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Porovnání dvou metod pro určování
výškových rozdílů

Pomocí Junkčního umodelu jsou porovnány výškové rozdíly, které byly určeny trigonometricky a pomocí GPS. Měření bylo provedeno v rámci
výzkumných záměrů. Funkční model se řeší metodou maximální věrohodnosti (jsou odvozeny obecné vzorce, podle kterých lze řešit ijiné případy porovnání). Je vypočten i odhad kovarianční matice neznámých parametrů. Dále je proveden statistický test vybraných parametrůjunkčního modelu.

Altitude difJerences determined by trigonometric survey and GPS are compared by a Junctional model. Measurement was done as a part oj
the research. The Junctional model is solved by the method oj maximum likelihood method (general Jormulas are deduced that allow the solving oj other cases oj comparison) too. Estimated matrix oj covariances oj unknown parameters is calculated. Also a statistical test oj selected parameters oj the Junctional model is made.

Článek se zabývá porovnáním dvou geodetických metod pro
určování výškových rozdílů. Jedná se o metodu trigonometrického určování výškových rozdílů a metodu GPS (Global
Positioning System).
Metody jsou porovnávány, na základě experimentálních
měření v účelové síti, ze dvou hledisek. Prvním hlediskem
jsou střední hodnoty měření, druhým pak rozptyl měření
(přesnost). Střední hodnoty měření jsou uvažovány ve tvaru

kde li jsou měření provedená první metodou, l: měření provedená druhou metodou, a je aditivní složka systematického

o
-4

o

E(l)

vlivu, b je multiplikativní složka systematického vlivu. Tato
situace je pro případ jedné náhodné proměnné znázorněna na
obr. 1.
Porovnání bylo vykonáno na základě statistického modelu,
zvaného funkční model, jehož teoretické základy jsou uvedeny v [1]. Tento model je použit také v [2]. V podstatě se
jedná o odhad neznámých parametrů metodou maximální věrohodnosti. Stručná charakteristika zmíněného odhadu je
uvedena v [3].
Měřené hodnoty, které byly použity pro výpočet, byly získány v rámci výzkumných záměrů pracovníky katedry (měření GPS zpracoval Ing. Josef Hůrka - Katastrální úřad Praha-východ).

4

6
E(l')
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Vědeckovýzkumná síť, ve které bylo provedeno měření, se
nachází ve Starém Městě pod Sněžníkem. Celkem bylo měřeno na pěti bodech sítě a bylo určeno 8 převýšení oběma
metodami (obr. 2). Následuje stručná charakteristika měření.

Měření zenitových úhlů bylo provedeno vteřinovými teodolity Zeiss Theo 01OA, přístroje byly umístěny excentricky, jako cílů bylo použito centricky postavených válcových signálů,
o zenitové úhly byly měřeny oboustranně a současně (částečná eliminace vlivu vertikální refrakce), za jednu měřickou jednotku je považováno 12 cílení na symetrická rozhraní válců,
o odhad vnitřní přesnosti jedné měřické jednotky z měření je
0,2 mgon,
o šikmé délky byly měřeny odděleně od zenitových úhlů elektronickým dálkoměrem DM504 na teodolitu Kern E2 s danou přesností měřených délek 3 mm + 2 ppm. Byly zavedeny fyzikální redukce a délky byly redukovány na spojnici
středů stabilizačních značek.
o

o

o
o

vektory v síti byly měřeny rychlou statickou metodou s dobou měření přibližně 20 minut,
byly použity dvoufrekvenční přístoje fimy Leica SR 399,
měření bylo zpracováno firemním softwarem SK!, verze
2.3, se standardním nastavením programu.

3. Vyrovnání převýšení MNČ
3.1 Vyrovnání
rozdílů

trigonometrických

312
313

kde A je matice plánu typu (k, r), přičemž hodnost matice
h (A) = r < k Gedná se tedy o regulární model), e E 9tr je
vektor parametrů (relativní výšky bodů vztažené k referenčnímu bodu sítě č. 107.1), <f!V > Oje kovariační matice.
Tvar kovariační matice plyne z provedené transformace.
Získáme ji tak, že aplikujeme zákon hromadění středních
chyb na rovnici (1), přičemžjsou měření zenitových úhlů považována za nezávislá a stejně přesná. Máme

výškových
-2
Oh'"

Z měřených oboustranných zenitových úhlů, které byly centrovány na spojnici středů stabilizačních značek, byla vypočtena trigonometrická převýšení. Byl přitom uvažován refrakční model s konstantním refrakčním koeficientem pro
záměru. Dále byly zanedbány tížnicové odchylky (měřená
převýšení ovlivňují pouze relativní tížnicové odchylky).
Vzhledem k malému rozsahu sítě byla za referenční plochu
zvolena koule.
Za těchto okolností se výpočet převýšení provedl podle
vztahu uvedeného v [5]

= s"IJ sin

zji -

zij

2'

kde hij je výškový rozdíl bodů P; a Pj, zij je zenitový úhel měřený z bodu Pi na bod Pj, Zji je zenitový úhel proti směrný, Sij
je šikmá délka mezi danými body a qJ je úhel sbíhavosti tíŽnic.
Takto získanájlřevýšení byla vyrovnána MNČ, přičemž
šikmé délky byly považovány za konstanty. Toto zjednodušení neovlivní významně výsledek, jak je uvedeno v [4].
Předpokládáme, že vektor měřených převýšení je realizací
náhodného vektoru 1], který má vícerozměrné normální rozdělení pravděpodobnosti

'J

_
-

2

1
2

2

(J' -- s··
IJ

2 Zji -

Zij

cos --- 2'

kde (J'hij je střední chyba převýšení a (J' je střední chyba měřeného zenitového úhlu. Matice V je diagonální, kde na diagonále jsou výrazy příslušející měřenému převýšení ve tvaru

Střední chyba měřeného zenitového úhlu (J' odhadnutého
na základě oprav z vyrovnání je (J' = 0,35 mgon. Tato hodnota je uspokojivá vzhledem k apriornímu odhadu vnitřní
přesnosti 0,2 mgon (určená z opakovaných měření).

Hodnoty převýšení měřených metodou GPS byly získány
převodem měřených prostorových souřadnic [x, y, z] na elipsoidické [qJ, A, h], přičemž elipsoidických výšek h bylo potom použito pro výpočet převýšení.
Takto získaná převýšení byla vyrovnána MNČ. Všechna
naměřená převýšení byla považována za stejně přesná. Dále
byl, tak jako v předchozím případě, učiněn předpoklad, že je
vektor měření realizací náhodného vektoru ~ z vícerozměrného normálního rozdělení
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č.

převýšeni

r,-e

iT1/

iT~

m

e
m

mm

mm

mm

+49.047
+21.590

+49.066
+21.579

-19

-26.320

-26.322

+4.730
-27.457

+4.744
-27.487

",

e

",-e

r,

m

m

mm

+49.068
+21.569

-20
+9
-8

1

107.1 - 109.1

2

107.1 - 312

+49.048
+21.590

3

201 - 312

-26.321

-26.330

4

201 - 107.1

5

109.1 - 312

+4.730
-27.460

+4.738
-27.486

6

201 - 109.1

7

313 - 107.1

+53.770
-21.051

+53.806
-21.084

+33

+53.776
-21.051

8

109.1 - 312

-27.997

-27.985

-12

-27.996

E

+21

+26
-36

3.5
1.5

7.3

+2
-14

2.1

7.3

3.1

7.3

+30

4.3

7.3

+53.809
-21.082

-33

7.3

+31

4.1
1.4

7.3

-27.983

-13

4.3

7.3

+11

-3

+13

Toto rozdělení je podobné rozdělení vektoru 11 dané rovnicí
(2). Mají stejný počet měření, stejnou matici plánu A. Dále
předpokládáme, že je vektor parametrů také stejný. Předpokládáme tedy, že vektor středních hodnot měření (skutečné
hodnoty) je stejný, tj., že oběma metodami měříme stejnou veličinu. Kovarianční matice cJI1 > O je diagonální, kde cJI > O
značí rozptyl měřeného převýšení.
Výsledky oddělených vyrovnáníjsou uvedeny v tab. 1. Tabulka obsahuje měřená převýšení metodami TUVR (trigonometrické určení výškových rozdílů) a GPS (11, ~), vyrovnané hodnoty měření obou metod (TJ, ~) a střední chyby
měřených převýšení odhadnuté na základě oprav z vyrovnání
(G",&,). Aposteriomí odhad ropřesnosti měřeného převýšení
jem= 7,3 mm.

