-
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pevok [2] uverejnený na stránkách tohto časopisu, a tiež študijná literatúra, napr. [5], [6].
K najznámejším konvenčným terestrickým referenčným
systémom (Conventional terrestrial reference system CTRS) patrí:
- BIH (Bureau Intemational de l'Heure) terestrický systém
(BIH Terrestrial System - BTS),
- Medzinárodný terestrický referenčný systém (Intemational
Terrestrial Reference System - ITRS),
- Svetový geodetický systém 1984 (World Geodetic System
1984 - WGS 84).
Nadvaznosť konvenčných terestrických referenčných systémov na už uvedené systémy si ukážeme pomoc ou obr. 4. Na
obrázku je znázomený okamžitý rovníkový systém S9
vztiahnutý k okamžitým polohám pólu P9, rovníka r9
a greenwichského meridiánu Gr9, a tiež stredný rovníkový
systém Sw, vztiahnutý k stredným polohám pólu Pw, rovníka rw a greenwichského meridiánu Grw. Symbolom S je
označený greenwichský hviezdny čas a xp, YP sú súradnice
okamžitého pólu v rovinnom súradnicovom systéme x, y.
Symbolom PN sme označili polohu pravého svetového pólu
na jeho dráhe na sfére. Definícia smerov osí pravouhlých
systémov je daná príslušnými rovinami a pólmi a je zrejmá
z obrázka. Z neho tiež vyplýva, že konvenčné referenčné
systémy sú určitou konkretizáciou stredného systému. Podstata spočíva v tom, že smery okamžitého systému S9 menia
v zemskom telese stále svoju polohu. Tým sa mení aj súradnicový systém a ako taký nie je vhodný na globálne vyjadrenie polohy bodu. Stredný systém by už nemal mať takéto vlastnosti. Problém je však v tom, ktoré polohy treba
voliť za stredné. Napríklad, stredná poloha pólu Zeme sa počas storočnej histórie sledovania pohybu pólu menila viac
ako lO-krát. Až v roku 1960 za strednú polohu pólu Zeme
bol a konvenčne prijatá priememá poloha okamžitého pólu
za obdobie 1900 až 1905 označená skratkou CIO (Conventional Intemational Origin - konvenčný medzinárodný začiatok). So vstupom zlepšených členov nutácie (Teória
nutácie IAU - Medzinárodnej astronomickej únie - 1980)
sa poloha CIO nazýva konvenčný terestrický pól (Conventional Terrestrial Pole - CTP) [4]. Medzinárodná služba
rotácie Zeme (Intemational Earth Rotation Service - IERS)
prijala za konvenčný pól tzv. referenčný pól IERS (lERS
Reference Pole - IRP). Poloha uvedených pólov je vel'mi
blízka, napr. neistota napojenia IRP s CIO je 0,03" [3]. Konvenčné terestrické referenčné systémy sú definované ako
geocentrické. To znamená, že začiatok systému je v ťažisku
všetkých hmot Zeme, včítane oceánov a atmosféry. Na realizáciu terestrických referenčných rámcov (TRF) sa používajú kozmické techniky ako sú: - VLBI (interferometria
z vel'mi dlhej základnice), - LLR (laserová lokácia Mesiaca),
- SLR (laserová lokácia družíc), - GPS (globálny systém
určovania polohy), - DORIS (dopplerovské určovanie dráhy
a polohy integrovaným systémom na družici).
Prvý konvenčný terestrický referenčný systém, realizovaný na základe meraní metódami kozmickej geodézie, bol
zavedený Medzinárodnou časovou službou (BIH) v roku
1984 pod skratkou BTS. Os +z tohto systému smeruje do
CIO tak, ako ho realizovala BIH a os +x do tzv. Stredného
observatória realizovaného tou istou organizáciou. Celkovo
boli realizované BTS 84, 85, 86, 87.
CTRS, ktorý od roku 1988 monitoruje IERS sa nazýva
Medzinárodný terestrický referenčný systém (Intemational
Terrestrial Reference System - ITRS). Je špecifikovaný rezolúciou č. 2 Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie
(IUGG) prijatej na jej valnom zhromaždení v roku 1991 vo
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Viedni. Súradnicový systém je definovaný ako lokálny v relativistickom zmysle, a preto je k nemu priradený geocentrický súradnicový čas TCG (Geocentric Coordinate Time),
zohTadňujúci relativistické efekty. Všetky ostatné používané
atomové a dynamické časy sa odvodzujú transformáciou.
Systém je rotujúci a nemá žiadne reziduálne rotácie vzhTadom k zemskej kore. ITRS sa realizuje prostredníctvom
súradníc a ich zmien za čas (rýchlostí) súboru staníc Medzinárodného terestrického rámca referenčného ITRF (International Terrestrial Reference Frame), na ktorých sa vykonávajú merania vyššie uvedenými kozmickými technikami.
V roku 1997 tvorilo ITRF 314 staníc [11]. Redukciou výsledkov jednotlivých staníc na spoločnú epochu tak, aby boli
zachované podmienky definície ITRS, vznikajú referenčné
rámce pre jednotlivé roky. Doteraz vzniklo 11 referenčných
rámcov ITRF, z ktorých prvý bol ITRF-O a posledne publikovaný ITRF-97 [11].
Na ITRS úzko nadvazuje Európsky terestrický referenčný
systém ETRS-89 (European Terrestrial Reference System).
Realizuje sa Európskym terestrickým referenčným rámcom
ETRF (European Terrestrial Reference Frame), ktorý je spojený s eurázijskou kontinentálnou doskou. Spojením sa eliminovali ročné časové zmeny súradníc ITRF pre eurázijskú
platňu dosahujúce cca 25 mm/rok, čo je nesporne jeho prednosťou.
Svetový geodetický systém 1984 je konvenčný terestrický
systém realizovaný modifikáciou Dopplerovského referenčného rámca NSWC 9Z-2 (Naval Surface Warfare Center) námorného navigačného družicového systému NNSS (Navy
Navigation Satellite System) alebo tiež nazývaného TRANSIT. Modifikácia spočíva v [8]:
- posunutí začiatku NSWC 9Z-2 v zápornom smere pozdÍž
osi Z 04,5 m,
- rotácii referenčného meridiánu NSWC 9Z-2 okolo osi Z západným smerom o 0,814" do nulového meridiánu 1984 definovaného BIH,
- zmenou mierky NSWC 9Z-2 pomoc ou mierkového koeficientu -0,000 000 6.
WGS 84 je súčasťou družicového systému USA na určenie
polohy NAVSTAR (Navigation Satellite Timing And Ranging) GPS, obyčajne označovaného GPS.
K najznámejším konvenčným nebeským referenčným
systémom patria:
- Systém IERS J 2000.0. Systém je založený na dynamickom pohybe Zeme v priestore. Súradnice sú vztiahnuté
k dynamicky definovanému rovníku a jarnému bodu v referenčnej epoche J 2000.0. To znamená, že základné roviny, smery v epoche J 2000.0 sú definované prijatými hodnotami konštant precesie (1976) a teórie nutácie (1980)
IAU.
- Systém katalógu FKS. Je najpresnejšie definovaným súradnicovým systémom viazaným na nebeskú sféru pomocou metód klasickej astrometrie. Základné roviny a smery,
pól FK5 a stredný jarný bod FK5 sú dané implicitne prostredníctvom hodnot rektascenzií kozmických objektov publikovaných v katalógu FK5.
- Medzinárodný nebeský referenčný systém ICRS (International Celestial Reference System). Systém sa povodne
nazýval IERS Celestial Reference System, pretože jeho realizátorom prostredníctvom Medzinárodného nebeského
referenčného rámca ICRF (International Celestial Reference Frame) je IERS. Je vybudovaný na kinematickom základe na základe požiadavky IAU z roku 1991. ICRS je barycentrický systém. Je realizovaný výhradne použitím
technológie VLBI, ktorou sa určili stredné rovníkové súradnice extragalaktických zdroj ov epochy J 2000.0 defi-

Obr. 5 Polohy pólov, jamého bodu a začiatkov rektascenzií
konvenčných referenčných systémov

nujúce ICRF. Z uvedeného vyplýva, že smery osí pravouhlého súradnicového systému sú vztiahnuté k vzdialeným extragalaktickým rádiovým zdrojom (kvazary, pulzary, galaktické jadrá a iné) nachádzajúce sa v kozmickom
priestore.
Zák1adné roviny, smery, stredné póly, jamé body a začiatky
uvedených systémov sú si veTmiblízke. Presnosť určeni a ich
polohy je vysoká. Pre názornosť, podTa [11], uvádzame na
obr. 5 polohy smerov stredných pólov P\CRS,PJ 2000.0, PFKS,
jarného bodu ra začiatkov O rektascenzií a ležiacich na príslušných rovníkoch, vzhTadom k systému ICRS. Kružnica
s polomerom O"PFKS = 0,05" znázorňuje povodnú neistotu
koincidencie pólu FK5 vzhTadom k pólu PJ 20000 (IERS).
O"OFK% = 0,08" je obdobne neistota realizácie polohy začiatku
rektascenzií katalógu FK5 vzhTadom k jamému bodu IERS.
Presnosť určenia (O"H) poloh pólu a začiatku rektascenzií
systému FK5 v ICRS získaná porovnaním s výsledkami projektu Hipparcos je 0,0023". Presnosť smerov stredného pólu
ajamého budu systému J 2000.0 v ICRS, určená VLBI a LLR,
je 0,000 1" (neznázornená), resp. 0,01" (jarný bod). Z obrázku
tiež vyplýva, že r J2OOO.O je vzhTadom k začiatku ICRS posunutý o 0,078".
Nepretržité spojenie medzi ICRS a ITRS umožňujú:
- súradnice x, y nebeského efemeridového pólu CEP vzhTadom na referenčný pól IERS,
- odchylky dlf/ a dE:v ekliptikálnej dÍžke, resp. v sklone ekliptiky skutočnej polohy nebeského pólu od polohy konvenčného pólu,
- svetový čas UTl alebo korekcie medzinárodného atómového času TAI, resp. koordinovaného svetového času UTC
na svetový čas un a dížka dňa LOD (length of day).
Nazývame ich parametre orientácie Zeme a v súčasnosti ich
určuje IERS. Majú zásadný význam, pretože popisujú orientáciu CEP v terestrickom systéme (súradnice pólu x, y) a v nebeskom systéme (dlf/, dE:), a tiež orientáciu Zeme okolo osi
ako funkciu času prostredníctvom (Un - TAI).

V kapitolách 3. a 4. sme predstavili diagramovú štruktúru nebeských a terestrických systémov, o ktorých sme rámcove
diskutovali, pričom sme vačšiu pozornosť venovali konvenčným referenčným systémom. K problematike samozrejme
patrí tiež definícia základných rovín, smerova súradníc a najma definícia a matematická formulácia vzťahov jednak vo
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vnútri nebeských alebo terestrických systémov, a tiež medzi
nimi. Uvedenou témou sa zaoberá rozsiahla literatúra, napr.
D], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9]. Nepopisovali sme ani ich
nadvaznosť na iné druhy súradnicových systémov používaných v geodézii. Rozsah príspevku to neumožňuje.
Na záver chceme umocniť našu snahu stromovou štruktúrou systémov (obr. 6) poskytujúcou ucelený grafický pohIad
ich postupného tvorenia. Súradnicové systémy majú svoje
korene v širokom spektre vedných disciplín začínajúc fyzikou a končiac astrometriou. Kostrové konáre predstavujú základné súradnicové systémy, a to postupne podIa nadvaznosti. Letorasty koruny sú aplikáciámi a jedna z ich formy
sú konvenčné referenčné systémy. Tak ako prinášajú úrodu
predovšetkým korunné letorasty, tak je to i v prípade súradnicových systémov tým, že sú neodmysliteInou súčasťou
riešenia úloh v geodézii.
Autori si nerobia nárok, že predložená štruktúra je konečným riešením a je jediným a úplne správnym. Nebránime sa
diskusii, či začlenenie niektorého zo systémov može zaujímať i iné miesto v štruktúre a pod. Snahou autorov bolo, aby
príspevok napomohol širokému okruhu geodetov v orientácii v tomto druhu systémov, a tak bol na osoh geodézii.
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Technologie určování polohy a navigace GPS (Global Positioning System), využívaná v různých uživatelských oblastech - v zeměměřictví, dopravě letecké i pozemní, v národním hospodářství a také v turistice, vyvolala oprávněný zájem
o souřadnicový systém WGS84 (World Geodetic System
1984) a jeho zpřístupnění potenciálním uživatelům.
V oblasti zavádění a v kartografických aplikacích geodetických, geocentrických systémů na státním území proběhly
již před lety základní měřické práce a výzkumné aktivity jak
v civilním, tak i vojenském resortu zeměměřictví, jejichž výsledky jsou již součástí běžné praxe.
Byly publikovány různé informační materiály a články;
vzhledem k nepřetržitě probíhajícímu vývoji bude vhodné
uvést základní informace, některé informace upřesnit a poukázat na další pravděpodobný vývoj.
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ných souřadnic E, N v zobrazení UTM 6° pásů) a hlasný
systém globálního určování polohy GEOREF (Geographic
Reference Frame, založený na použití alfanumerické verze
zeměpisných souřadnic cp, ..1.). Zde je třeba upozornit na možnost operativních změn kódů obou hlásných systémů v závislosti na strategické situaci, a tím i na změny ve způsobu
určení polohy. To znamená, že oba tyto kódové systémy určování polohy jsou naprosto nevhodné pro civilní využití [1].
Pro tuto oblast je velmi aktuální a instruktivní materiál
NIMA (National Imagery and Mapping Agency) "Departrnent of Defense World Geodetic System 1984 - Hs Definition and Relationships with Local Geodetic Systems", Technical Report 8350.2, platný pro armádu USA od 4. 7. 1997.
Obsahuje totiž definice všech geocentrických systémů vedle WGS72 rovněž WGS84 a jeho polohově zpřesněné
verze WGS84 (G730) a verze nejnovější - WGS84 (G873),
která je polohově prakticky totožná s ITRF-96 (lnternational
Terrestrial Reference Frame) [4].