Obě metody nyní porovnáme pomocí funkčního modelu.
Použijeme přitom modifikovaný model podobný modelu,
který je uveden v [1].
Předpokládejme, že střední hodnoty náhodné vektorové
dvojice 11 a ~ jsou vázány vztahem

kde y, ~ E 9i jsou daná čísla. Pokud y= O a ~ = 1 řekneme,
že jsou metody vzájemně ekvivalentní, tj. mezi měřeními
první a druhé metody nejsou žádné systematické vlivy. Dále
předpokládejme, že náhodné vektory 11 a ~ mají normální
rozdělení dané vzorci (2) a (3). Potom můžeme za předpokladu, že jsou náhodné vektory 11 a ~ nezávislé (cov(~, 11) =
= O), formulovat společný model pro obě metody

kde A je typu (k, r) a hodnost h (A) = r < k, 8 E 9ir, y, ~ E 9i,
V > O, W > O, cfl > O, ro2 > O, i E 9i"je vektor jedniček. Dále
můžeme předpokládat nenulovost parametru ~ tak, aby mělo
porovnání smysl.
Takto formulovaná úloha se nazývá funkční model. Tento

7.3

model nelze řešit MNČ, neboť parametry a měření nejsou vázány lineárním vztahem. Zaveďme vektor neznámých parametrů vztahem <1>
= (y, ~, cfl, cJI, 8')' . Odhad parametrů <1>
provedeme metodou maximální věrohodnosti. Aby byl problém
jednoznačně řešitelný, jak vyplyne z dalších úvah, musíme
znát poměr přesností obou metod lfI= cJIlcfl.
Sdružená hustota pravděpodobnosti f (<1»vektoru měření
daného rovnicí (4) je

f (<1»= (21tr' (cflro2fi [det(VW)f' exp - 2~ (~- A8)'V-l
k

1

{

(~-A8) - _1 2 (11-}i - ~ A8)'W-1 (11-}i - ~A8)}

2ro

(5)

a věrohodnostní funkce I (<1»jedána vztahem I (<1»= lnf(<1».
Odhad metodou maximální věrohodnosti se provádí tak,
že se hledá extrém věrohodnostní funkce v proměnných
<1>pro daná měření. Nahlédneme-li na věrohodnostní fukci
I (<1»jako na funkci definující skalární pole, můžeme požadavek extrému věrohodnostní funkce zapsat rovnicí

Bod, kde je tato rovnice splněna, označíme ci> = (y, ~ (jl,
ro2, é')' a nazveme odhadem metodou maximální věrohodnosti.
Soustava rovnic (6) vede k řešení soustavy nelinárních rovnic. Problém jsme řešili numericky pomocí Newtonovy metody pro soustavy. Rovnici jsme linearizovali a řešení určili
postupnými aproximacemi. Podrobný popis vzorců a výpočtu uvádíme v dodatku.
Jak bylo již uvedeno pro výpočet odhadu metodou maximální věrohodnosti, je nezbytná apriomí znalost parametru
lfI, jinak se stává úloha neurčitou. Tento parametr udává vzájemný poměr přesností obou metod.
Pokusíme se zvolit parametr lfI tak, aby se rovnal svému
aposteriomímu odhadu ťft(lfI=ťft). Aposteriomí odhad vypočítáme z rovnic (12) a (II):
fff

lfI- --

fP

(11-Yi -~Aě)'w-l

(11-Yi -~ě)

(~ - Aě)'v-l (~ - Aě)
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Obr. 3 Graffunkce y' (y)

Určení parametru lf/můžeme provést například postupnými
aproximacemi metodou půlení intervalu (bisekce). Zvolme
si proto horní lf/a a dolní lf/b odhad parametru lf/tak, že platí

Jelikož je závislost VJ a lf/spojitá monotónní funkce, existuje
právě jedno lf/v intervalu (lf/a, lf/b) takové, že lf/= VJ (vycházíme z Bolzanovy věty). Tvrzení, že je funkce VJ (lf/) spojitá
a monotónní, jsme ověřili pro náš případ numericky v rozumně zvoleném intervalu funkčních hodnot (lf/a> lf/b)' viz
obr. 3. Výpočet iterací metodou půlení intervalu ukončíme,
když

kde ljFj odhadnutý a 1fI; je zvolený parametr v i-tém přiblížení
a E je předem zvolené dostatečně malé číslo.
Kovarianční matice parametrů ci> se asymptoticky pro počet měření blížící se nekonečnu rovná výrazu

V našem případě, kdy máme pouze konečný počet měření,
je kovarianční matice LeÍ> jen přibližným odhadem skutečné
hodnoty. Konkrétní tvar této matice je uveden v dodatku.
Výsledky vyrovnání vypočtené pomocí funkčního modelu
jsou uvedeny y tab. 2. Tabulka obsahuje vyrovnané hodnoty
měření (7tfm), !;fm) a aposterorní odhad středních chyb měření (ét,,(fm), étg(fm). Odhady dalších parametrů jsou uvedeny
v tab. 3.

V této části se budeme zabývat statistickou významností odhadnutých parametrů ra~. V případě, že na měření nepůsobí
systematické vlivy, budou hodnoty parametrů y= O a Š = 1,
tj. obě metody jsou vzájemně nestranné, i když nemusí být
stejně přesné. Pro testování statistické významnosti použijeme test uvedený v [2]. Testování je založeno na skutečnosti,
že vektor parametrů <I>má asymptoticky normální rozdělení

(v případě rozumných vlastností odhadu uvedených v [3]).
Vzhledem ke konečnému počtu měření bude tento statistický
test pouze přibližný.
Veličiny r a ~ vyjmeme z vektoru parametrů <I>a budeme
je testovat samostatně. Dvojici čísel [ý, ~] lze považovat za
bod v dvourozměrném euklidovském prostoru. Budeme testovat nulovou hypotézu
Ho, ([)

X;

- ( ~) =O

r

kde číslo
(l - a) je 1 - a procentní kvantil -rozdělení
s dvěma stupni volnosti. Oblast, ve které nezamítáme nulo-"ou hypotézu, má tvar elipsy se středem v bodě [O, 1].
Testujme nyní nulovou hypotézu s rizikem a = 0,05. Porovnáním hodnoty testovacího kriteria a kritické hodnoty
podle předešlého vztahu 6,49 > 5,99, zamítáme nulovou hypotézu. Dále vypočteme p-hodnotu testu, která je 0,961. To
znamená, že s rizikem 1 - 0,961 nezamítáme nulovou hypotézu. Z toho plyne, že zamítnutí nulové hypotézy není nikterak přesvědčivé. Na základě porovnání velikosti parametru
r= -4,5 mm a jeho střední chyby 5,9 mm můžeme říci, že
velikost parametru r je statisticky nevýznamná. Statisticky
význaplllá je proto multiplikativní složka systematického
vlivu Š= 1,00045 (se střední chybou 0,00018). Můžeme tedy
říci, i když ne přiliš přesvědčivě a pouze na základě našeho
jednoho experimentálního měření, že čím větší je měřené převýšení, tím větší je rozdíl měření obou metod.

V tomto článku jsme ukázali způsob, jakým lze určit aditivní
a multiplikativní složku systematického vlivu měření. Tyto
systematické chyby uvažujeme mezi dvěma soubory měření
stejných veličin. Tento postup můžeme aplikovat na regulární
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lineární regresní model; jinými slovy všude tam, kde měření
vyrovnáváme metodou nejmenších čtverců. Odhad systematických vlivů jsme provedli metodou maximální věrohodnosti pomocí funkčního modelu.
Domníváme se, že výsledky porovnání našich experimentálních měření potvrdily možnost náhrady TUVR v účelových sítích současnou moderní metodou GPS (rychlá statická
metoda).
Tento dokument ve formátu HTML a PostScript je k dispozici na URL slon.fsv.cvut.czl-kubin. Jsou tam také uveřejněny zde použité výpočetní algoritmy.
Tato práce vznikla díky podpoře výzkumného záměru MSM:
210 000 007, Komplexní inovace technologií v geodézii
a kartografii.
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za předpokladu, že jmenovatele obou zlomků jsou různé od
nuly. To platí, pokud 8 O(potom i A8 O).Derivace těchto
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Nové směry vývoje Bernského softwaru
pro zpracování měření GPS

Doc. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.,
katedra ~šší geodézie
Fakulty stavební ev UT v Praze

Nová verze Bemského GPS softwaru. Verze 4.2 dokončená v roce 2000 představuje velmi univerzální nástroj pro zpracování měření GPS jak
pro geodetické aplikace, tak pro řadu dalších aplikací (geofyzika, přenos času atd.). Autor se zabývá i problémy této současné verze a popisuje připravované inovace programového systému - zejména nové uživatelsky příjemné a velmi obecné grafické prostředí.