NATO

V úvodu je třeba upozornit, že tzv. standardy, tj. normy pro
technické parametry výzbroje, technologií, velení a vzájemnou součinnost složek mnohonárodních ozbroj.ených sil
NATO jsou syntézou národních předpokladů a vojenských
potřeb organizace. Sledují tedy koaliční, výhradně vojenské
potřeby; v oblasti geografického zabezpečení pak přijaté
standardy odrážejí aktuální, charakteristický stav a potřeby
dané etapy technického a technologického vývoje v závislosti na dosažené úrovni unifikace. Existuje tedy určitá
setrvačnost v době jejich platnosti; nelze také v krátkém, libovolném termínu uskutečnit např. výměnu zásob topografických map a dalších odvozených materiálů. Např. v západní
Evropě rozšířený ED-50 (European Datum 1950) s mezinárodním, Hayfordovým elipsoidem byl postupně nahrazován
v průběhu několika let. Etapa přechodu na parametry nového
systému byla zabezpečována jak prostřednictvím mezisystémových transformací, stanovením a zveřejněním jejich koeficientů, tak i přítisky zeměpisných geodetických a kartografických sítí nově zaváděných systémů do existujících
národních map a odvozených materiálů.

2.1 Standard NATO pro geodetický
a k němu vztažená kartografická

obzor

systém
zobrazení

Dosud platný (02.2000), nyní ale ve fázi novelizace, to je
,,standardization Agreement (STANAG 2211), Subject GEODETlC DATUMS, ELLlPSOIDS, GRIDS and GRID
REFERENCE" NATO Mi1itary Agency for Standardization,
5. vydání. Je závazný od 15.7. 1991 a obsahuje geometrickou, a částečně i dynamickou, definici standardního systému
NATO WGS84 a další odvozené veličiny, základní charakteristiky používaných národních souřadnicových systémů
a kartografických zobrazení. Standardním zobrazením je
UTM (Universal Transverse Mercator) a Lambertovo stejnoúhlé kuželové sečné zobrazení, dále pak zobrazení UPS
(Universal Polar Stereographic Grid) pro obě polární oblasti.
Zahrnuje geometrické a dynamické konstanty WGS84
a schematický průběh geoidu Evropy. Pro mezisystémové
transformace
hlavních
kontinentálních
geodetických
systémů obsahuje translační prvky prostorové podobnostní
transformace a izočáry systémových změn souřadnic; pro vojenskou potřebu popis kódovaných systémů globálního určování polohy s volitelnou přesností - MGRS (Military Grid
Reference System, založený na alfanumerické verzi rovin-

Je to STANAG 2215 "Evaluation of Lands Maps, Aeronautical Charts and Digital Topographic Data", 5. vydání z roku
1989; doplňuje výše uvedený STANAG 2211 a obsahuje základní kartografická zobrazení NATO, matematické základy,
operativní převodní vztahy a uživatelská doporučení.
Opět je však velmi instruktivní materiál bývalé DMA (Defen se Mapping Agency) "The Universal Grids: Universal
Transverse Mercator (UTM) and Universal Polar Stereographic (UPS)", DMA Technical Manual 8358.2, 1. vydání,
1989. Obsahuje základní kartografické charakteristiky a parametry zobrazení UTM a UPS, vztahy pro vzájemné převody souřadnic E, N a cp, A, výpočet konvergence, měřítkového faktoru a tabulky veličin M, N referenčního elipsoidu
(v UTM ještě pro Hayfordův elipsoid).
Topografická služba Armády České republiky (AČR) díky
pružné spolupráci s tehdejší DMA disponovala již od roku
1992 všemi nezbytnými údaji a informacemi pro včasnou přípravu systémových změn geodetických polohových základů
ze systémů S-42 a S-42/83 do WGS84, včetně zavedení kartografického zobrazení UTM.

3. Geodetické geocentrické systémy na území České
republiky
Přechod od klasických, astronomicko-geodetických systémů,
k systémům geocentrickým je přehledně a vývojově popsán
v [2], takže není nutné tyto skutečnosti opakovat. Je však
vhodné připomenout, že první přechod na geocentrický
systém WGS72 na našem území byl díky družicovému dopplerovskému navigačnímu systému TRANSIT a tehdejší spolupráci civilního a vojenského rezortu a geodetických služeb
[2, 3] zahájen již na počátku 80. let.
Prakticky současně byly měřením aparaturami GPS definovány systémy ETRS-89 (European Terrestrial Reference
System) a WGS84 [4] a určeny transformační vztahy k existujícím geodetickým systémům S-42/83, S-JTSK i ED-87.
Následovaly fáze zhušťování nadřazených bodových polí ajejich zpřesňování [5,6].
Podle dlouhodobého výhledu a na základě shromažďovaných dat pokračovalo zpřesňování souřadnic globálních bodových polí WGS84 [7, 8]; jejich první verze vznikla pro
GPS ještě na základě měřických dat systému TRANSIT
a byla platná od 1. 1. 1987 do 1. 2. 1994. Souřadnice prvního
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zpřesnění na verzi WGS84 (G730) byly do procedur výpočtu efemerid UDZ (umělé družice Země) systému GPS zavedeny 2.2. 1994, které byly platné do 28.9.1996 (písmeno
G znamená, že zpřesnění již proběhlo na základě dat GPS,
číslo 730 pak počet týdnů od zahájení provozu GPS). Poslední verze WGS84 (G873) byla zavedena 29.9. 1996 [9]
a je platná dodnes (2. 2000).
Topografická služba ACR na tato polohová zpřesnění
systému WGS84 reagovala v květnu 1999 přeměřením pěti
rovnoměrně rozmístěných bodů nadřazené sítě NULRAD [4]
podle programu absolutního měření GPS, dohodnutého
s NIMA. Výsledky měření byly předány NIMA ke zpracování a ta je po dokončení výpočtu souřadnic ve verzi WGS84
(G873) operativně předala ACR.
Porovnáním výsledných souřadnic ve WGS84 (G873) se
souřadnicemi týchž bodů v systému ITRF-96 vyplynula praktická totožnost, polohová identita obou systémů, které se od
sebe nepatrně liší zploštěním elipsoidů až na šestém místě
f-I (df-l = 0,000 001 462). Průměrné rozdíly na pěti charakteristických bodech NULRAD mezi souřadnicemi ETRS-89,
zařazeného podle nařízení vlády mezi geodetické referenční
systémy (je spravován CÚZK, je tedy veřejnosti přístupný
bez omezení), a souřadnicemi současného WGS84 (G873)
jsou uvedeny v tab. 1.
4. Využití systému WGS84 v České republice
Vzhledem k tomu, že polohová verze WGS84 (G873) je současným geodetickým systémem GPS, je bezprostředně využívána pro absolutní určování polohy - u nás tedy především pro navigaci. Zpřesnění polohové verze WGS84 nemá
na praktická geodetická měření diferenčního typu žádný
vliv.
Jiná situace by však nastala v případě vydávání katalogů
nebo seznamů souřadnic v systému WGS84. Vzhledem
k tomu, že je tento sytém preferovaným geodetickým standardem NATO, je v souladu s perspektivou dalšího vývoje
vhodné definovat tento geocentrický systém katalogy souřadnic ve verzi WGS84 (G873), která, kromě toho, že je polohově prakticky totožná s ITRF-96, odpovídá modelu geopotenciálu EGM96 (Earth Gravity Model 1996), který je
současně standardem americké armády.
Polohová verze WGS84 (G783) je prakticky totožná
s ITRF-96; lze jej tedy jednoduše definovat pro všechny body
geodetických polohových základů prostřednictvím stanove-.
ného systému ERTS-89 a kontinuálních observací GPS na
stanici PECNY [10, ll]. K takové operaci je plně kompetentní CÚZK.
Pokud vznikne potřeba dotisku zeměpisné geodetické sítě
systému WGS84 do turistických map měřítek I :SO 000
(a menších) lze použít data ETRS-89 [10], neboť odpovídající souřadnice jsou v rozsahu těchto měřítek hluboko pod
možností grafického rozlišení obou systémů.
S. Kartografické

zobrazení systému WGS84

Jak již bylo zmíněno, standardní kartografická zobrazení
NATO jsou [12, 13]:
- Universal Transverse Mercator (UTM),
- Universal Polar Stereographic (UPS) pro kontinentální potřeby pak zobrazení
- Lambertovo kuželové, obvykle sečné a s kuželem v normální poloze.
UTM je konformní, válcové zobrazení s válcem v příčné
poloze v 6° zobrazovacích pásech. Od zobrazení Gauss-.

Tab. 1 Charakteristické
publiky

rozdíly souřadnic

na území Ceské re-

Rozdíly mezi systémy

!iqJ (m)

M(m)

Mel (m)

WGS84 - WGS84(G873)
WGS84(G873) - ITRF-96
ITRF-96 - ETRS-89

-0,040
+0,002
+0,208

-0,180
+0,002
+0,186

+0,730
+0,013
-0,006

Krtigerova se liší tím, že zkreslení ma pro střední poledník
6° pásu není rovno 1, ale 0,9996; válec zobrazení UTM je
tedy sečný. Znamená to, že lze použít všeobecně známé rovnice Gauss- Krtigerova zobrazení pro vzájemné převody zeměpisných geodetických souřadnic a rovinných souřadnic,
avšak při výpočtech E, N z qJ, A, se jim musí předřadit násobný koeficient měřítkového faktoru ma = 0,9996. Obdobně
jako v systému S-42 se používá konstanta + SOOkm pro posun počátku souřadnice v E. *
Samozřejmě lze zobrazení UTM použít na elipsoid jakéhokoli referenčního systému - jako tomu bylo v případě
ED-SO, ED-87 (Hayfordův elipsoid) nebo na elipsoid
WGS84 a také i pro 3° zobrazovací pásy (např civilní geodetický systém v Turecku).
Souřadnicový údaj UTM lze v rámci jednoho označeného
pásu udávat odděleně pro E, N anebo číselně za sebou - první
se napíše údaj E a za ním bez mezery údaj pro N; rozdělením na polovinu se získají obě souřadnice daného bodu.
Podle potřeby se využívá možnost udání polohy zaokrouhlenými souřadnicemi - na metry, stovky metrů nebo kilometry.
Polohový údaj v rovinných souřadnicích UTM se může
vyskytovat u přijímačů GPS turistického typu; je třeba se při
jejich nákupu zajímat o druh souřadnic indikovaných přijímačem, o způsob jeho volby a o postup na jeho nastavení.
Mezinárodní letecký provoz a navigace, geodetické zabezpečení letištních zařízení probíhá v systému WGS84 [14];
na území CR bylo realizováno topografickou službou ACR.
6. Geodetické a kartografické standardy NATO v Armádě
České republiky
Geodetické zabezpečení ACR, pozemních a vzdušných sil
ACR je založeno na systému WGS84. Pro současné období
přechodu od systému S-42/83 k WGS84 je k dispozici operativní transformační výbava, která umožňuje standardní řešení všech v úvahu přicházejících úloh - charakteru vojenského nebo výrobního, kartografického.
Na výstavě v Národním technickém muzeu, věnované
80. výročí vzniku Vojenského zeměpisného ústavu (srpen-září 1999), byly veřejnosti představeny základní mapy
NATO - Joint Operation Graphic 2S0 - mapa pro společné
operace v měřítkách I :2S0 000 v pozemní a letecké verzi pro
území CR. Mapy jsou zpracované v kooperaci se službami
sousedních států podle standardů NATO v systému WGS84
a v zobrazení UTM. Topografické a speciální mapy příslušných měřítek v S-42/83 v Gauss-Krtigerově zobrazení jsou
opatřeny přítisky zeměpisné a rovnné sítě ve WGS84 a v zobrazení UTM. Pro zabezpečení výcviku v používání nových
systémů a vojenským map byly v ACR vydány instruktivní

*E -

grid easting - v S-42 souřadnice y; N - grid northing, v S-42
souřadnice x; souřadnice se udávají v pořadí E, N.
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pomůcky, služební směrnice a natočeny popularizační videofilmy.
Současná výpočetní a grafická technika a Vojenský informační systém o území s příslušnými datovými bázemi umožňují operativní řešení aktuálních potřeb AČR a realizaci požadavků standardizace geodetických a kartografických
podkladů AČR [15].
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Užití GEONAMES pro evidenci
geografických jmen na pracovišti
Sekretariátu NK ČÚZK

Dosavadní evidence standardizovaných geografických jmen na Sekretariátu Názvoslovné komise CÚZK je postupně nahrazována programem GEONAMES, který spojuje výhody databáze a grafického výstupu.