A new version of the Beme GPS software. The version 4.2 finished in 2000 represents a very universal tool for GPS survey processing for
geodetic applications as well asfor many other applications (geophysics, time transfer etc.). The author discusses also problems ofthis present version and describes innovations to be prepared in programming system, namely the new user friendly and extremely general graphic
environment.

V průběhu posledního desetiletí přestaly globální polohové
systémy (GPS) být považovány za novou a poněkud exklusivní metodu určování polohy a staly se běžně užívaným nástrojem geodetů. To však neznamená, že by se vývoj GPS zastavil či zpomalil. Zejména to platí o nejrozšířenějším
globálním polohovém systému NAVSTAR (Navigation System with Time and Ranging) GPS. Spolu s vývojem hardwarové části systému probíhá v celém světě vývoj programového vybavení pro zpracování měření. Tento článek se
zabývá připravovanými a nejnověji realizovanými změnami
tzv. Bernského GPS softwaru, na jehož vývoji měl autor možnost se podílet od roku 1991.

Bernský GPS software je velmi komplexní programový nástroj, který sestává z několika desítek spolupracujících programů. V roce 1996 byla pro distribuci připravena verze 4.0,
která je podrobně popsána v [1]. V roce 2000 byla dokončena a k uživatelům přichází verze 4.2 (verze 4.1 byla pouze
interní vývojovou verzí). Nová verze softwaru je zpětně kompatibilní a obsahuje mnohá vylepšení:
• Možnost zpracování dat GLONASS (Globafnaja Navigacionnaja Sistema Sputnikovaja).
• Zpracování nediferencovaných měření.
• Zlepšený apriorní model troposférické refrakce.
• Možnost zpracování dat SLR (Satellite Laser Ranging -laserová lokace družic) a jejich kombinování s měřeními
GPS/GLONASS.
• Váhování měření v závislosti na elevačním úhlu družice.
• Nový modul pro kombinování měření na úrovni normálních rovnic Helmertovou metodou.
Z výše uvedeného výčtu je patrné, že nová verze Bernského
GPS softwaru podstatně rozšiřuje množství aplikací, při nichž
je software používán. Všimněme si blíže alespoň některých
z těchto nových možností.
Ruský systém GLONASS je velmi podobný NAVSTAR
GPS. Nominální konstelace je tvořena 24 družicemi ve třech
rovinách. Družice obíhají po kruhových drahách ve výšce cca

19130 km (tj. asi o 1000 km níže než družice NAVSTAR
GPS). Sklon drah k rovině rovníku je 64,8 stupně. Důležitým rozdílem oproti NAVSTAR GPS je skutečnost, že každá
z družic systému vysílá na jiných dvou frekvencích (první
nosná vlnajev pásmu 1602,5-1615,5 MHz, druhá nosná vlna
v pásmu 1246,4--1256,5 MHz) a všechny družice modulují
vysílaný signál stejnými kódy (všechny družice NAVSTAR
GPS vysílají na stejných dvou nosných vlnách, ale každé družici je přiřazen jiný segment binárního kódu, jímž je nosná
vlna modulována).
Slabinou ruského systému je nejasná situace v jeho dalším financování a vývoji. V prosinci 2000 fungovalo pouze
9 družic. Z toho vyplývá, že samotné použití systému pro
geodetické účely je v současné době prakticky nemožné. Na
druhé straně při kombinovaném použití obou systémů může těchto 9 družic prokazatelně zlepšit přesnost a zejména
spolehlivost výsledků. V současné době již existují kombinované přijímače GPS/GLONASS, např. od firem Ashtech
nebo Topcon.
Ve všech předchozích verzích Bernského GPS softwaru
byla jako základní používána tzv. dvojitě diferencovaná měření (podrobnosti viz např. [2]). Výhodou tohoto postupu je
velmi efektivní způsob odstranění chyb hodin družice a přijímače a možnost spolehlivé kontroly fázových skoků. Existují však aplikace, kdy je použití diferencovaných měření
nevýhodné nebo nemožné. Pravděpodobně nejdůležitější takovou aplikací je využití GPS k tzv. přenosu času (tedy přesnému srovnání hodin umístěných na různých místech Země).
Druhé diference není možné použít ani v případě, kdy výsledkem mají být právě opravy hodin družic GPS. Bernský
GPS software je nyní vhodný k výpočtu i těchto parametrů.
Laserová lokace družic (Satellite Laser Ranging - SLR)
je vedle GPS a interferometrie s velmi dlouhými základnami
(Very Long Baseline Interferometry - VLBI) další z moderních technik tzv. kosmické geodézie. I když je její význam
pro praktickou geodézii mnohem menší než GPS, má tato
technika své nezastupitelné místo např. při studiu gravitačního pole Země. Ve skutečnosti je tomu dokonce tak, že globální polohový systémje závislý na výsledcích určených zby-
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OF RINEX OBSERVATION FILES 1
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I
•
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GENERAL INPUT FILES (including extension)
General Constants
> %%%%%%%%%%%%
Difference of GPS-UTC
> %%%%%%%%%%%%
Satellite Problems
> %%%%%%%% <
Satellite Information
> %%%%%%%%%%%%
Session Table:
> %%%%%%%% <

•
•

RINEX INPUT FILE(S)

•

•

•
I
I
•
I
•

<

<
<
> %%%%%%%%%%%%

<

• OUTPUT FILES
•
Measurement Types to Save:
> % < Code: > % < Phase: > % <
•
> % < Range
•
Update Coordinates
(blank if not usedl
> %%%%%%%% <
•
Program Output File
> %%%%%%%% <
•
Error Message File
(blank: same as output)
> %%%%%%%% <
•
Scratch Files > %%%%%%%% <
> %%%%%%%% <
> %%%%%%%% <
• END_PANEL 1•••••••••••••••••• 1•• 1•• 1•••• 11.1""
••• 1•••••• 1.111.1.111."1,1,,,

lými dvěma technikami (SLR, VLBI). Bernský GPS software je v současné době pravděpodobně jediným softwarovým nástrojem, který umožňuje kombinované zpracování
měření GPS a SLR. Kombinace je možná jak na úrovni normálních rovnic, tak i na úrovni původních měření.

vývoj tak rozsáhlého programového systému je vždy spojen
s mnoha obtížemi. Při přípravě verze 4.2 byla, stejně tak jako
u minulých verzí, věnována největší pozornost použitým algoritmům a matematickým modelům. Právě díky tomu se
Bernský GPS software stal určitým standardem pro zpracování vysoce přesných aplikací GPS. Druhou stránkou každého softwarového produktu je jeho čistě technická úroveň.
Je nutno konstatovat, že základ Bernského GPS softwaru pochází z 80. let Giž) minulého století a jeho technická úroveň
tomu odpovídá. Software se proto vyznačuje např.
• použitím Fortranu 77 jako programovacího jazyka,
• řádkově orientovaným uživatelským rozhraním a
• poměrně primitivním způsobem řízení automatického zpracování.
Řešení prvního z uvedených problémů (volbu programovacího jazyka) vidí autoři systému v přechodu na standard
Fortran 90/95. I když je pravděpodobně zřejmé, že ani tento
nejnovější standard Fortranu neodpovídá nejmodernějším
požadavkům na univerzální programovací jazyk (nejde např.
o tzv. objektově orientovaný jazyk), pro účely vědeckotechnických výpočtů se Fortran 90/95 jeví jako dobrý kompromis v případě, kdy je důležitá zpětná kompatibilita s Fortranem 77. V případě Bernského GPS softwaru by bylo příliš
neekonomické přepisovat desítky tisíc řádků kódu do nového jazyka. Na druhé straně je zřejmé, že určité části systému
(uživatelské rozhraní a řízení jednotlivých procesů) musí být
zcela změněny s použitím moderních programovacích nástrojů. Autor tohoto článku je zároveň i autorem návrhu nového uživatelského rozhraní Bernského GPS softwaru. Toto
grafické uživatelské rozhraní je velmi obecné a může sloužit
jako příklad pro podobné rozsáhlé programové systémy, které
původně disponovaly pouze řádkově orientovaným uživatelským rozhraním.