Application of GEONAMES by the Secretariat of Commission for Geographical Names
of the Czech Office for Surweying, Mapping and Cadastre to Registering Geographical Names
Present records of standardized geographical names at the Secretariat of the Commission for Geographical Names of the
Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre is being replaced step by step by the GEONAMES Programme which combines advantages of a data base with a graphic output.

Sekretariát Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (SNK) má na základě statutu komise
z I. 4. 1997 ve své působnosti mimo jiné výkon odborných,
technických a administrativních činností (včetně vedení dokumentace standardizovaného názvosloví) týkajících se standardizace. Znamená to, že povinnost uvedená v zákoně

o zeměměřictví v § 4, odstavec i) a následující - tedy
standardizace jmen nesídelních geografických objektů z našeho území a jejich dokumentace a archivace - je jedním
z úkolů resortu, na němž se SNK podílí. Standardizace geografických jmen na území našeho státu probíhala od roku
1931; v roce 1951 proběhla první revize pro speciální mapy
v měřítku 1 : 75 000. Pro topografické mapy v měřítku
1 : 10000 byla zahájena standardizace v roce 1958 a mimo
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některých malých lokalit je dokončena. Standardizují se užívaná geografická jména mimo oikonym (jmen místních, tj.
názvů sídel, veřejných prostranství apod). a dále choronyma
(názvy větších přírodních nebo správních celků). Anoikonyma (jména pomístní, a to hydronyma, oronyma, speleonyma, hodonyma atp.) zpracovávala Názvoslovná komise
Českého úřadu geodetického a kartografického - později Názvoslovná komise Českého úřadu zeměměříckého a katastrálního (NK). Údržba a aktualizace je mimo jiné náplní práce
SNK.
Standardizované názvosloví je periodicky aktualizováno
a ověřováno v terénu katastrálními úřady a potvrzováno obecními úřady. Tyto podklady, po zanesení do evidence uložené
na SNK a případně projednané NK, poslouží při aktualizovaných a nových vydáních Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM
10). V případě potřeby je názvosloví konzultováno i s dalšími institucemi - např. s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, Ústavem pro jazyk český, Agenturou pro ochranu přírody atp. Evidence SNK je doplňována
dalšími jmény používanými pro tisk ZM 10, tedy včetně
oikonym a choronym.

2. vývoj řešení evidence standardizovaných
kýchjmen

geografie-

Dosavadní způsob vedení evidence standardizovaných geografických jmen z území České republiky je vázán na mapy
v měřítku 1 : 10 000. Je vedena na předtištěných formulářích
jako seznam jmen s dalšími údaji o způsobu získání a používání. Seznamy jsou tříděny podle záhlaví obsahujícího
údaje o kraji, okresu, obci a katastrálním území a číslu listu
ZM 10. Množství těchto seznamů je velké, zhruba 8 běžných
metrů nebo - podle zaměstnanců firmy, která v roce 1999
stěhovala naše pracoviště - zhruba 1000 kg.
Důležitými podklady jsou i tisky ZM 10 na nichž jsou
změny průběžně evidovány. Vyhledávání údajů o standardizovaných názvech je zdlouhavé a v některých případech
téměř neuskutečnitelné. Od roku 1995 byly vytvářeny předpoklady pro vznik databázovo-grafického systému propojujícího evidenční a podkladové materiály SNK a Základní
báze geografických dat (ZABAGED). Na základě podrobné
analýzy bylo vypsáno v roce 1996 výběrové řízení na dodání
programu, spojujícího databázi pro evidenci seznamů stan-
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dardizovaných geografických jmen, doplněnou o jména sídelních objektů a chráněných území přírody a správních
celků, zachovávajícího dosavadní vazby na mapu. Způsob
evidence měl být v souladu se standardy Státního informačního systému (standardy SIS). Jako mapový podklad měl být
využit tehdejší ZABAGED 2, který v roce 1995 byl připraven pro celé území republiky a byla již započata jeho aktualizace.
Na základě tohoto zadání obdržela komise 3 řešení různých firem. Bylo vybráno propojení programu ORBlS pro
prohlížení rastrového ZABAGED 2 a databázového systému
ORACLE 7 nazvané program GEONAMES. Chybělo však
nutné vybavení výpočetní technikou.

Program GEONAMES bude sloužit ke zjednodušení evidence a archivace standardizovaného názvosloví. Velmi
usnadní a zjednoduší vyhledávání údajů a pomůže redaktorům při přípravě tisku ze ZABAGED. Může také pomoci badatelům, zejména jazykovědcům a historikům.
Poměrně dlouhou dobu se zpřesňovalo zadání a jeho
úpravy pro snazší ovládání a dosažení optimálního uživatelského komfortu. Postupně se zlepšovaly možnosti manipulace s daty v databázových programech a zdokonalovaly
se možnosti propojení databáze s digitalizovanou podobou
mapy.

Výsledkem řešení je:
- nahrazení dosavadního systému evidence na Seznamech
geografických vlastních jmen a evidenčních mapách v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,
- zrychlení přístupu k datům,
- možnost provádění analýz dat, případně onomastického
a historického výzkumu,
- vrstva textu ve formátu DGN, použitelná pro tisk,
- použití pro ZABAGED a případně jako tiskový podklad
pro ZM 10 - viz obr. 1 a obr. 2.
Bylo ovšem nutné vybavit pracoviště SNK odpovídajícím
hardwarem (HW), kompatibilním se softwarovým řešením.
Proběhlo výběrové řízení, díky kterému bylo pracoviště vybaveno počítačovou sestavou (dva počítače), černobílou laserovou tiskárnou a modemem.
V současnosti se síť skládá z jednoho serveru a dvou klientských stanic. Pro zálohování dat je kromě druhého harddisku používán též páskový streamer a od letošního roku také
mechanika ZIP. Po určitých obdobích je celá databáze vypalována na nosiče CD-R (Compact Disc-Recordable).
Průběžně probíhá aktualizace vložených údajů a kontrola
souborů DGN před předáváním jednotlivým katastrálním
úřadům, případně před tiskem.
Podkladem pro naplňování databáze je 5 vrstev rastrové
ZM 10 (původně nazývané ZABAGED 2), evidenční mapy
SNK, Seznamy geografických jmen, statistické údaje, vodohospodářské mapy, příprava ZABAGED, údaje registrů dalších správců dat tak, jak jsou jejich vedením pověřeni v rámci
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SIS. Při vytváření grafické podoby vycházíme ze Seznamu
mapových značek [4] a Vzorníku písma [5]. Další vstupní
data pocházejí z knihovny SNK a z informací získaných členy
NK a SNK. Databáze obsahuje vzhledem ke grafickému výstupu pouze údaje, které jsou uvnitř rámu mapového listu
ZM 10.
Databázové údaje obsahují;
- standardizované jméno objektu,
- znění užité na mapě,
- druh objektu (není totožný s druhy objektů v katalogu [2]),
- nestandardizovaná jména objektu,
- zkratka, vážící se k použití jména v ZM 10,
- identifikační kód objektu (pokud byl správcem přidělen
a poskytnut),
- číslo a název katastrálního území, obec, okres, kraj,
- souřadnice levého dolního rohu počátku textu na grafickém
výstupu (případně souřadnice pravého dolního rohu u natočených textů),
- typ a velikost použitého fontu, barva.

4.1 Porovnání
a Katalogu

číselníku
objektů

objektů GEONAMES
ZABAGED

Na základě po~ovnání typů objektů uvedených v Seznamech
geografických jmen, v Seznamu mapových značek [4] Základní mapy ČR I : 10 000 a v Katalogu objektů ZABAGED
[2], dále v Definicích objektů ZABAGED byl vypracován
vlastní číselník a seznam objektů GEONAMES, který je součástí databáze a je vázán na číselník fontů a na číselník povinných kódů podle standardů SIS. Existuje poměrně velké
množství pojmenovaných druhů objektů na ZM 10, které
v ZABAGED nemají j ako povinnou položku jméno. Jako příklad můžeme uvést dva nejčastěji frekventované typy objektu, které v ZABAGED nejsou spojeny s položkou NAM
- podle užívané terminologie jde o typ pozemková trať (polní
trať) a lesní trať.
Naproti tomu v ZABAGED je jméno povinnou položkou
např. pro bod základního polohového bodového pole (NAMPOL), plavební kanál, plavební komoru (NAMPLK), produktovod, silo (NAMPRO) a další objekty, které v ZM 10
standardizované jméno nenesou, nebo jen zřídka: pozemní
komunikace, křižovatka, brod (NAMVT), hraniční přechod,
hraniční přejezd (NAMHP), elektrárna (NAMEL), akvadukt
(NAMAK) apod. Rovněž pro areály účelové zástavby nebo
jména budov je v databázi GEONAMES pro potřeby ZM 10
vedeno podrobnější členění. Intravilány jsou v ZM 10 pojmenovány ve všech úrovních, takže v databázi GEONAMES
je pojmenováno kupř. i hlavní město Praha.
Číselník má logickou stavbu, čísla jsou trojmístná. Číselník navazuje na druhy geografických jmen, tj. jména místní
(oikonyma) začínají v číselníku číslem jedna, jména pomístní (anoikonyma) začínají dvojkou, z nich pak vodstvo
(hydronyma) dvojčíslím 21, jména terénních tvarů (oronym
a speleonyma) dvojčíslím 22, jména pozemních komunikací
(hodonyma) začínají dvojčíslím 25 atd. Pro jména větších
přírodních, krajinných nebo správních celků počíná trojčíslí
číslicí 3 tak, že sousední stát má např. kód 321 a program
nabízí defaultně hodnotu fontu 737-24V a šedou barvu.
Podle potřeby pak uživatel upravuje na velikost fontu
16V nebo 08V a upravuje úhel natočení, případně polohu
celého textu.

Koordinace se ZABAGED se tedy týká těchto oblastí:
- sběr dat,
- sběr změnových dat,
- výstupy z databáze pro potřeby uživatelů.

Databáze nebo seznamy některých údajů vedou instituce,
správci dat pověření v rámci SIS. Údaje jsou doplněny kódy.
Tyto kódy, pokud jsou v kompatibilní podobě v databázích
(případně je lze snadno získat z podkladů SNK), jsou povinně uváděny v databázi, takže je nemožné uložit do databáze záznam o obci, chráněném území přírody nebo potoka
bez příslušného kódového označení.
Kódy katastrálních území, které jsou jednou z důležitých
částí prostorové identifikace objektu, jsou šestimístné, převzaté z podkladů Zeměměřického úřadu (ZÚ). Součástí
GEONAMES je databázová tabulka (číselník doplněný
vstupní adresou a dalšími údaji), z níž lze poznat další údaje
- kraj, okres, obec a celý nezkrácený název katastrálního
území.
Kódy vodních toků jsou přebírány ze Základních vodohospodářských map I : 50 000 a budou po dokončení číslování úseků Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G.
Masaryka doplněny. V současné době jsou osmičíselné; identifikátor však zaujímá jedenáct pozic.
Kódy obcí, částí obcí jsou převzaty z podkladů Českého
statistického úřadu, a to jednak z aktuálního Číselníku obcí
České republiky, jednak z posledního vydání Statistického
lexikonu obcí České republiky (1992).
Kódy chráněných území přírody poskytuje Agentura pro
ochranu přírody a krajiny na základě vlastní evidence; nyní
jde o přírůstkové číslování.

4.3.1

Standardizované

jméno

a znění

na mapě

Databáze rozlišuje standardizované jméno objektu od znění
použitelného pro tisk ZM 10, a to z řady důvodů:
- používání zkratek druhů objektů pro tisk ZM 10,
- druhové jméno předřazené před vlastní jméno objektu,
- zkratky ve standardizovaném jménu (zdůvodněné nedostatkem volné plochy na ZM 10),
- prostrkávání textu na mapě,
- rozložení do více řádek na ZM 10 aj.

Doplňuje údaj z číselníku objektů (viz porovnání číselníku
s Katalogem objektů ZABAGED).

Blíže charakterizují a doplňují standardní jméno objektu
(např.: zast. - zastávka, PR - přírodní rezervace, v. n. - vodní
nádrž, ch. - chata).

Doplňuje se automaticky při umístění textu.
Zároveň je text natáčen rovnoběžně s rámem (podle čísla
mapového listu je dopočítáván úhel natočení a natočení je
prováděno automaticky); pokud má mít text jiný úhel natočení, lze s ním manipulovat ručně a do dalších polí databáze
se kromě souřadnic levého dolního rohu doplní i souřadnice
pravého dolního rohu konce textu.
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4.3.5

Ostatní

nestandardní

jména

objektu

Zde jsou uvedena další jména, která jsou uložena v dokumentaci SNK. Jde o nářeční tvary, variety, dublety geografického jména (pokud není dubleta součástí standardizovaného znění).

Jsou dvě:
- datum standardizace,
- datum vložení záznamu do databáze (je vkládáno automaticky podle systémového data).

Zde se objevují všechny doprovodné údaje. Zahrnuje údaje
o užití jména, o jeho původu, další informace se jménem spojené (údaje o nadmořské výšce, o výskytu na sousedních listech, o nutnosti ověření správnosti při aktualizaci, jazykovědné a historické poznámky apod.).
4.3.8

Další

automaticky

vkládané

obzor
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-

koordinace postupu s aktualizací ZM 10 a se ZABAGED,
koordinace práce 6 až 7 zaměstnanců,
prezentace a vizualizace GEONAMES,
sledování vývojových trendů a nových postupů včetně návštěv prezentací, výstav, seminářů,
- údržby HW (3 počítačů) a celé sítě (kabeláže, propojení),
ochrany před viry, instalace software, defragmentace,
disků, zálohování a záchranných nosičů dat, přípravy na
rok 2000 aj.
V roce 2000 dojde k nárůstu o níže uvedené práce:
- přípravné a porovnávací operace, spojené s atributováním
ZABAGED - spojeno s provedením oprav v již vložených
listech,
- opravy a údržba již vložených dat na základě dalších informací, změn poskytnutých katastrálními úřady,
- poskytování naplněných listů ve formátu DGN pro potřeby
katastrálních úřadů,
- opravy a údržba výstupního souboru ve formátu DGN
podle požadavků redakce a tiskárny.

údaje

- číslo záznamu v databázi (průběžné přirůstkové číslování),
- počet oprav záznamu,
- podpis osoby, která za záznam odpovídá.
Pro snazší orientaci a pomoc při vkládání záznamů jsou
připojeny pomocné číselníky, a to nejen výše zmíněná databáze katastrálních území, ale i pro výběr typu, velikosti
a barvy fontu pro tisk ZM 10, a dále číselník druhů objektů
(rovněž již popsaný).

Průměrný počet záznamů k jednomu listu ZM 10 je 52, počet listů vložených do databáze je cca 800 (tj. méně než čtvrtina území). V současné době se podílí na zapisování záznamů ajejich kontrole cca 2,5 zaměstnance; včetně přípravy
a kontroly jsou denně uloženy do paměti počítače přibližně
2 listy ZM 10.

6. Závěr

5.1 Současný
stav na úseku
vání databáze Geonames

přípravy

a naplňo-

Přípravné práce:
- přenášení obsahu evidenčních map SNK na tisk ZM 10,
- příprava všech Seznamů geografických jmen k připravovaným listům,
- porovnávání dat se ZABAGED 1 (zejména vodní toky),
- opravy na základě zjištěných skutečností,
- porovnání se Základní mapou ČR I : 50 000 a Základní
vodohospodářskou mapou ČR I : 50 000,
- příprava a doplnění kódů, sestykování listů,
- rozbalování rastrů,
- uspořádání archivních seznamů, evidenčních map.

-

-

Zároveň s přípravou se vykonává:
naplňování databáze,
kontrola tiskových výstupů z databáze,
kontrola v počítači - namátková a komplexní (sestykování),
kontrola tiskových výstupů z pracoviště ZÚ v Sedlčanech,
zpětné zakládání opravených a doplněných seznamů a map.
K tomu všemu je také třeba:
evidence, dokumentace, vytváření metodických postupů,
pomůcek,
zajišťování změnových dat od různých správců,
plánování a rozvoj systému,
zálohování týdenní, čtvrtletní, roční, změnové,
koordinace s ostatními správci dat v rámci resortu,
koordinace s ostatními správci dat mimo resort,

Pokud bude proveden upgrade programu GEONAMES, bude
možné zpětně načíst opravený a redakčně upravený soubor
DGN a provést změny i v naší evidenci.
Naplněním databáze GEONAMES budou uspokojeny nejen potřeby resortu, ale zlepší se i možnost přístupu odborníků i veřejnosti k některým informacím.
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4. plenární zasedání Kartografické
společnosti ČR
Dne 21. března 2000 se konalo v nové budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8-Kobylisích 4. plenární zasedání Kartografické společnosti České republiky. Jako čestní hosté se této akce
zúčastnili Ing. Jiří Šíma, CSc., předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., předseda
České geografické společnosti, RNDr. Josef Hojdar, předseda České
asociace pro geoinformace (ČAGI) a Ing. Dana Tollingerová, členka
předsednictva ČAGI.
V úvodu jednání vystoupil předseda ČÚZK s pozdravným projevem a informací o výstavbě nového areálu civilní zeměměřické
služby v Praze-Kobylisích. Následovala zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období od 3. plenárního zasedání, tj. od září
1997 do března 2000, kterou přednesl předseda společnosti doc. Ing.
Miroslav Mikšovský, CSc. Zpráva obsahovala informace o činnosti
výboru společnosti, o jednotlivých odborných akcích pořádaných
společností a o akcích, u nichž společnost byla spolupořadatelem
(seminář "Digitální kartografie" - Praha, duben 1998, mezinárodní
symposium GlS Brno '98 - Brno, červen 1998, seminář "Školská
kartografie" - Olomouc, říjen 1998, konference Olomouc '99 - Olomouc, září 1999, 13. kartografická konference - Bratislava, září
1999, každoroční porady vedoucích kateder geografie a kartografie
českých vysokých škol - naposledy Olomouc, únor 2000). Společnost uspořádala v roce 1999 soutěž "Mapa roku 1998", v níž zvítězila Kartografie Praha, a. s., která ve spolupráci s IMIP Praha a Geodis Brno vydala publikaci "Praha - Atlas ortofotomap 1:6000".
Obdobná soutěž "Mapa roku 1999" proběhla v I. čtvrtletí 2000. Dále
společnost uspořádala vnitrostátní soutěž dětské kresby s kartografickou tématikou. Pět vítězných kreseb bylo součástí výstavy dětské
kresby na Mezinárodní kartografické konferenci ICA (International
Cartographie Association) v Ottawě, která byla uspořádána v srpnu
1999 v rámci celosvětové soutěže o cenu Barbary Petchenikové.
V oblasti mezinárodních aktivit se společnost aktivně zúčastnila
47. německých kartografických dnů a symposia 3. Europa-Forum
(Drážďany, červen 1998) a 48. německých kartografických dnů a Holandsko-německého kartografického kongresu (Maastricht, květen
1999). Pro II. valné shromáždění ICA a 19. mezinárodní kartografickou konferenci ICA (Ottawa, srpen 1999) připravila společnost
národní expozici map a atlasů, vydaných v letech 1996-99 předními
českými kartografickými nakladatelstvími (celkem 68 titulů). Předseda společnosti spolu s jejím místopředsedou pplk. doc. Ing. Václavem Talhoferem, CSc. připravili pro tuto akci národní zprávu
"Czech Cartography 1995-1999", kterou obdržely všechny delegace
členských zemích ICA. Dále předseda společnosti připravil pro tuto
akci ve spolupráci s doc. Ing. Alešem Čepkem, CSc. a Ing. Josefem
Hnojilem (všichni z katedry mapování a kartografie Stavební fakulty
ČVUT v Praze) v rámci programu komise ICA "Map Production"
I. díl publikace "Compendium of Cartographic Techniques - Analogue Techniques", která byla zpracována ve formě CD-ROM. Vobdobí 1995-1999 se práce v komisích a pracovních skupinách ICA
zúčastnilo 13 členů společnosti, a to účastí ve 13 z celkového počtu
17 odborných orgánů ICA. O úspěšných mezinárodních aktivitách
společnosti v ICA svědčí i skutečnost, že na II. valném shromáždění ICA byl znovu zvolen do funkce vicepresidenta na období
1999-2003 člen výboru společnosti doc. RNDr. Milan Konečný,
CSc., který tuto funkci vykonával již v předchozím volebním období
1995-1999. Výbor společnosti delegoval v lednu 2000 pro období
1999-2003 své zástupce do pokračujících nebo nově ustavených komisí ICA. Ke dni konání plenárního zasedání byla již účast v komisích u většiny navržených členů předsedy komisí ICA přijata.
Kartografická společnost ČR se stala v r. 1999 zakládajícím členem Evropské kartografické unie (European Cartographic Union ECU). Do přípravného výboru Unie byl jako člen delegován na období 1999-2003 předseda společnosti doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. Cílem této regionální evropské kartografické organizace,
do jejíhož čela byl zvolen prof. Andrew Tatham (Y. Británie), je propagace kartografie jako oboru a zaměstnání v národním i mezinárodním rámci Evropy. Členy Unie při jejím vzniku se stalo II evropských zemí.
V průběhu uplynulého funkčního období pokračovalo plnění dohody s Kartografickou společností Slovenské republiky o pořádání
společných kartografických konferencí. Úspěšně pokračuje plnění
dohody s Radou Českého svazu geodetů a kartografů o poskytování
vzájemných členských výhod při pořádání odborných akcí. V letech

1998-99 byly novelizovány dohody společnosti o spolupráci s Kartografií Praha, a. s., a s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým ve Zdibech. Doplněna byla dohoda
o spolupráci se SHOCart Zlín, S. r. O. a nově uzavřena dohoda o spolupráci a o kolektivním členství s Geodézií ČS, a. S. Ve 2. pololetí
1999 bylo společnosti nabídnuto kolektivní členství v České asociaci pro geoinformace (ČAGI).
V rámcovém programu činnosti společnosti v dalším období je
zařazena aktivní účast na mezinárodní konferenci Intergeo (Berlin,
11.-13. 10. 2000), na 20. mezinárodní kartografické konferenci ICA
(Beijing, 200 I) a na 21. mezinárodní kartografické konferenci
a 12. Valném shromáždění ICA (Durban, JAR, 2003). V r. 2001 bude
připravena společně s Kartografickou společností SR 14. kartografická konference v Plzni. Dále se uvažuje o přípravě Evropské kartografické konference v roce 2002 v Praze, o jejíž uspořádání byla
naše společnost požádána na maastrichtském Holandsko-německém
kartografickém kongresu.
Revizní zprávu k činnosti a hospodaření Kartografické společnosti
ČR přednesl předseda revizní komise PhDr. Ondřej Roubík. Komise
sledovala průběžně činnost výboru a pravidelně se její představitel
účastnil všech jeho schůzí. Komise neshledala v činnosti ani v hospodaření výboru závady, a proto doporučila plenárnímu zasedání
zprávu o činnosti a hospodaření výboru za uplynulé období schválit.
Odbornou část programu tvořila přednáška doc. RNDr. Milana
Konečného, CSc. o průběhu a závěrech mezinárodní kartografické
konference ICA v Ottawě, jíž se zúčastnil jako oficiální představitel
společnosti. V rámci konference bylo projednáno 9 technických programů a předneseno 550 referátů. Sborník konference byl poprvé
vydán na CD-ROM. Součástí konference byla technická výstava, výstava dětské kresby a mezinárodní kartografická výstava, na níž bylo
členskými zeměmi ICA představeno 1700 map a atlasů. Hlavními
tématy konference byly vztah kartografie a GlS (Geographic Information System), moderní technologie (3 D a 4 D interpretace, Internet, web), oblast edukace, úloha kartografie v informační společnosti 21. století a globální projekty. Očekává se, že v budoucnu bude
kartografie dynamická, virtuální, obohacená multimédii a mnohem
interaktivnější. Výsledky práce kartografů budou i nadále prezentovány jako 2 D vizuální produkty na papíru, ale i např. jako interaktivní hologramy dostupné na Internetu. V přípravě jsou globální projekty mapování (např. GSm - Global Spatial Data Infrastructure
nebo Global Mapping a Digital Earth), připravuje se i nová koncepce
chápání dat a informací v rámci Evropské unie (European Way Information Society Forum). Objevuje se nový pojem "vitální informace", tj. informace, která by se stala "veřejným zbožím" a k níž by
měli všichni lidé přístup, tj. její získávání by se stalo jedním z občanských práv. Těmito otázkami se v rámci ČR zabývá např. Nemoforum (státní informační systém) a nedávno založené České fórum pro informační společnost. Do těchto aktivit je zapojena Česká
asociace pro geoinformace a měly by se jich spoluúčastnit i Kartografická společnost ČR a Česká geografická společnost. Výsledkem
prací by měl být akční plán realizace státní informační politiky.
V diskuzi vystoupil předseda ČAGI RNDr. Josef Hojdar, který
účastníky plenárního zasedání seznámil se zásadami členství
v ČAGI, hlavní řešenou problematikou (např. snahy o stabilizaci odborné terminologie, standardy výměny digitálních dat apod.) i s některými pořádanými akcemi (např. pravidelné akce GlS ve státní
správě v Seči, GIS Ostrava, Internet ve veřejné správě apod.). S řadou námětů pro další činnost společnosti vystoupil Ing. Petr Skála
(zlepšení věkového složení společnosti, uspořádání semináře o autorském právu v kartografii, sjednocení názoru na hranice map středních měřítek, styk se sdělovacími prostředky).
Součástí programu byly volby nových orgánů společnosti. Do
funkce předsedy pro další dvouleté období byl znovu zvolen doc.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (Stavební fakulta ČVUT v Praze)
a do funkce místopřesedy pplk. doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. (Vojenská akademie v Brně). Za členy výboru byli zvoleni: Ing. Václav
Cada, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni), Ing. Oldřich Kafka
(Katastrální úřad v Pardubicích), doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
(Masarykova univerzita v Brně), Ing. Jiří Kučera (Zeměměřický úřad
v Praze), Ing. Bedřich Němeček (Zeměměřický úřad v Praze, pracoviště Sedlčany), Ing. Hedvika Šmídová (Katastrální úřad Brnoměsto) a doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita Palackého
v Olomouci). Do revizní komise byli zvoleni: Ing. Petr Buchar, CSc.
(Stavební fakulta ČVUT v Praze), RNDr. Richard Čapek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze) a PhDr. Ondřej Roubík (Výzkumný ústav
geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech).
V přijatém usnesení schválilo plenární zasedání společnosti m. j.
vstup Kartografické společnosti ČR do Evropské kartografické unie
a kolektivní členství společnosti v České asociaci pro geoinformace.
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Zasedání Americké geofyzikální unie
v 5an Francisku, prosinec 1999