CONST
GPSUTC
SATCRUX
SATELL
SESSION TABLE

•I

•

I
• RADIO_G SAVCOD SAVPHS
• RADIO_R
• COOINO
I SYSOUT
• SYSERR
• AUXFIL AUXCOD AUXPHS

I když uživatelské rozhraní neovlivní kvalitu výsledků prováděných analýz, je velmi důležitou součástí každého programového systému, který má být úspěšně používán osobami, které nejsou přímo autory systému.Rozhodnutí
vytvořit zcela nové uživatelské rozhraní pro Bernský GPS
software je výsledkem nutnosti vyřešit problémy, které se
v souvislosti se stávajícím menu-systémem vyskytly.
• Stávající menu-systém (uživatelské rozhraní) je řádkově
orientovaný. Systém je napsán ve Fortranu 77, který neposkytuje nezbytné standardní funkce pro ovládání obrazovky
a kurzoru. Pod různými operačními systémy, pro které je
Bernský GPS software určen, jsou používány buď nestandardní funkce nabízené konkrétním překladačem (tak je
tomu pod operačním systémem VAXNMS), funkce ze speciální systémové knihovny (různé verze Unixu) nebo přímo
řídící ANSI sekvence používané na příkazovém řádku (Mickrosoft Windows). Nevýhodou je systémová závislost zdrojových programů. Ještě větším problémem však je, že potřebné funkce nemusí být v budoucích verzích operačních
systémů vůbec podporovány.
• Stávající menu-systém je velmi rozsáhlý a jeho údržba je
obtížná. Neexistuje standardní rozhraní mezi menu-systémem a výpočetními programy. Prakticky každý výpočetní
program vyžaduje svou speciální část menu-systému.
• Řádkově orientovaný menu-systém nevyhovuje moderním
požadavkům na uživatelsky příjemné prostředí.
Změny, které si odstranění výše uvedených problémů vyžádalo, postihují tak velkou část Bernského GPS softwaru

jme no Parametru
n
"prvni hodnota"
"druha hodnota"
"n-ta hodnota"
t radka s informaci pro menu-system
t nula az n radku pro uschovani vstupu uzivatele
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a mění natolik jeho vnější podobu, že se vývojový tým rozhodl přejít při číslování verzí na verzi 5.0.

V současné době existuje celá řada nástrojů a knihoven pro
tvorbu grafických uživatelských rozhraní (Graphical User Interface - GU!) pod různými operačními systémy. I v případě,
že je požadována přenositelnost vyvinutých programů mezi
různými operačními systémy (minimálně na úrovni zdrojových programů), je možno vybírat mezi několika alternativami, z nichž každá má své výhody a nevýhody. Po mnoha
testech se autor rozhodl použít knihovnu Qt, která je produktem norské společnosti TroU Tech. Tato knihovna si zaslouží několik poznámek:
• Qt je knihovnou tříd v jazyce C++, ve kterém je psán i celý
nový menu-systém.
• Qt umožňuje, že identický zdrojový kód je možné přeložit
a používat pro různé operační systémy (Microsoft Windows
NT/9812000, Unix, Linux atd.). Neexistuje však verze pro
operační systém VAXNMS, který je považován za zastaralý. Verze Bernského GPS softwaru pro tento operační
systém nebude proto dále podporována.
• Qt je komerčním produktem. Licenci však nemusí mít ten,
kdo Qt potřebuje pouze proto, aby mohl používat program,
který obsahuje třídy z této knihovny. Jinými slovy -licenci
na používání Qt knihovny musí mít pouze autor menusystému, nikoliv jeho uživatelé.

huje všechny parametry pro běh programu ("options" definované uživatelem). Soubor zároveň obsahuje i informace,
které jsou nezbytné, aby menu-systém mohl vytvořit uživatelsky příjemnou nabídku těchto parametrů. Vstupní soubor
je vždy formátovaným (ASCII) souborem, výpočetním (fortranským) programem je pouze načítán, menu-systémem je
zároveň čten i přepisován. Tento soubor se skládá z libovolného počtu
• tzv. hesel (keywords) a
• panelů.
Každé heslo popisuje jeden vstupní parametr výpočetního programu. Příklad struktury jednoho hesla je uveden na
obr. I.
Formát hesla si zasluhuje malé vysvětlení. Všechny řádky
s vykřičníkem jako prvním neprázdným znakem jsou chápány jako komentář jak výpočetním programem, tak menusystémem. Naproti tomu řádky se znakem ,,#" (hash mark)
jako prvním neprázdným znakem jsou výpočetním (fortranským) programem ignorovány, obsahují však důležitou informaci pro menu-systém. První taková řádka obsahuje informaci, jakým způsobem má menu-systém uživateli nabídnout volbu příslušného parametru. Může to například být volba souboru z určitého adresáře, točítko s definovaným rozsahem nebo jen jednoduché pole, kam může uživatel napsat
libovolný text. V dalších řádcích je uschována poslední uživatelova volba. To znamená, že uživatel nemusí vždy všechny

!

Fi1e containing a List of Sate11ite Prob1ems

! -------------------------------------------SATCRUX .1

Hlavní změnou je definice standardního rozhraní mezi výpočetními programy, které jsou psány v jazyce Fortran (77
a nově 90/95), a menu-systémem, který je psán v jazyce C++
s využitím tříd knihovny Qt. Pro každý výpočetní program
je tímto rozhraním právě jeden vstupní soubor, který obsa-

"$X/GEN!SAT 1996.CRX"
# se1win PTH GEN E~T CRX 1
• SAT_SY+O -

Geodetický a kartografický obzor
314 ročník 47189, 2001, číslo 12

parametry běhu programu volit znovu, poslední zvolená konfigurace zůstává uchována. Libovolný počet hesel oddělených vždy alespoň jednou prázdnou řádkou tvoří první část
vstupního souboru. Druhá část vstupního souboru je tvořena
popisem tzv. panelů. Příklad jednoho panelu je na obr. 2.
Řádky popisující panel začínající ,,#" ajsou tedy výpočetním programem ignorovány. Obsahují pouze informaci pro
menu-systém. Tato informace je "read-only", menu systém
popis panelu nikdy nemění. Význam této informace lze nejlépe pochopit ze srovnání výše uvedeného popisu s výsledným zobrazením (obr. 3), které menu-systém nabídne uživateli.
Je vidět, že část panelu je přímo zobrazena v hlavním okně
běžící aplikace. Oblasti panelu specifikované znaky >
%%%%%%%%
< (tzv. masky) definují, kde má menusystém umístit příslušné řídící prvky - např. pole, která lze
editovat, tlačítka atd. Každé masce odpovídá na pravé straně
panelu právě jedno jméno parametru. Tímto způsobem je svázána informace z panelu (o umístění řídícího prvku vzhledem k ostatním prvkům) s další informací o charakteru parametru, který je pomocí tohoto řídícího prvku nastavován.
Příkladem může být parametr se jménem SATCRUX (obr.
4).

V tomto případě jde o uživatelsky definovaný řídící prvek
"selwin" (SELection WINdow), který slouží pro volbu existujícího souboru. Sestává z pole, kde může uživatel přímo napsat jméno souboru, pokud toto jméno zná, a tlačítka, po jehož aktivaci dostane uživatel nabídku vhodných existujících
souborů. Parametry PTH_GEN a EXT_CRX definují adresář a koncovku souboru, číslo 1 znamená, že uživatel musí
vybrat právě jeden existující soubor. Uživatelský vstup
SAT_SY+0 je jméno souboru (bez cesty a bez koncovky), ve
kterém je využita proměnná $Y+0 označující aktuálně nastavený rok (v daném případě 1996). Tuto vstupní informaci
menu-systém přeloží a doplní ó cestu k souboru a jeho koncovku. Tak vznikne hodnota parametru ,,$XJGEN/SAT_
_ 1996.CRX", která je pak načtena výpočetním fortranským
programem.
Výše uvedený příklad je demonstrací pouze jedné z mnoha
možností nového menu-systému. Stručně zmíněné použití
proměnných v uživatelských vstupech je ve skutečnosti velmi
mocným nástrojem při automatizaci výpočtů. Pokud je např.
nutno zpracovat stejnou konfiguraci měření z několika dní
(sessions), může uživatel při použití proměnných definovat
všechny potřebné parametry jen jednou. Pro autory výpočetních programů představuje nový menu-systém velmi jednoduchý způsob, jak zprostředkovat komunikaci s uživatelem. Mohou například volit z celé řady řídících prvků.
Jednoduchými řídícími prvky jsou např.:
• checkbox - prvek, umožňující nastavit hodnotu ano nebo

V úvodu tohoto článku bylo konstatováno, že globální polohové systémy se na jedné straně staly běžnou geodetickou
metodou, na druhé straně se však neustále rozšiřuje okruh jejich aplikací. Jde často o aplikace výrazně interdisciplinární,
při nichž geodeti spolupracují s odborníky z jiných oborů geofyziky, meteorology nebo třeba odborníky v oboru telekomunikací. Vědecké softwary sloužící pro zpracování měření GPS musí na tuto situaci reagovat. S verzí 4.2 dostávají
uživatelé Bernského GPS softwaru do rukou nástroj, který je
podstatně univerzálnější, než jeho předchůdci. Z výše uvedených připravovaných změn je patrné, že autoři systému se
snaží nejen o vysokou vědeckou úroveň tohoto programového balíku, ale i to, aby byl software příjemný pro uživatele
z nejrůznějších oborů.
Tento článek byl napsán s podporou výzkumného záměru
č. MSM:210000007

[l] ROTHACHER, M.-MERVART, L.: Bemese GPS Software Version 4.0. Beme, University of Beme 1996.
[2] MERVART, L.-CIMBÁLNtK, M.: Vyšší geodézie 2 [Skriptum].
Praha, ČVUT 1999.

Lektoroval:
Ing. Georgij Karský, CSc.,
VÚGTK - Geodetická observatoř Pecný

ne,

• combobox - prvek, který uživateli umožňuje volbu z několika alternativ,
• lineedit - pole, do kterého může uživatel zapsat libovolnou
hodnotu nebo
• spinbox - tzv. točítko umožňující nastavit numerickou hodnotu v předem definovaném rozsahu a s předem definovaným krokem.
Pokud se programátor výpočetního programu rozhodne
změnit způsob, jakým bude uživatel zadávat vstupní parametry, tato změna vůbec nepostihne menu-systém, změní se
pouze vstupní soubor daného výpočetního programu.

Ústav geodézie FAST VUT v Bmě
pořádá v úterý dne 12.2. 2002 od 9.30 hod.

Prof Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.,
FAST VUT v Bmě
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DISKUSIE, NÁZORY, STANOVISKÁ
Geodeticko-kartografické termíny
v oblasti geografických informácií

Niektoré odborné výrazy (termíny) z oblasti geodézie a kartografie
sa často používajú aj v róznych iných oblastiach, napr. v stavebníctve, vodnom hospodárstve, v diaIkovom prieskume Zeme a v niektorých dalších (najma prírodovedných) disciplínach, v oblasti vzdelávania, ba s pribúdajúcim rastom poznania Iudstva sú aj predmetom
stále rastúceho záujmu laickej verejnosti.
Na styku informatiky, geografie, geodézie, kartografie, diaIkového
prieskumu Zeme a niektorých dalších disciplín vznikla v poslednom
období (začiatkom 80. rokov minulého storočia) nová oblasť poznatkov - geoinfonnatika. Vo Francúzsku, v Kanade a v niektorých
dalších krajinách sa zaužíval kratší názov geomatika (geomatics),
ktorý prevzala aj Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (lnternational Standard Organization - ISO). Ešte sa vedú spory o názve tejto disciplíny (ktorá sa stala aj učebným predmetom), o charaktere a rozsahu jej záujmu [I, 2, 3, 6 a další], ale už sa stihla stať
populámou do takej miery, že sa včlenila do názvu niektorých časopisov, univerzitných odborov štúdia (špecializácií), ba dokonca aj
katedier a oddelení róznych inštitúcií.
Príspevok sa venuje problematike geodeticko-kartografických termínov v terminologickom aparáte geoinformatiky, ktorý sa štandardizuje medzinárodnými normami (ISO) a európskymi normami
(EN). Tieto normy sa postupne preberajú u nás do sústavy slovenských technických noriem - STN (v Slovenskej republike - SR)
a českých státních norem - ČSN (v Českej republike - ČR). O niektorých nových okolnosti ach v slovenskej kartografickej terminológii, ovplyvnených nástupom geoinformatiky svedčí aj zborník referátov zo seminára, ktorý sa konal v marci 2001 v Bratislave [4].

2. Príprava noriem z oblasti geografickej informácie
Terminologická stránka v oblasti geodézie a kartografie bola doteraz u nás dobre zabezpečovaná československými štátnymi normami
a dalšími terminologickými dielami, medzi ktoré patrí aj niekoIko
zákonov a vyhlášok. Ich zoznam, v ktorom je 56 položiek (z rokov
1958 až 1996),je v našom ostatnom spoločnom (slovensko-českom)
terminologickom diele - v Terminologickom slovníku geodézie, kartografie a katastra (TSGKK) [5].
Oblasť geografických informácií (01) donedávna nebol a terminologicky štandardizovaná ani u nás, ani vo svete, pretože GI nepatrili svojou povahou do technicko-technologickej oblasti, k normalizácii ktorej prispievali u nás československé štátne normy - teraz
ČSN a ktorú majú v názve aj terajšie STN. V dósledku nástupu počítačových technológií a najma vzniku geografických informačných
systémov (GIS) sa situácia zásadne zmenila a GI sa stali predmetom
národnej a medzinárodnej štandardizácie. A v rámci tejto štandardizácie - v terminológii našich kompetentných inštitúcií (Slovenského ústavu technickej normalizácie a Českého normalizačného inštitútu sa používa termín nonnalizácia - je terminologická stránka
imanentnou (nie však jedinou, ani nie prvoradou, ale dóležitou) súčasťou každej normy.
V SR a ČR sa situácia z organizačnej stránky naoko zjednodušila
tým, že oba naše štáty vzhIadom na očakávaný vstup do Európskej
únie (EÚ) si nemusia vytvárať svoje vlastné (a teda celkom nové
normy) z oblasti GI, lebo sú postavené pred zdanlivo jednoduchší
problém ich prevzatia z EÚ.
Ale toto zjednodušené riešenie nie je bezproblémové. Poukazuje
na to kap. [3] hoci si všíma iba terminologické problémy.
Najprv sa u nás (v ČR skór, v SR asi o rok-dva neskór) začali preberať EN zo sústavy CEN (Comité Européen de Nonnalisation - Európskej komisie pre normalizáciu), v rámci ktorej je zriadený technický výbor CENITC 287 Geographic infonnation, ktorý realizuje
prípravu (vrátane pripomienkovania) každej normy z oblasti GJ.
CEN používa označenie EN pre európsku normu, ENV pre predbežnú európsku normu a CR pre technickú správu. Doteraz sa u nás
prebrali, alebo sú v štádiu preberania tieto EN - pozri tabuIku I,
v ktorej sa názvy uvádzajú v angličtine (v zátvorke v slovenčine),
ktorá je jedným z troch originálnych jazykov, medzi ktoré patrí aj
francúzština a nemčina.
Ako vidno z tab. I, ide zvačša o predbežné normy, ktoré v SR dostávajú označenie STN P + póvodné číslo predbežnej EN a v ČR
ČSN P + číslo. K normám možno mať pripomienky v období ich