XVII. zasedání představitelů
katastrálních služeb zemí bývalého
Rakousko-Uherska

XVII. zasedání představitelů katastrálních služeb zemí bývalého Rakousko-Uherska se konalo ve dnech 3.-5. dubna 2000 v Praze za
účasti 20 dele.sátů z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Slovínska,
Chorvatska a Ceské republiky. Čestnými hosty této akce bylí: iniciátor řady předchozích ročníků od roku 1984, emeritní vedoucí Spolkového úřadu pro metrologii a zeměměřictví ve Vídni Fritz Hrbek
a president Bavorského zeměměřického úřadu v Mnichově Giinter
Nagel. Hostitelem byl Český úřad zeměměřický a katastrální v prostorách nové budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v PrazeKobylisích.
Přednesené odborné referáty a diskuse se týkaly dvou předem určených tematických okruhů:
I. Požadavky současné společnosti na katastr nemovitostí.
2. Možnosti zlepšení přístupu k datům katastru.
Výsledky jednání lze stručně shrnout takto:
Katastr nemovitostí v zemích bývalého Rakousko-Uherska nemůže ustrnout na obsahu požadovaném od něj před více než sto lety.
Výkonné prostředky moderní informatiky přímo vybízejí k registraci a zpracování mnoha dalších informací o půdě, vegetačním krytu,
vlastnostech staveb, budova bytů. Je však nutno přísně posuzovat,
které informace jsou pro nejširší okruh uživatelů zásadní a které lze
operativně udržovat v souladu se skutečností. Jinak se stane katastr
nemovitostí "skládkou" nespolehlivých informací.
Digitalizace katastrálních map je v pokročilém stádiu ve všech zúčastněných zemích. Všude se budují informační systémy integrující
popisné a mapové informace. Vznikají sítě typu Intranet spojující
katastrální úřady v okresech a regionech s centrální databází katastru.
Existence centrální databáze, aktualizované operativně z lokálních
databází, nabízí možnost poskytování dat katastru nemovitostí dálkovým přístupem koncových uživatelů. Internet klepe na dveře a přináší řadu problémů, které se týkají veřejnosti katastru, všeobecné
přístupnosti citlivých dat o majetku občanů a způsobu zpoplatňování. vývoj v tomto směru jde rychle vpřed a potřeba vzájemné inspirace a další výměny zkušeností je nezbytná.
Konference ukázala i na jeden formální problém - ustupující aktivní znalost němčiny a převážnou orientaci pracovníků mladší generace na angličtinu. Dvojjazyčnosti se nevyhnou další ročníky této
akce, pokud má být skutečně representativním obrazem stavu vědy
a techniky. Výhodou angličtiny je, že všichni účastníci mají stejné
šance a používají jednodušší slovní zásobu.
Zahraničními účastníky byl vysoce hodnocen doprovodný program zasedání - procházka historickými partiemi Prahy, společenský večer v památné restauraci U Kalicha a zejména exkurze na sedm
pracovišť zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze.
Ing. Jiří Šíma, CSc.,
ČÚZK

BAUDYŠ, P.: Požadavky společnosti na obsah katastru
nemovitostí

AGU (Americká Geofyzikální Unie) se schází dvakrát do roka (na
jaře na východním pobřeží USA, začátkem zimy na západním). Na
prosincovém zasedání r. 1999 byl počet účastníků rekordní, 8060
osob. Počet přijatých abstraktů (což zhruba znamená i počet referátů
a posterů) byl též úctyhodný ... 6 800.
Dobře zorganizovat takovou akci, zejména provázat jednotlivá
symposia, je samo o sobě věcí, kterou jen tak někdo nezvládne, ale
od státu, který vysílá své občany na Měsíc, se to očekává jaksi automaticky. Organizačně bylo Fall Meeting AGU 1999 opravdu bez
závad, takže se dá říci, k radosti Američanů, "největší" a "nejlepší".
Jen kdyby tak nešetřili! Dali jen asi 25 emailovacích stanic na
8000 osob a to je prostě nedostačující. (E-mailováníje naprosto běžnou věcí a většina účastníků konferencí se bez něj již neobejde). Čekalo se v dlouhých frontách, doba kontaktu byla omezena na deset
minut, a navíc, první dva dny byly některé počítače telnetem nedosažitelné.
AGU má záběr na celé spektrum geověd. Ty pak mají svá oddělená symposia. Jsou zde "biovědy", geomagnetismus a paleomagnetismus, hydrologie, "ocean sciences", "planetary sciences", seismologie, aeronomie, sluneční a heliosférická fyzika, tektonofyzika,
vulkanologie, geologie, petrologie, geodezie a navíc obecně zaměřené "union lectures". Po stery již převládají nad ústně presentovanými referáty. Posterová zasedání jsou dobře připravena a organizována, disciplína je tvrdá. Posterový sál připomíná hangár na testování
kosmických lodí. Plochu sálu z větší části vyplňují panely pro postery. V jednom koutě prodává své produkty AGU, v druhém mají
své výstavky různé firmy živící se na vědcích (publikace, přístroje,
software, aj.), ve třetím je občerstvení a ve čtvrtém sada počítačů pro
e-mail).
Není v silách dvou účastníků-geodetů být na všech zasedáních.
Řada symposií běží současně, ale pokud tématicky souvisejí, je
snaha, aby navazovala. Zúčastnili jsme se převážně zasedání sekce
"Geodezie", zcela nudného rozdílení různých medailí, recepce a vyslechli přehledovou přednášku (tzv. Bowie lecture) dnešní světové
jedničky v oboru geofyziky Anne Cazenanové z Francie. Zabývá se
hlavně mořskou geofyzikou z altimetrických dat. Altimetrie přispěla
k detailnímu studiu mořského geoidu, objevila lineamenty podél zlomových linií a 10 000 podmořských hor.
Statické gravitační pole stále láká k dalšímu upřesňování stávajících hodnot harmonických geopotenciálních koeficientů (Stokesových konstant). Po americkém EGM 96 spatřily světlo světa německé
GRIM SS I a 5C I. První je čistě družicové řešení na základě určení
drah 21 družic velmi rozmanitých sklonů a hlavních poloos. Druhé
je totéž s přídavkem altimetrie a terrestrických dat. Model jde až do
stupně a řádu 120 a je přípravou na misi CHAMP (studium gravitačního pole z družice na nízké dráze současně sledované z GPS a nesoucí mikroakcelerometr k početní eliminaci poruch dráhy negravitačního původu).
Dále se pokročilo v modelování průběhu mořského a globálního
geoidu s příspěvkem altimetrických dat ze všech dosavadních misí.
Jsou k disposici detailní mapy tíhových anomálií a střední topografie moří (KM99) s rozlišením od 1/8 do 1/15 stupně.
Časově proměnné gravitační pole (tj. i časové variace geopotenciálních koeficientů hlavně nízkých stupňů a řádů) jsou již dlouho
na programu dne. Sekulámí variace C1m, Slm dávají např. okrajové
podmínky pro geofyzikální model postglaciální reakce. Zejména pro
studium časově proměnného gravitačního pole jsou určeny mise
GRACE, GOCE a EX-S.
CHAMP, GRACE, GOCE a EX-5 vytvářejí řadu nových "průzkumníků" gravitačního pole Země a variability tohoto pole. Těmto
misím a různým simulacím, co a jak z jejich dat dostat, se věnovala
řa~a příspě,:kŮ. Poznamenejme je~ stručně: CHAMP (Chalenging
mlcro-satel!lte payload for geophyslcal research and application, plánované vypuštění duben 2000) reprezentuje sledování družice z družice - CHAMP na nízké dráze je sledován z družic navigačního
systému GPS). GRACE (Gravity recovery and climate experiment,
2001) Je založen na vzájemném sledování dvou družic na nízkých
drahách v kombinaci se sledováním nízké družice z vysoké dráhy,
celé doplněno dvěma mikroakcelerometry na palubě, které lze zkombinovat do podoby gradientometru. GOCE (Gravity field and steady
state ocean circulation explorer, 2004) je opět sledování nízké dru-
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žice z vysoké, přičemž na nízké družici bude i tříosý gradientometer pro přímé měření druhých derivací gravitačního potenciálu).
EX-5 (2003) je koncept na přesné pokračování mise GRACE s lepší
technologií a miniaturizací a s cílem, aby GRACE a EX-5 nějakou
dobu pracovaly společně.
Slapové parametry byly zpřesněny z altimetrických měření Topexu a byl vytvořen model slapů CSR 4.0 nahrazující versi 3.0.
Radarová družicová altimetrie z oběžných drah kolem Země pokračuje v kumulaci a zpracování dat pro účely zejména geodezie,
geofyziky a oceánografie (ERS 2 ESA, veleúspěšný TOPEXlPoseidon (TIP, USA+Francie), ale GFO (US Army) je na tom špatně).
Nejnovějším "hitem" družicové altimetrie je sledování variací hladin vnitřních moří a jezer, což dříve šlo (v omezené míře a s malou
přesností) také, ale dnes je (díky perfektní dráze TIP) zajištěna geocentricita takové informace.
K disposici jsou šestileté série měření hladin asi 60 jezer a malých moří (právě z TIP). Přesnost měření je několik centimetrů (přirozeně ve vertikálním směru). Jsou sledovány variace hladin Kaspického a Azovského moře, silně ovlivněné lidskou činností, jezera
Nikaragua ve Střední Americe, Anapu v Brazílii, východoafrických
jezer v riftové oblasti, různých míst v Číně, aj. (s rozměry dostatečnými pro vytvoření sítě subsatelitních bodů). Když zaprší, hladina
jezera se zvedne, družicový altimetr na TIP to zaznamená. Vytváří
"synoptické" mapy výšek jezerní hladiny každých deset dní. Je
známo (z předaltimetrické éry), že hladina Aralského jezera drasticky poklesla (od r. 1960 dodnes o 20 m) kvůli odčerpávání podzemní vody. Aralské moře se v důsledku toho rozdělilo na dvě jezera. Hladina menšího během stavby ochranných hrází (1996)
stoupla o 2 m. Po jejich protržení v r. 1999 klesla o I m během necelého jednoho měsíce. Mezitím větší jezero průběžně vysychá, nejvíce o 0,8 m ročně během 1995-1997. V okolí vzniká slaná poušť či
spíše spoušť s obrovským dopadem na život místního obyvatelstva.
V řadě míst nejsou změny tak dramatické a spíše obrážejí povlovnější, "dlouhoměřítkové", klimatické změny. K jejich úspěšnému
monitorování je potřebná hustší síť subsatelitních bodů než je možná
z TIP, ale při zachování vysoké přesnosti dráhy. To vbrzku splní nižší
dráha mise ERS 2, stejně tak jako dráha jejího připravovaného pokračovatele mise ENVISAT (ESA).
Laserová družicová altimetrie byla vyzkoušena na oběžných drahách kolem Měsíce (sonda Clementine) a Marsu (MGS, MOLA).
Marsu bylo věnováno zvláštní symposium. Průběh topografie povrchu Marsu známe z nových měření zhruba s desetimetrovou chybou
ve vertikálním směru, což odhaluje řadu dříve neznámých detailů.
U Měsíce a Marsu jsou určeny harmonické potenciální koeficienty
do stupně a řádu 70. U Marsu byl objeven posun "geocentra" severojižním směrem (3 km) a byla odhadnuta amplituda změn C20. Variace pólového zploštění mají sezónní charakter a jsou způsobeny
změnami (táním a namrzáním) polárních čepiček Marsu. Na Zemi
se laserová altimetrie dostává prostřednictvím připravovaných misí
NASA nazývaných ICESat (Ice, Clouds, Elevation) a VCL (Vegetation Canopy Lidar).
Družicová gradientometrie je novou metodou k určování jemné
struktury gravitačního pole (bez omezení lze měřit jen nad oceány).
O metodě jako takové a různých projektech se lze dočíst v přehledovém článku v GaKO, 45(8),1999, č. 10, s. 233-241. Připomeňme
jen princip gradientometrie jako diferenciální mikroakcelerometrie.
Nejméně dva mikroakcelerometry na palubě družice měří miniaturní
zrychlení a rozdíl jejich čtení je změna zrychlení, tj. druhá derivace
gravitačního potenciálu v příslušném směru.
Na konferenci jsme zaznamenali referát o principielně novém,
kvantovém gradientometru. Testovací hmotou v tomto přístroji by
nebyla nějaká malá krychle či koule v dutině většího objektu, ale
sám atom. Využilo by se de Broglieho modelu atomu; atom má duální charakter: chová se jednak jako částice, jednak jako vlna. Změny
pohybů atomů uvnitř přístroje v důsledku změn gravitačního pole
nad místy měření by by ly zaznamenány atomovým interferometrem,
což by umožnilo obrovskou citlivost měření.
Stále větší pozornost je věnována vlivu přesunu hmot v tzv. "global fluids", pod čímž se souhrnně chápe atmosféra, oceány, podzemní vody, ledovce atd. Všechny tyto složky Země jsou v neustálém pohybu a mění tak celkový tenzor setrvačnosti zemského
tělesa i jeho momenty točivosti. Pevná Země, na které jsou umístěny pozorovací stanice, na tyto pohyby pak globálně reaguje, což
se projevuje jednak ve změnách její orientace v prostoru, jednak
v časových změnách jejího gravitačního pole (a tedy např. ve změnách tvaru geoidu, tíhovém zrychlení na jejím povrchu či pohybu
těžiště Země). Díky stále se zvětšující přesnosti pozorovacích technik, užívaných v kosmické geodezii, nabývají tyto změny (donedávnaještě pod hranicí pozorovatel nos ti) na důležitosti. Řada příspěvků se proto právem věnovala právě této problematice. Zatímco
vlivy atmosféry (s dominantním vlivem) jsou známy již poměrně
dlouho, ostatní vlivy nejsou zatím tak dobře prostudovány ajejich