Geographic information - Processing - Query and update: spatial aspects
(Geografická informácia - Spracovanie - Dopyt a aktualizácia: priestorové aspekty)
Geographic information - Overview
(Geografická infonnácia - Prehfad)
Geographic information - Vocabulary
(Geografická infonnácia - Slovník)
Geographic information - Data description - Conceptual schema language
(Geografická infonnácia - Opis dát - Konceptuálna schéma jazyka)
Geographic information - Reference model
(Geografická infonnácia - Referenčný model)
Geographic information - Data description - Spatial schema
(Geografická informácia - Opis dát - Priestorová schéma)
Geographic information - Data description - Quality
(Geografická infonnácia - Opis dát - Kvalita)
Geographic information - Data description - Metadata
(Geografická infonnácia - Opis dát - Metadáta)
Geographic information - Data description - Transfer
(Geografická infonnácia - Opis dát - Prenos)
Geographic information - Referencing - Geographic identifiers
(Geografická infonnácia - Určovanie polohy - Geografické identifikátory)
Geographic information - Direct position
(Geografická informácia - Priama poloha)
Geographic information - Rules for application schemas
(Geografická informácia - Opis dát - Pravidlá pre aplikačné schémy)
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Geographic information - Reference model
(Geografická informácia - Referenčný model)
Geographic information - Overview
(Geografická informácia - Prehl'ad)
Geographic information - Conceptual schema language
(Geografická informácia - Konceptuálna schéma jazyka)
Geographic information - Terminology
(Geografická informácia - Terminológia)
Geographic information - Conformance and testing
(Geografická informácia - Zhoda a testovanie)
Geographic information - Profiles
(Geografická informácia - Profily)
Geographic information - Spatial schema
(Geografická informácia - Priestorová schéma)
Geographic information - Temporal schema
(Geografická informácia - Časová schéma)
Geographic information - Rules for application schema
(Geografická informácia - Pravidlá pre aplikačnú schému)
Geographic information - Feature cataloguing, methodology
(Geografická informácia - Katalogizácia príznakov, metodika)
Geographic information - Spatial referencing by coordinates
(Geografická informácia - Určovanie priestorovej polohy súradnicami)
Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers
(Geografická informácia - Určovanie priestorovej polohy geografickými identifikátormi
Geographic information - Quality principles
(Geografická informácia - Principy kvality)
Geographic information - Quality evaluation procedures
(Geografická informácia - Postupy hodnotenia kvality)
Geographic information - Metadata
(Geografická informácia - Metadáta)
Geographic information - Positioning services
(Geografická informácia - Polohové služby)
Geographic information - Portrayal
(Geografická informácia - Vyobrazenie)
Geographic information - Part 18: Encoding
(Geografická informácia - Časť 18: Kódovanie)
Geographic information - Services
(Geografická informácia - Služby)
Geographic information - Functional standards
(Geografická informácia - Funkčné normy)
Geographic information - Imagery and gridded data
(Geografická informácia - Zobrazovanie a mriežkové dáta)
Geographic informationlGeomatics - Qualication and certification of personel
(Geografická informáciaJGeomatika - Kvalifikácia a osvedčenie osób)
Geographic information - Schema for coverage geometry and functions
(Geografická informácia - Schéma pósobenia geometrie afunkcií)
Geographic information - Imagery and gridded data and components
(Geografická informácia - Zobrazovanie, mriežkové dáta a komponenty)
Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture
(Geografická informácia - Jednoduchý výber príznakov - Časť I: Všeobecná zostava)
Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL options
(Geografická informácia - Jednoduchý výber príznakov - Časť 2: Vol'by SQL)
Geographic information - Simple feature access - Part 3: COM/OLE options
(Geografická informácia - Jednoduchý výber príznakov - Časť 3: Vol'by COM/DLE)
Geographic information - Profile - FACC Data Dictionary
(Geografická informácia - Profil- Slovník dát FACC)
Geographic information - Geodetic codes and parameters
(Geografická informácia - Geodetické kódy a parametre)
Geographic information - Web Map server interface
(Geografická informácia - Webovské rozhranhi mapového servera)
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tvorby, alebo aj ich platnosti, pokial' je daná krajina členom CEN
(ČR už je, SR ešte nie). Platnosť predbežnej normy je tri roky. Po
dvoch rokoch jej platnosti sú členovia CEN (v súčasnosti je ich 19)
požiadaní o predloženie pripomienok a o názor, či sa ENV može
zmeniť na EN.
V rámci ISO prebieha príprava noriem z oblasti GI samostatne.
Prípravu noriem (vrátane pripomienkovania) zabezpečuje technický
výbor ISO/TC 211 Geographic informationlGeomatics, v ktoromje
SR zatial' len v pozícii pozorovatel'a. Zoznam pripravovaných noriem
ISO z oblasti GlI geomatiky je v tab. 2. (Označenie DIS znamená
Draft Intemational Standart, t. j. že norma ISO je v štádiu pripomienkovania návrhu).
3. Geodeticko-kartografické
ISO a EN z oblasti GI

termíny v predbežných

normách

V normách uvedených v tab. I a 2 sa vyskytuje okolo 300 termínov.
Medzi nimi sú aj terminy z oblasti (zvykli sme si ju označovať aj ako
odbor) geodézie a kartografie, ktoré sa vzťahujú k priestorovej 10kalizácii GJ. Uvažuje sa s definíciami (výkladmi, vysvetleniami),
ktoré sú uvedené v nasledujúcom zozname (zoznam 1 - časť 3.1).
SÚ to pracovné preklady (ide v nich hlavne o obsah) z návrhov jednotlivých noriem ISO (lSO/DIS) alebo ENY. Za každou definíciou
sa uvádza alfanumerické označenie konkrétnej normy, v ktorej sa
vyskytuje.
3.1 Zoznam 1 - Geodeticko-kartografické
v predbežných
normách ISO a EN

termíny

astronomická dížka A (astronomicallongitude A) - uhol medzi rovinou nultého poludníka a rovinou astronomického poludníka daného bodu, pričom sa za kladný považuje severný smer.
Poznámka: Rovina astronomického poludníka sa líši od roviny poludníka definovaného v tejto norme; rovina astronomického poludníka je rovina, ktorá obsahuje orientáciu osi zemskej rotácie
a zvislicu daného bodu (ENV 12762)
astronomická šírka cP (astronomicallatitude
cP) - uhol medzi rovinou rovníka a zvislicou v danom bode, pričom sa za kladný považuje sevemý smer (ENV 12762)
astronomické súradnice cP, A, H alebo cP, A (astronomical coordinates cP, A, H or cP, A) - astronomická šírka a astronomická
dížka daného bodu s výškou alebo bez nej (ENV 12762)
dížka* (longitude) - uhlová vzdialenosť (uhol) medzi rovinou nultého poludníka a rovinou poludníka daného bodu, pričom sa východný smer považuje za kladný (pozri astronomická dlžka, geodetická dížka a geografická dížka) (ENV 12762)
* Národná poznámka: Ide o dížku na povrchu sférického telesa
elipsoid (ellipsoid) - povrch, ktorý vznikol rotáciou elipsy okolo
svojej osi. Poznámka: V normách ISO sa uvažujú vždy sploštené
elipsoidy, uvažovaná os rotácie je vždy malá os (lSO/DIS 19111)
elipsoidická výška alebo geodetická výška h (elopsoidal height or
geodetic height h) -1. vzdialenosť bodu od elipsoidu meraná pozdíž kolmice vedúcej z daného bodu k elipsoidu, pričom je kladná
nad elipsoidom. Poznámka: Uvažuje sa vždy len ako súčasť trojrozmerného (3D) geodetického súradnicového systému, nikdy nie
na samotnom elipsoide (ISO/DIS 19111).2. vzdialenosť bodu od
geodetického elipsoidu meraná pozdíž normály ku geodetickému
elipsoidu v danom bode, pričom výšky bodov nachádzajúcich sa
mimo elipsoidu sa považujú za kladné. Poznámka: Známa je aj
ako geodetická výška (ENV 12762).
geodetická dížka alebo elipsoidická dížka Je (geodetic logitude or
ellipsoidallongitude
Je) - 1. uhol medzi rovinou nultého poludníka a poludníkovou rovinou (daného) bodu, pričom východný
smer sa považuje za kladný (lSO/DIS 19111).2. uhol medzi rovinou nultého poludníka a rovinou poludníka daného bodu, pričom sa východný smer považuje za kladný (ENV 12762)
geodetická šírka alebo elipsoidická šírka rp(geodetic latitude or
ellipsoidal latitude rp) - 1. uhol medzi rovinou rovníka ku kolmici k elipsoidu prechádzajúcej cez daný bod, pričom severný
smer sa považuje za kladný (ISO/DIS 19111). 2. uhol medzi rovinou rovníka a normálou k elipsoidu v danom bode, pričom sa
severný smer považuje za kladný (ENV 12762)
geodetické referenčné parametre (geodetic datum) -1. referenčné
parametre opisujúce vzťahy v súradnicovom systéme Zeme. Poznámka: Vo vačšine prípadov geodetické referenčné parametre zahfňajú aj definíciu (zemského) elipsoidu (lSO/DIS 19111).2. referenčné parametre charakterizujúce polohu východiskového
bodu (začiatku) a orientáciu osi súradnicového systému vo vzťahu k Zemi. Poznámka: Pozri aj termíny: referenčné parametre
dvojrozmemého systému, referenčné parametre trojrozmemého
systému, referenčné parametre jednorozmemého systému (ENV
12762)