systematické sledování v dostatečně husté síti pozorovacích stanic
je teprve"v plenkách". Zatím je téměř jisté, že slapové i neslapové
vlivy pohybů vody v oceánech zaujímají co do velikosti druhé
místo a jejich kombinace s vlivem atmosféry signifikantně zlepšuje shodu teorie s přímým pozorováním změn orientace Země.
Naproti tomu přesuny hmot vlivem seismické aktivity se zatím
zdají být natolik malé, že ani současná přesnost geodetických pozorování nedovoluje odhalit jejich projevy ve změnách orientace
Země v prostoru.
Pozorování orientace Země (která zahrnuje precesi, nutaci, pohyb
pólu a její rotaci) se nyní celosvětově provádí paralelně celou řadou
technik kosmické geodézie (rádiová interferometrie z velmi dlouhých základen VLBI, globální polohový systém GPS, měření vzdáleností družic a Měsíce laserovými dálkoměry SLR, LLR, měření
vzdáleností družic a jejich časové změny francouzským systémem
DORIS). Vzniká tak problém vhodných numerických postupů kombinace všech těchto pozorování do jednoho řešení. Zvláštní zasedání
bylo proto věnováno této problematice včetně současného určení
geocentrických poloh pozorovacích stanic a jejich časových změn
v jednotném globálním souřadnicovém systému.
Zejména s touto tématikou bylo poměrně úzce spojeno (neveřejné)
zasedání Řídícího výboru Mezinárodní služby rotace země (IERS
Directing Board), jehož se druhý autor (J. V.) poprvé zúčastnil jakožto jeho řádný člen, oficiálně v něm zastupující od r. 1999 Mezinárodní astronomickou unii. IERS, založená společně IAU a IUGG
v r. 1988, se právě nachází ve stadiu rozsáhlé reorganizace připravované již několik let. Především jde o jakousi decentralizaci a vznik
konkurenčního prostředí mezi jejími jednotlivými složkami.
Za dvanáct let existence této služby se její aktivity značně rozšířily - kromě zpracování pozorování výše zmíněnými technikami a určování parametrů orientace Země je služba dnes odpovědná též za
budování a udržování globálního terestrického systému souřadnic
i nedávno mezinárodně přijatého konvecionálního nebeského souřadnicového systému. Navíc v jejím rámci začalo nedávno působit
též centrum pro pohyby globálních geofyzikálních kapalin ("Global
Geophysical Fluids"), které shromažďuje a analyzuje data z nejrůznějších zdrojů, v úzké spolupráci s meteorology, geofyziky, oceánografy atd. V posledních letech byla značně kritizována dodnes přežívající praxe, při které každá skupina, analyzující data z libovolné
techniky, předává své výsledky přímo do centra IERS v Paříži.
Vzniká tak poměrně rozsáhlý a nepřehledný archiv řad vzájemně se
lišících výsledků, z nichž jsou pak pouze některé Centrálním byrem
vybrány a dále kombinovány. Snahou při reorganizaci je jednoznačně
přerozdělit kompetence a odpovědnosti na nižší složky, které přitom
získají relativní nezávislost, a vytvořit více center pro vývoj postupů
a software pro kombinace. Cílem je produkovat jedno "oficiální" řešení pro každou z pozorovacích technik získané např. kombinací řešení jednotlivých analytických center (zatím se tak děje pouze pro
GPS) a na jejich základě potom jedno "oficiální" kombinované řešení pro službu jako celek.
Proto byl v loňském roce odstartován proces, na jehož počátku
byla výzva všem zainteresovaným institucím, aby se přihlásily k odpovědnosti za jednotlivá centra: pro orientaci Země, rychlou službu
a predikce, konvence, nebeský souřadnicový systém, terestrický
souřadnicový systém, kombinace, analytickou koordinaci a centrální byro. Závazné přihlášky bude hodnotit k tomu účelu jmenovaná komise na IERS nezávislých odborníků a rozhodnutí o umístění jednotlivých center a nové organizaci padne do poloviny roku
2000.
Jako vždy při akci těchto rozměrů je řada referátů zbytečných. Je
neobyčejně obtížné (a pro organizátory-konvenory jednotlivých
symposií je to velmi náročná a nevděčná role) provést selekci podle
zaslaných abstraktů. Někteří jedinci referují jen proto, aby se zviditelnili či zůstali viditelní, jiní jen potřebovali jet na konferenci. V dalších případech, jako je GPS, nejde ani tak o vědu, ale o geodetický
provoz. Řada amerických presentací připadá evropskému uchu poněkud nafoukaná (my jsme nejlepší, i když děláme totéž co ostatní).
Detaily toho, o čem hovoří, přitom nejsou k dispozici, takže ověření,
co je vskutku nejlepší, je nesmírně obtížné. Tento "reklamní styl"
referování by patrně do vědy neměl patřit, rozmáhá se však a asi je
pro něj (hlavně v USA) dobrá půda. Nepříliš dobrých prací, zbytečností a duplikátů je odhadem možná až třetina z celkového množství prezentovaných prací.
Hlavním přínosem pro prvního autora (J. K.) této zprávy bylo
(I) příjemné zjištění, že naše výzkumné téma (za posledních asi
pět let) "radiální přesnost dráhy altimetrických družic" bylo
správně vybrané, neboť to je nutnou (nikoli však postačující podmínkou) pro valnou většinu interpretace altimetrických měření
(kde je potřeba geocentricita), (2) že radarová družicová altimetrie
pokročila již tak daleko, že přesná dráha družice TOPEXlPoseidon
může být již referencí pro variace hladin vnitřních moří a jezer,
a že (3) laserová altimetrie, tak úspěšná u Měsíce a u Marsu, bude
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vbrzku aplikována i na Zemi pro studium pohybu ledovců a dalších jevů.
Hlavním přínosem pro druhého autora (J. Y.) této zprávy bylo zejména zjištění, že Mezinárodní služba rotace Země, původně založená zcela pragmaticky kvůli hladkému přechodu monitorování orientace Země z metod klasické astrometrie na moderní metody
kosmické geodezie, se postupně vyvinula v komplexní mezioborovou službu, zahrnující téměř všechny doposud známé metody studia
globální geodynamiky, včetně výběru vhodných hodnot astronomicko-geodetických konstant a návrhu standardních modelů a výpočetních algoritmů. Aby stranou tohoto dění nezůstala ani Česká
republika, byla do konkurzu na jedno z kombinačních center podána
společná přihláška Astronomického ústavu AV ČR a oboru geodezie na FSv ČVUT.
Členství v AGU, které přináší slevu při účasti na jejích konferencích a každý týden noviny EOS, je pro nás - stejně jako občasná
účast na konferencích samotných - cenným zdrojem informací, ale
také příležitostí prezentovat na druhém konci světa naše výsledky.
Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.,
Ing. Jan Vondrák, DrSc.,
Astronomický ústav AV ČR

47. Fotogrammetrický týden
ve Stuttgartu

Ve dnech 20. až 24. září 1999 se konala ve Stuttgartu, hlavním městě
spolkové republiky Bádensko-Wlirttembersko, tradiční konference
,,47. Fotogrammetrický týden", kterou organizačně i odborně připravil Fotogrammetrický ústav Stuttgartské university ve spolupráci
s firmou Z/Ilmaging GmbH z Oberkochenu.
Konference se zúčastnilo přes 500 osob z 54 států světa. Nejvíce
účastníků bylo z pořádající země, tj. Německa (185 osob), dále USA
(26 osob), Svýcarska (22 osob), Dánska (18 osob), Rakouska (17
osob) a Francie (16 osob). Z České republiky bylo celkem 10 účastníků.
Během konference zaznělo 37 referátů a přednášek a proběhlo
6 bloků praktických demonstrací z oblasti fotogrammetrie.
Program konference a odborné přednášky byly soustředěny na pět
hlavních okruhů:
- Vznik nové firmy Z/I Imaging, vytvořenou kooperací firem Carl
Zeiss (podíl 40 %) a Intergraph (podíl 60 %). Pracovníci této firmy
také společně demonstrovali odpolední bloky ukázek využití fotogrammetrické techniky:
- Urychlený vývoj digitálních leteckých měřických kamer, na který
se soustředilo nezávisle na sobě několik světových firem.
- Jednoznačný příklon k metodám digitální fotogrammetrie (rychlý
nástup digitálních fotogrammetrických stanic na úkor stanic analytických) a snaha o maximální automatizaci fotogrammetrických
prací.
- Stále trvající zájem o třírozměrné (3D) aplikace, a to zejména o digitální model povrchu (DSM - Digital Surface Model), který zahrnuje i vnější obalovou plochu objektů v území, jako jsou např.
stavby a porosty. Pro pořízení dat se využívá zejména radarová
a laserová technika a aplikace směřují převážně do oblasti telekomunikací a územního plánování. S touto problematikou úzce souvisí rostoucí zájem o 3D modely měst.
- Čekání na kosmická data vysokého rozlišení (1m) a jejich možné
využití pro fotogrammetrické mapování a tvorbu GIS (Geografický
informační systém) v měřítkách I : 10 000 a menších. Shodou okolností se v poslední den konání konference, tj. 24. 9.1999 podařilo
úspěšně vypustit na oběžnou dráhu komerční družici vysokého rozlišení IKONOS-2 americké firmy Space Imaging.
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2. Vznik firmy ZII Imaging a předvádění fotogrammetrické
techniky