geodetické súradnice rp, í\, h alebo rp, í\, H, alebo rp, Je (geodetic
coordinates rp,í\, h or rp,í\, H, or rp,Je) - geodetická šírka a geodetická dížka s výškou alebo bez nej (ENV 12762)
geodetický elipsoid (geodetic ellipsoid) - sploštený rotačný elipsoid zvolený tak, aby sa približoval ku geoidu tak tesne, ako je to
len možné, a to buď lokálne, alebo globálne. Poznámka: Nazýva
sa aj "referenčný elipsoid" alebo "normálny elipsoid" (ENV
12762)
geodetický referenčný systém (geodetic reference system) - úplný
referenčný systém slúžiaci na určenie polohy bodu na Zemi vrátane referenčných parametrov, opisu súradníc, súradnicového
systému a podl'a možnosti aj kartografického zobrazenia (ENV
12762)
geodetický súradnicový systém alebo elipsoidický súradnicový
systém (geodetic coordinate system or ellipsoidal coordinate
system) - súradnicový systém, v ktorom sa poloha určuje geodetickou šírkou, geodetickou dížkou a (v 3D prípade) elipsoidickou
výškou (lSO/DIS 19111)
geografická dížka (geograp.hic longitude) - všeobecne používaný
termín pre geodetickú dlžku alebo astronomickú dlžku. Poznámka: Častejšie sa používa pre geodetickú dlžku (ENV 12762)
geografická šírka (geographic latitude) - všeobecne používaný
termín pre geodetickú šírku alebo astronomickú šírku. Poznámka:
Častejšie sa používa pre geodetickú dlžku (ENV 12762)
geografické súradnice (geographic coordinates) - geografická
šírka a geografická dížka s výškou alebo bez nej (ENV 12762)
geoid (geoid) - 1. hladinový povrch čo najtesnejšie priliehajúci
k strednej hladine mora uvažovaný lokálne alebo globálne. Poznámka: "Hladinový povrch" sa chápe ako ekvipotenciálny povrch tiažového pofa Zeme, ktorý je všade kolmý na smer sily tiaže (lSO/DIS 19111). 2. ekvipotenciálna (hladinová) plocha gravitačného pol'a Zeme, ktorá sa nejtesnejšie približuje k strednej
hladine mora globálne alebo lokálne. Poznámka: Ekvipotenciálna
plocha je plocha, ktoráje "hladinou" vzhIadom na existujúce gravitačné pole (ENV 12762)
greenwichský poludník (Greenwich meridian) - poludník prechádzajúci cez Greenwich v Spojenom král'ovstve. Poznámka:
Mnohé geodetické referenčné parametre používajú greenwichský
poludník ako nultý poludník, hoci medzi referenčnými parametrami sú vel'mi malé odchýlky v jeho presnej polohe (ISO/DIS
19111)
hlavná polos a (semi-major axis a) - 1. najdlhší polomer elipsoidu. Poznámka: V prípade elipsoidu reprezentujúceho Zem je to
polomer rovníka (lSOIDIS 19111).2. vzdialenosť medzi stredom
elipsoidu a ktorýmkol'vek bodom na rovníku. Poznámka: Nazýva
sa aj rovníkový polomer (ENV 12762)
kartografické zobrazenie (map projection) - 1. premena súradníc
z geodetického súradnicového systému do roviny (lSOIDIS
19111).2. matematické zobrazenie geodetického elipsoidu alebo
části geodetického elipsoidu v rovine. Poznámka: Niektoré zobrazenia používajú gul'u približujúcu sa určitým sposobom k elipsoidu (ENV 12762)
koordinovaný svetový čas (Coordinated Universal Time - UTC)
- časová stupnica podporovaná Medzinárodným úradom pre miery a váhy (BIPM) a Medzinárodnou službou zemskej rotácie
(lERS), ktorá tvorí základ koordinovaného šírenia normalizovaných frekvencií a časového signálu (lSOIDIS 19108 podfa Recommendation Telecommunication Union TF.696-1, 1997)
miestne (Iokálne) referenčné parametre alebo inžinierske referenčné parametre (local datum or engineering datum) - referenčné parametre vzťahujúce sa k danému miestu. Poznámka:
miestne (lokálne, inžinierske) referenčné parametre vylučujú geodetické referenčné parametre a výškové referenčné parametre. Príklad: Systém na identifikáciu poloh v dosahu niekol'kých kilometrov od referenčného bodu (ISOIDIS 19111)
miestny (Iokálny) referenčný systém (local reference system) polohový referenčný systém založený na horizontálnom povrchu
s východiskovým bodom. Poznámka I: Horizontálny povrch sa
liši od roviny vytváranej kartografickým zobrazením. Poznámka
2: Systém može byť dvojrozmerný alebo trojrozmerný vrátane výšok (ENV 12762)
model geoidu (geoid model) - matematická funkci a definujúca povrch reprezentujúci geoid, chápaná buď lokálne, alebo globálne.
Príklad: OSU91A (ENV 12762)
normálne tiažové zrychlenie y (normal gravity y) - absolútna hodnota teoretického tiažového zrýchlenia definovaná ekvipotenciálnym rotačným elipsoidom v danom bode (ENV 12762)
normálna výška Hn (normal height Hn) - výška nad kvázigeoidom,
pričom výšky nad ním sa považujú za kladné. Poznámka I: Kvázigeoid je aproximáciou strednej hladiny mora, ktorá je vefmi
blízka ku geoidu (rozdiely sú okolo 1 m, ale až 2 m nad geoidom
v horských oblastiach). Normálna výška je vel'mi blízka ortome-
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trickej výške. Poznámka 2: Presnejšia definicia obsahujúca
dovody použitia slova "normálna" je v informatívnej prílohe
C v ENV 12762
nultý poludník (prime meridian or zero meridian) - poludník od
ktorého sa kvantifikujú (zemepisné) dížky ostatných poludníkov
(lSO/DIS

19111)

operácia so súradnicami (coordinate operation) - zmena súradníc z jedného referenčného súradnicového systému do druhého,
založená najedno-jednoznačnom vzťahu. Poznámka: Je to supertyp (nadradený pojem) voči pojmom transformácia súradníc a prevod súradníc (ISO/DIS 19111)
ortometrická výška Ho (orthometric height Ho) - vzdialenosť bodu
od geoidu meraná od tohto bodu v smere zvislice, pričom výška
nad geoidom sa považuje za kladnú (ENV 12762)
parametre miestneho referenčného systému alebo lokálne referenčné parametre alebo inžinierske referenčné parametre (10cal datum or engineering datum) - 1. referenčné parametre uvažované v lokálnom prípade. Poznámka: Lokálne inžinierske) parametre zahfňajú referenčné parametre geodetického aj výškového
referenčného systému. Príklad: Systém na identifikáciu relatívnych poloh len v niekol'kých kilometroch od refernčného bodu
(ISOIDIS 19111). 2. referenčné parametre, ktoré slúžia ako základ na definovanie miestnych (lokálnych) karteziánskych súradníc (ENV 12762)
polohový referenčný systém (positional reference system) systém priraďujúci číselné súradnice miestu na Zemi. Poznámka:
Systém može byť buď geodetický referenčný systém, alebo miestny (lokálny) referenčný systém (ENV 12762)
poludník alebo meridián (meridian) - priesečník elipsoidu s rovinou, v ktorej sa nachádza hlavná polos elipsoidu. Poznámka: Termin sa častejšie používa na označenie poloblúka od póla k pólu,
než na označenie celého oblúka (ISOIDIS 19111)
poludníková rovina bodu (meridian plane of a point) - rovina obsahujúca os zemskej rotácie a daný bod. Poznámka: Rovina astronomického poludníka je nepatrne odlišná - pozrí poznámku
k termínu astronomická dlžka (ENV 12762)
prevod súradníc (coordinate conversion) - zmena súradníc (založená na jedno-jednoznačnom vzťahu) z jedného súradnicového
systému do druhého pri tých istých reťerenčných parametroch. Priklad: Prevod medzi geodetickým a karteziánskym súradnicovým
systémom alebo medzi geodetickými súradnicami a projektovanými súradnicami, alebo zmena meracíchjednotiek, ako napr. z radiánov na stupne alebo z cólov na metre. Poznámka: Pri prevode
súradníc sa použivajú parametre, ktoré majú konštantné hodnoty
(lSO/OlS 19111)
referenčné parametre (datum) - 1. parametre Zl) súboru parametrov, ktoré slúžia ako vzťažné alebo východiskové na výpočet ostatných parametrov. Poznámka 1: Reťerenčné parametre definujú polohu začiatku, mierku a orientáciu osi súradnicového systému.
Poznámka 2: Rozlišujú sa geodetické reťerenčné parametre, reťerenčné parametre výškového systému a miestne (lokálne, inžinierskel, referenčné parametre (ISO/OlS 19111).2. súbor základných
parametrov, ktoré sú spoločným základom na definovanie ďalších
parametrov (ENV 12762)
referenčné parametre dvojrozmerného systému alebo referenčné
parametre 2D systému, alebo referenčné parametre horizontálneho systému (bidimensional datum or 2-dimensional datum, or horizontal datum) - reťerenčné parametre slúžiace ako
základ na deťinovanie dvojrozmerných súradníc na povrchu. Poznámka I: Povrchom može byť priemetňa alebo reťerenčný elipsoid, alebo akýkol'vek iný povrch, ktorý sa muže považovať za hladinový. Poznámka 2: V súčasnosti sa regionálne geodetické
reťerenčné parametre, ako napr. ED 50'), považujú za dvojrozmerné (ENV 12762)
referenčné parametre trojrozmerného systému alebo referenčné
parametre 3D systému (3-dimensional datum) - reťerenčné parametre slúžiace ako základ na definovanie trojrozmerných súradnic. Poznámka: Súčasné geocentrické geodetické reťerenčné
systémy, ako napr. WGS 844), sú trojrozmerné (ENV 12762)
referenčné parametre výškového systému alebo referenčné parametre jednorozmerného
systému, alebo referenčné parametre 1 D systému (vertical datum or unidimensional datum,
or l-dimensional datum) - 1. reťerenčné parametre opisujúce
vzťah výšok súvisiacich so zemskou tiažou. Poznámka: Vo viičšine prípadov sú reťerenčné parametre výškového systému vzťahované na hladinu mora. Elipsoidické (geodetícké) výšky sa vysvetrujú ako vzťah 3D elipsoidického (geodetického) súradnicového systému ku geodetickým referenčným parametrom. Refe') European Datum 1950 (Európsky reťerenčný systém 1950).
") Wold Geodetic System 1984 (Svetový geodetický systém 1984).