o vzniku firmy Zll Imaging podrobně informoval referát:
R. H. Spiller (Německo): "Z/IImaging, nový dodavatel systémů
pro fotogrammetrii a GIS". Referát ředitele evropské divize nově
vzniklé firmy popisuje stručně historii firmy Carl Zeiss v oblasti
fotogrammetrie od roku 1901 s důrazem na současný stav (letecké
komory RMK TOP s příslušenstvím, přesný fotogrammetrický
skener SCAI a digitální fotogrammetrická stanice PHODlS) a důvody, které vedly k vzniku firmy Z/I Imaging. Tyto důvody byly
zejména ekonomické a firma Carl Zeiss hledala od roku 1997 strategického partnera pro spolupráci. První kontakty byly navázány
s firmou Intergraph a krátce také s firmou LH Systems. Vzhledem
k nutnému souhlasu antimonopolního úřadu Evropské unie bylo
nakonec rozhodnuto o spojení s firmou Intergraph. Evropská část
Z/I Imaging GmbH se sídlem v Oberkochenu začala pracovat
1. dubna 1999 a jejím jediným akcionářem je firma Carl Zeiss.
Americká část ZJI Imaging Corp. se sídlem v Huntsville začala
pracovat 15. května 1999 ajejím jediným akcionářem je firma Intergraph. Firma Intergraph vlastní ve společnosti 60 % podílu
a firma Carl Zeiss 40 % podílu. Plánuje se otevření dalších poboček firmy ve Velké Británii, Francii, Řecku, Jihovýchodní Asii
a USA (Denver). V souvislosti s požadavky trhu bude firma usilovat o rozvoj a zajišťování čistě digitálního a převážně automatického fotogrammetrického procesu od pořízení dat až po jejich
vyhodnocení. Konkrétně se ZJI Imaging zaměří na vývoj a výrobu
digitálních leteckých měřických kamer a digitálních fotogrammetrických stanic. Firma také garantuje nepřetržitý technický vývoj
na bázi existujících produktů.
Předvádění fotogrammetrické techniky probíhalo po tři odpoledne
v šesti hodinových blocích. Přednášející byli buď pracovníci firmy
Z/I Imaging, nebo Fotogrammetrického ústavu Stuttgartské university. Jednotlivé bloky byly zaměřeny následovně:
- blízká fotogrammetrie,
- tvorba 3D modelů měst,
- letecké snímky a skenování,
- aerotriangulace a tvorba ortofot,
- stereovyhodnocení leteckých a satelitních dat,
- integrace rastrových a vektorových dat.
V prvním bloku byly pracovníky university předvedeny ukázky
snímací techniky, jako jsou stereokamery, videokamery, stereomikroskopy, různé typy digitálních kamer na bázi CCD prvků. Cílem je
získat přesnou trojrozměrnou informaci o objektu.
V druhém bloku byla přednesena informace o technologii tvorby
3D modelů měst, která je vyvíjena Fotogrammetrickým ústavem
Stuttgartské university od roku 1996 s maximální snahou o automatizaci procesu identifikace objektů.
V třetím bloku pracovníci firmy Z/I Imaging představili leteckou
měřickou komoru RMK TOP s bohatým příslušenstvím. Vlastní komora je dodávána ve verzi RMK TOP 15 (objektiv PLEOGAN A3
4/153 s ohniskovou vzdáleností 153 mm) a ve verzi RMK TOP 30
(objektiv TOPAR A3 5,6/305 s ohniskovou vzdáleností 305 mm).
Standardní příslušenství tvoří T-CU (centrální kontrolní systém)
a T-TL (terminál pro monitorování komory). Další přislušenství
tvoři: T-MC (filmové zásobníky), T-AS (gyro-stabilizační rám pro
upevnění komory), T-NT (teleskop pro vizuální navigaci a kontrolu
překrytů), T-NA (automatické navigační zařízení) a T-FLIGHT (Ietový řídící a plánovací systém).
Dále byla předvedena modulární letecká komora KS-153, která je
určena pro průzkumové účely a dálkový průzkum Země. Verze Pentales 57 s pěti objektivy o ohniskové vzdálenosti 57 mm umožňuje
širokoúhlé záběry v úhlu 182,7°, verze Trilens 80 s třemi objektivy
o ohniskové vzdálenosti 80 mm umožňuje záběry v úhlu 143,5°
a verze Telelens 610 s objektivem o ohniskové vzdálenosti 610 mm
slouží pro detailní záběry formátu 115 mm x 230 mm.
Dále byl předváděn osvědčený přesný fotogrammetrický skener
SCAI, který je vyráběn od roku 1995. Spolu se zařízením na posun
filmových rolí (Autowinder) umožňuje automatickou digitalizaci leteckých snímků. Volitelná velikost pixelu při skenováníje: 7,14,21,
28, 56, 112 a 224 }lm. Nejvíce používaná hodnota je 14 a zejména
21 }lm. Uvedený skener pracuje v Katastrálním úřadě v Pardubicích
a slouží k digita1izaci leteckých měřických snímků pro tvorbu digitálních ortofot v rámci procesu aktualizace ZABAGED (Základní
báze geografických dat).
V dalších dvou blocích byl pracovníky firmy ZJI Imaging podán
přehled o digitálních fotogrammetrických stanicích, včetně příslušného software, který firma vyrábí. Jedná se o systém PHODIS Base
(základní software pro zpracování dat a aerotriangulaci), PHODlS
ST (stereovyhodnocení) s aplikačním softwarem TopoSURF (automatická tvorba DTM - Digital Terrain Model), PHODlS OP (pro
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tvorbu digit. ortofot), PHOCUS (práce s vektorovými a rastrovými
daty, tvorba informačních systémů). Systém PHODlS pracuje pod
operačním systémem UNIX. Dále byla předvedena digitální fotogrammetrická stanice ImageStation Z pracující pod operačním systémem Windows NT. Tato stanice je vybavená 28 palcovým panoramatickým monitorem a ve srovnání se staršími modely nabízí větší
uživatelský komfort a rychlost. K dispozici je také levnější stavebnicová verze digitální fotogrammetrické stanice ImageStation SSK,
která využívá vlastní standardní počítač objednatele s operačním
systémem Windows NT. K těmto stanicím existuje široká nabídka
software, např. ImageStation Match-AT (automatická aerotriangulace), ImageStation Match-T (automatická tvorba DTM) a Imagestation OrthoPro (tvorba digitálních ortofot).
Poslední blok byl zaměřen na předvádění softwarových produktů
firmy 'ZJIImaging pro práci s rastrovými a vektorovými daty. Byly
představeny programy I/RAS B, IIRAS C, Image Analyst, IIGeoVec,
IIParcelVec a GeoVec Office, který sdružuje kromě Image Analyst
všechny vyjmenované programy. Programy IIGeoVec a IIRAS B +
C jsou využívány při tvorbě a aktualizaci projektu ZABAGED.

3. vývoj digitálních leteckých měřických kamer
Této problematice se věnovaly následující referáty:
R. Sandau, P. Fricker (Švýcars/w), S. Walker (USA): "Digitální
letecké kamery-možnosti aproblémy", G. Neukum (Německo): "Digitální letecká stereokamera vysokého rozlišení - předvedení a aplikační možnosti", CH. Thom, J. P. Sandau (Francie): "vývoj digitální kamery v IGN", A. Hinz (Německo): "vývoj digitální kamery
v Zlllmaging ", H. Heier (Němec/w): "Použití digítálních leteckých
kamer a potřeby trhu ".
Vývojem leteckých digitálních kamer se zabývá několik světových firem a výzkumných center:
- Firma LH Systems (první referát) se zabývá vývojem digitálních kamer od ro.ku 1997. Model WAAC (Wide Angle Airborne Camera) je širokoúhlá třiřádková kamera (každý řádek obsahuje 5184
pixelů) s ohniskovou vzdáleností 21,7 mm., minimální pozemní rozlišovací schopnost je 1,6 m při šířce zobrazovaného území 8,4 km.
Pro lepší rozlišovací schopnost je připravován model s počtem
20 000 pixelů v řádce. Firma také kooperuje s Německým kosmickým centrem v Berlíně na vývoji digitální kamery HRSC.
- Německé kosmické centrum (druhý referát) vyvíjí model digitální letecké kamery HRSC-A (High Resolution Stereo Camera-Airborne), který je odvozen z kosmické verze. Jedná se o velice přesný
mnohořádkový (9 řádků, každý obsahuje 5184 pixelů), multispektrální stereosystém s ohniskovou vzdáleností 175 mm. Čtyři řádky
jsou vyhrazeny po barevné kanály (červený, zelený a modrý) a infračervený kanál, ostatní řádky pak pro stereopohled v úhlech 18,9°
a 12,8°. Rozlišovací schopnost při výšce letu 2 500 m činí 0,10 m.
Na pořízená digitální data navazuje automatický fotogrammetrický
software pro tvorbu digitálního modelu reliéfu, ortofot a barevných
muitispektrálních ortofot. První aplikační experimenty byly provedeny už v roce 1997 pro mapování městských oblastí (mapový list
Berlína v měřítku I : 5 000) a povrchových dolů, dále pro monitorování vulkanické činnosti a povodní.
- Ve francouzském Národním zeměpisném ústavu začal vývoj digitální kamery v roce 1991 (třetí referát). Barevná verze kamery
pracuje s maticovým senzorem velikosti 3K x 2K (3072 x 2048 pixelů) a černobílá verze se sensorem 4K x 4K (4096 x 4096 pixelů).
Kamery byly vyzkoušeny v roce 1997 při pořizování obrazových
záznamů měst Saumur a Rennes v rámci projektu BDTOPO (báze
topografických dat v měřítku I : 25 000). V roce 1999 byly pořízeny obrazové záznamy regionu Ile de France o rozloze 15000 km2,
které mají sloužit k výrobě barevných ortofot s rozlišovací schopností I m a v městských oblastech 0,5 m. V rámci této akce bylo
pořízeno 20000 obrazových záznamů po 18 Mb což představuje
360 Gb dat.
- Poslední dva referáty se zabývají obecnou problematikou vývoje digitálních kamer vzhledem k požadavkům fotogrammetrického trhu a také vývojem těchto kamer ve firmě 'ZJI Imaging. Tato
firma vyvíjí digitální letecké kamery na bázi maticových senzorů,
které prodělávají bouřlivý vývoj. Různé firmy, např. Kodak, Philips
a Lockheed Martin, produkují v omezených sériích senzory o velikosti 4K x 4K, 7K x 8K a 9K x 9K s velikostí pixelu od 9 J.1m do
12 J.1m. Vyvíjená přestavitelná kamera (různé rozlišení v souvislosti
s typem použitého senzoru o velikosti 4K x 4K až 14K x 14K, různý
počet typů kamerových hlav umožňuje pořízení multispektrálních
obrazových záznamů, záběry pod různými úhly atd) bude moci být
nasazena podle druhu aplikace (např. pro měřické účely, aplikace
dálkového průzkumu Země atd.).
V nejbližších letech se počítá s poměrně rychlým nástupem používání obrazových dat pořízených digitálními leteckými kamerami.

Vedou k tomu následující důvody: nižší náklady (odpadá film a vyvolávací proces, snadnější automatizace prací), rychlejší proces (není
třeba skenovat film), vyšší kvalita (lepší radiometrické rozlišení, radiometrická přesnost, snáze reprodukovatelné barvy, vyšší prostorová přesnost a průběžná kontrola obrazu za letu) a nové aplikační
možnosti, zejména v oblasti pořizování multispektrálních dat.
Na fotogrammetrickém trhu budou o přízeň zákazníka usilovat tři
zdroje obrazových dat: digitální kosmická data (rozlišení I m a více),
digitální letecká data (rozlišení 0,1 maž 5 m) a analogová letecká
data (rozlišení 0,01 m až 0,25 m).

4. Digitální fotogrammetrie
prací

a automatizace fotogrammetrických

Této problematice se věnovaly např. následující příspěvky:
E. P. Baltsavias (Švýcars/w): "Hodnocení fotogrammetrických
skenerů", CH. Heipke (Němec/w): "Automatická aerotriangulace,
výsledky testu OEEPE -ISPRS", T. Kersten (Švýcarsko): "Digitální
aerotriangulace, zkušenosti ze Švýcarska ", M. Madani (USA): "OrthoPro software firmy ZlI lmaging pro výrobu ortofot", V. Walker
(USA): "Automatizovaný sběr dat GIS a aktualizace".
- V prvním referátu autor z Ústavu geodézie a fotogrammetrie
v Curychu podává vyčerpávající charakteristiku deseti nejznámějších fotogrammetrických skenerů na světě, včetně cenových relací,.
K nejdražším a po technické stránce k nejlepším patří skenery DSW
300 (LH Systems), SCAI ('ZJI Imaging), PhotoScan ('ZJI Imaging)
a Lenzpro 2000 (Lenzar), jejichž cena se pohybuje v rozmezí
125-165 tisíc amerických dolarů. Zajímavou otázkou je doporučovaná velikost pixelu při skenování, kde se liší názory vědců, praktických uživatelů a výrobců. Pro dosažení stejného rozlišení jako je
u originálního leteckého filmu (60-30 čar na mm) je třeba skenovat
s velikostí pixelu 6-12 J.1m. Pro přesné práce se za současného stavu
techniky doporučuje velikost pixelu při skenování 10-15 J.1m, ale
velmi dobrých výsledků (při AT, DTM a tvorbě ortofot) lze dosáhnout i při velikosti pixelu 25-30 J.1m. Další vývoj skenerů se zaměří
na lepší softwarové vybavení a rychlejší skenování. Nepředpokládá
se růst cen, které jsou stále vysoké. Fotogrammetrické skenery jsou
však stále velmi složitá a citlivá zařízení s poměrně velkým výskytem chyb. Autor končil svůj referát svérázným prohlášením na dotaz z pléna - " Který skener je nejlepší?" - následující odpovědí:
"Nejlepší skener je žádný skener", to znamená mít originální data
přímo v digitální formě.
- Další dva referáty byly věnovány problematice automatické
aerotriangulace. První z nich je věnován testu současných komerčních (HATS, Match AT a Phodis AT) i experimentálních (5 druhů)
softwarových produktů pro automatickou aerotriangulaci, který zadala Evropská organizace pro experimentální fotogrammetrický výzkum (OEEPE) a Mezinárodní společnost pro fotogramm~trii a dálkový průzkum Země (lSPRS). Na testu se pod vedením Ustavu pro
fotogrammetrii a DPZ (dálkový průzkum Země) Technické university v Mnichově podílelo dalších 21 účastníků včetně největších prodejců. Hlavním cílem testu bylo prověření geometrické stability
bloků, automatická tvorba spojovacích bodů ajejich přesnost. Velký
počet vytvořených spojovacích bodů zaručuje geometrickou stabilitu bloků. Za ideálních podmínek (otevřený a plochý terén) je přesnost spojovacích bodů 2,2 J.1m nebo O, II pixelu, za méně příznivých
podmínek pak 4-9 J.1m nebo 0,2-03, pixelu. Tyto výsledky byly obdobné pro všechny sledované softwarové produkty. V hornatém a zalesněném terénu však některé systémy neuspěly a výsledky byly nepřijatelné. Vyšší kvality a spolehlivosti lze v budoucnu dosáhnout
kombinací automatické aerotriangulace (AAT) s přímým měřením
parametrů vnitřní orientace pomocí prostředků GPS (Global Positioning System) a INS (vnitřní navigační systém), které jsou umístěny
v letadle.
Druhý referát popisuje zkušenosti s užitím komerčního programu
HATS (Helava Automated Triangulation System) firmy LH Systems
pro automatické vyhotovení aerotriangulace na celém území Švýcarska. Práce probíhaly od října 1995 do července 1998 na 43 blocích po 82 až 333 snímcích. Celkem bylo pořízeno přes 7 tisíc barevných leteckých snímků v měřítkách 1 : 22 000 až I : 54 000.
Skenování probíhalo na fotogrammetrickém skeneru DSW 200 firmy
LH Systems při velikosti pixelu 25 J.1m a doba skenování jednoho
barevného snímku byla 20 minut. Skener byl umístěn v samostatném prostoru vybaveném klimatizací, zvlhčovačem vzduchu a prachovým filtrem pro dosažení naprosté čistoty snímků a skleněné
desky skeneru. Aerotriangulace probíhala na digitální fotogrammetrické stanici DPW 670 (LH Systems) vybavené softwarem SOCET
SET (Softcopy Exploitation Tools), jehož součástí je modul HATS.
Práce probíhaly následovně: - připrava dat; vlícovací body byly jednak signalizované a zaměřené pomocí GPS (x, y, z = 0,3 m), dále
z mapových podkladů 1 : 10 000 a I : 25 000 (z = 1,5 m) a z ka-
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tastrálních map (x, y = 0,5 ml, - import dat a minimalizace obrazu,
- automatické měření AT, - svazková adjustace bloků pomocí programu BLUH z Hanoverské university, - kontrola dat. Průměrná spotřeba času najeden snímek byla 9 až 16 minut, výjimečně 38 minut
(velké výškové rozdíly, rozdílná měřítka snímků v jednotlivých řadách, malý, asi 10 % příčný překryt, až roční časový odstup ve snímkování mezi řadami). V blízké budoucnosti se počítá se zkrácením
času na 5 minut na jeden snímek. Přímé měření prvků vnitřní orientace pomocí GPS a INS během letu zkvalitní a zrychlí výsledky
AAT.
- Další příspěvek podrobně popisuje nejnovější software firmy
Z/I Imaging pro tvorbu ortofot s názvem OrthoPro. Software umožňuje využívat různé typy digitálních modelů reliéfu a skrze GeoMedia automatickou transformaci souřadnicových systémů mezi
zdrojovými daty a výstupním ortofotem, které se převážně využívá
jako pozadí pro GlS, nebo pro aktualizaci map.
- Poslední referát je věnován využití různých obrazových dat
(letecké snímky; digitální letecká multispektrální data, letecká laserová data, kosmická data IRS- IC a MOMS 2P) pro automatickou identifikaci objektů. Pro ověření výsledků byla použita data
německé topografické databáze ATKIS v měřítku I : 25 000. Vyvinutý software umožňuje pracovat souběžně s více druhy zdrojových dat. Kosmická data se ukázala jako nevhodná pro svou malou rozlišovací schopnost (5,8 ma 18 ml; aby mohl být objekt
spolehlivě interpretován musí mít minimální velikost 2 x 2 pixely,
což v lepším případě znamená 12 m x 12 m. Data z digitální letecké kamery, která byla převzorkovaná na velikost pixelu
2 m (původní 0,75 ml, se ukázala jako vhodná. Určité problémy
však dělala interpretace uvnitř městské zástavby, kde často byly
shodně vyhodnoceny ulice a budovy s plochou střechou, takže
průběh ulic nešel jednoznačně interpretovat. Tyto problémy se dají
odstranit využitím laserových dat. Jako nejlepší kombinace zdrojových dat se ukázal soubor barevných leteckých dat, laserových
dat a dat z oblasti blízkého infračerveného záření (interpretace ve
stínech).
5. Digitální modely povrchu a 3D modely měst
Této problematice se věnovalo nejvíce referátů, z nichž k nejzajímavějším patřily: U. Lohr (Německo): "Vysoce rozlišovací laserový
skener nejen pro tvorbu 3D modelů měst", L. Renouard (Francie),
F Lehmann (Německo): "Podrobný digitální model povrchu a ortojota pro plánování sítí Telecomu ", M. Wolf (Německo): "Tvorba
3D modelů měst s využitím jotogrammetrických dat" a A. Griin,
X. Wang (Švýcarsko): "CyberCity Modeler, prostředek pro interaktivní tvorbu 3D modelů měst".
- První příspěvek informuje o laserovém systému německé firmy
TopoSys, který pracuje s polohovou přesností 0,5 m a výškovou přesností O, 15m. Součástí zařízení, které je umístěno v letadle, nebo častěji ve vrtulníku, je kromě laseru i videokamera a multispektrální
řádkový skener s rozlišovací schopností 0,4 m při výšce letu 1000 m.
Zařízení je používáno pro městské plánování (např. 3D model města
Karlsruhe z roku 1998, z něhož byl poloautomatickou filtrací získán
digitální model reliéfu), vodní hospodářství (sledování a vyhodnocování povodní) a mapování koridorů (elektrická vedení vysokého
napětí).
- Druhý příspěvek referuje o zařízení pro rychlou automatickou
tvorbu digitálního modelu povrchu (DSM) a ortofot (barevných
i černobílých), které bylo vyvinuto ve spolupráci Německého národního kosmického centra a francouzské firmy ISTAR. Německá
strana zajišťuje pořízení dat (s rozlišením 0,25 m a 1 m) digitální
multispektrální stereokamerou HRSC-A (blíže viz kapitola 3),
která je vybavena přesným polohovým a navigačním systémem Applanix (kombinace diferenčního GPS a INS). Francouzská strana
zajišťuje zpracování dat softwarovým produktem SPOT 3D. Zpracování jednoho města (200 km2) je velice rychlé a trvá jeden týden při využití 25 pracovních stanic typu SUN. V roce 1999 bylo
zpracováno 43 měst dvanácti evropských států za účelem vybudování přenosové sítě pro potřeby Telecomu. V roce 2000 bude zmapováno 100 velkých měst v Evropě a USA (gridový model DSM
o hraně 2 m a 5 m s přesností I m, vektorová databáze budova barevné a černobílé ortofoto s rozlišením 0,25 m) a zpracováno další

území o rozloze 500 tisíc km2 (pětimetrový gridový DSM s přesností 2 m a panchromatická a multispektrální ortofota s rozlišením
1

ml.

- Poslední dva referáty se věnují vlastní tvorbě 3D modelů měst.
První z nich popisuje fotogrammetrické vyhodnocení modelu města
3D na podkladě již existujících dat 2D, např. digitální katastrální
mapa. Pro jeho vytvoření v měřítku I : I 000 je třeba snímkování
v měřítku I : 10 000 až 1 : 13 00 v době vegetačního klidu. Postup
operací je následující: - snímkování a aerotriangulace, - vytvoření
gridového výškového modelu, - výpočet povrchů a tvarů střech, zdí
atd., - vizualízace modelu a konverze do ASCII formátu.
Druhý příspěvek se věnuje poloautomatickému programu CiberCíty Modeler pro vytvoření 3D modelů měst, který lze použít na
analytických a digitálních fotogrammetrických stanicích. Program
je velmi rychlý a přesný a vyhodnotí v průměru 4 budovy (střechy)
za sekundu. Automatickou cestou se vyhodnotí asi 95 % střech
a zbylých 5 % se musí dořešit interaktivně, přičemž jeden zkušený
operátor může vyhodnotit až 500 střech budov za směnu. Např.
v centru Curychu bylo vyhodnoceno 4 729 budov, z toho 4 489 automaticky za 1493 sekund a 240 interaktivně. Pro vizualizaci a animaci dat lze použít různé programy, např. AutoCad, Microstatíon
a další. Dají se při tom kombinovat různá data, např. vektorová databáze budov, digitální model reliéfu, rastrová data leteckých
snímků, digitální data plánovaných budov, video záznamy fasád budov a další.
6. Kosmická data vysokého rozlišení
Využití kosmických snímků vysokého rozlišení byl sice věnován
pouze jeden referát: C. Fraser (Austrálie): "Postavení kosmických
snímků vysokého rozlišení", ale tato problematika byla v kuloárech
poměrně široce diskutovaná. Autor ve svém příspěvku popisuje
historii kosmických snímků vysokého rozlišení (HRSI; High-Resolution Satellíte Imagery). První zmínku o těchto systémech podal
na 45. Fotogrammetrickém týdnu v roce 1995 L. Fritz, generální
sekretář ISPRS. Simulovaná data pak byla předvedena v roce 1998
na 18. Kongresu ISPRS ve Vídni. V době konání této konference se
po několika nezdarech očekává vypuštění komerčního satelitu Ikonos-2 americké firmy Space Imaging (což se také v závěru konference stalo). Vypuštění dalších satelitů amerických firem EarthWatch a Orblmage se očekává v co nejkratší době. vývoj těchto
satelitů probíhá také ve Francii a Indii. Rozlišovací schopnost HRSI
činí 1 m v panchromatické oblasti spektra a 4 m v multispektrální
oblasti spektra. Velikost scény je např. u Ikonosu-2 I I x II km poziční přesnost (bez kontrolních pozemních bodů) je 12 m horizontální a 10m vertikální a s použitím pozemních kontrolních bodů
2 m horizontální a 3 m vertikální. Data se tak dají využít i pro mapovací účely v měřítku I : 10000. Údaje Ikonos-2 jsou už v současné době distribuovány pro území Evropy přes firmu Space Imaging Europe se sídlem v Athénách, s kterou česká firma GlSAT
podepsala smlouvu o prodeji a distribuci dat pro území České
republiky.
Kosmické snímky vysokého rozlišení, a z nich odvozené další výstupy (mozaika z více scén, orthorektifikovaná data s různou mírou
polohové přesnosti, multispektrální syntézy atd.), představují ideální
materiál pro firmy podnikající v oblasti GlS a mapování, které mohou zvýšit svůj obrat bez nákladných kapitálových investic.
7. Závěr
Na základě získaných informací si bylo možné udělat solidní představu nejen o současném stavu a uplatnění fotogrammetrie, ale zejména i o směrech jejího dalšího vývoje, včetně aplikačního využití.
Souhrnně se dá konstatovat, že vývoj fotogrammetrie směřuje k čistě
digitálním technologiím s maximálním podílem automatizace v celém procesu fotogrammetrických prací. Dále se předpokládá masivnější využití kosmických digitálních dat v souvislosti s nástupem generace komerčních družic vysokého rozlišení.
RNDr. Eduard Muřickv,
Zeměměři~'ký úřad, Praha
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uveden na čelném místě