renčné parametre výškového systému zahfňajú aj híbkové reťerenčné parametre (využívané na hydrografické ciele) a v tomto
prípade sa výšky možu považovať za záporné výšky, čiže híbky
(lSOIDIS 19111). 2. reťerenčné parametre slúžiace ako základ na
definovanie výšok. Poznámka: Casto sa vzťahujú na strednú hladinu mora (ENV 12762)
referenčný povrch (reference surface) - zakrivený povrch, na ktorom je založený súradnicový systém (ENV 12762)
referenčný súradnicový systém (coordinate reference system) súradnicový systém ktorý sa vzťahuje na reálny svet prostrednictvom referenčných parametrov. Poznámka: V prípade geodetických referenčných parametrov a referenčných parametrov výškového systému sa vzťahuje k Zemi (lSOIDIS 19111)
rovina greenwichského poludníka (Greenwich meridian plane)
- rovina poludníka prechádzajúca cez Greenwich (Spojené král'ovstvo), všeobecne používaná ako nultá poludníková rovina. Poznámka: V skutočnosti je to len polrovina na európskej strane osi
zemskej rotácie (ENV 12762)
rovina nultého poludníka; nultý poludník (zero meridian plane;
zero meridian) - zvolená poludníková rovina, od ktorej sa merajú dížky. Poznámka 1: Rovina nultého poludníka je v skutočnosti len polrovina z jednej strany osi spájajúcej póly. Poznámka
2: Často sa obmedzuje na nultý poludník, hoci striktne vzaté, poludnik je priesečnica poludníkovej roviny s reťerenčným povrchom, napr. elipsoidom (ENV 12762)
rovinná súradnica (plane coordinate) - kartografická súradnica
(ENV 12762)
severná súradnica N (northing N) - 1. vzdialenosť v súradnicovom
systéme vedúca severným (kladná) alebo južným (záporná) smerom od reťerenčnej čiary východ-západ (lSOIDIS 19111) 2.* súradnic a v severnom smere v rovine kartografického zobrazenia.
Poznámka: Severný smer v kartografickom zobrazení je len aproximáciou skutočného smeru na sever.
* Národná poznámka: Ordináta (ENV 12762)
sploštenief(tlatteningf)
- 1. pomer rozdiel~ medzi dížkou hlavnej
polosi a a vedrajšej polosi b elipsoidu k dlžke hlavnej polosi: f =
= (a - b)/a. Poznámka: Niekedy sa používa inverzné sploštenie
IIf = a/(a - b). I({je známe aj pod názvom recipročné sploštenie
(lSO/DIS 19111). 2. parameter charakterizujúci odchýlku tvaru
elipsoidu od gule vyjadrený matematicky vzťahom f = (a - b)/a,
kde a je hlavná polos a b je vedrajšia polos elipsoidu (ENV 12762)
stredná hladina mora (mean sea leveI) - priemerná úroveň povrchu mora počas všetkých štádií prílivu a odlivu. Poznámka:
Stredná hladina mora v lokálnom kontexte normálnej strednej hladiny mora pre danú oblasť meraná prílívovo-odlivovými meraniami na jednom alebo viacerých bodoch počas daného časového obdobia. Stredná hladina mora v globálnom kontexte sa neodlišuje
od globálneho geoidu viac ako o 2 metre (lSO/DIS 19111)
súradnica (coordinate) - jeden údaj z postupnosti v usporiadanom
súbore 11počtu označení polohy bodu v l1-rozmernom priestore.
Poznámka: V reťerenčnom súradnicovom systéme údaje musia
mať určené jednotky (lSO/OlS 19107, 191 II, 19125-1)
súradnicový systém (coordinate system) - 1. súbor (matematických) pravidiel, ktoré špecifi kujú ako sú body označované súradnicami (lSO/OlS 19111, 19125-1). 2. pravidlo na určenie akéhokorvek bodu v priestore súborom čísel (ENV 12762)
šírka (Iatitude) - pozri termíny astronomická šírka, geodetická
širka, geografická šírka (ENV 12762)
tiažové zrýchlenie g (gravity g) - sila posobiaca na jednotku hmotnosti, vyvolaná zemskou príťaž.livosťoua odstredivým účinkom rotácie Zeme. Poznámka: Termín sa niekedy používa vo význame
"verkosť sily" (ENV 12762)
transformácia súradníc (coordinate transťormation) - zmena súradníc prostredníctvomjedno-jednoznačného vztahu zjedného reťerenčného súradnicového systému do druhého reťerenčného súradnicového systému, ktoré sa zakladajú na ruznych reťerenčných
parametroch. Poznámka: Transťormácia súradníc použivajúca parametre, ktoré bol i odvodené empiricky Zl) súboru bodov spoločných pre obidva reťerenčné súradnicové systémy (lSO/DIS 191I I)
vedľajšia polos b (semi-minor axis b) - 1. najkratší polomer elipsoidu. Poznámka: V prípade elipsoidu reprezentujúceho Zem je to
vzdialenosť od jeho stredu k pólu (lSO/OlS 19111).2. vzdialenosť
medzi stredom elipsoidu a severným (alebo južným) pólom (ENV
12762)
výška alebo altitúda h alebo H (altitude h or H) - 1. vzdialenosť
bodu od zvolenej reťerenčnej plochy pozdíž kolmice na túto plochu. Poznámka I: Pozri: elipsoidická výška a výška súvisiaca so
zemskou tiažou. Poznámka 2: Výška bodu nad povrchom sa považuje za kladnú; záporná výška sa tiež nazýva híbka (lSO/OlS
19111). 2. vzdialenosť bodu od zvolenej reťerenčnej plochy v kolmom smere na túto plochu, pričom výšky bodov z vonkajšej strany
plochy sa považujú za kladné. Poznámka: Pozri aj terminy elip-
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soidická výška, normálna výška, ortometrická výška (ENV
12762)
výška geoidu (geoid height) - vzdialenosť medzi geoidom a geodetickým elipsoidom, pričom nad elipsoidom sa považuje za
kladnú (ENV 12762)
výška súvisiaca so zemskou tiažou H* (gravity-related height H)
- výška závislá od tiažového pol'a Zeme. Poznámka: Konkrétne
ortometrická výška alebo normálna výška, ktoré sú apf0ximáciami vzdialenosti bodu nad morskou hladinou (ISO/DlS 19111)
* Národná poznámka: U nás sa symbolom H označuje nadmorská
výška (STN 01 9322)
výškový rozdiel (vertical offset) - hodnota rozdielu medzi výškou
referenčného výškového bodu a referenčnou hladinou (nulovou
hladinou) (ENV 12762)
východná súradnica E (easting E) -1. vzdialenosť v súradnicovom
systéme vedúca východným (kladná) alebo západným (záporná)
smerom od severojužnej referenčnej čiary (lSO/DlS 19111).2.*
súradnica vo východnom smere v rovine kartografického zobrazenia. Poznámka: Východný smer v kartografickom zobrazení je
len aproximáciou skutočného smeru na východ (ENV 12762)
* Národná poznámka: Abscisa
vzorec normálneho tiažového zrýchlenia (normal gravity formula) - matematické vyjadrenie referenčného povrchu hodnotami
normálneho tiažového zrýchlenia (ENV 12762)
základný bod (fundamental point) - východiskový bod dvojrozmernej pozemnej siete, ku ktorému sa vzťahuje vymedzenie referenčných parametrov. Poznámka: Používa sa len v dvoch dimenziách (ENV 12762)
zmiešané trojrozmerné geodetické referenčné parametre (hybrid tridimensional geodetic datum) - referenčné parametre trojrozmerného geodetického systému skladajúce sa z referenčných
parametrov horizontálneho systému a referenčných parametrov
výškového systému, ktoré sú definované dvoma odlišnými povrchmi (ENV 12762)
zmiešaný referenčný súradnicový systém (compound coordinate
reference system) - opis polohy prostredníctvom dvoch nezávislých referenčných súradnicových systémov. Príklad: jeden referenčný súradnicový systém založený na dvoj- alebo trojrozmernom súradnicovom systéme a druhý referenčný súradnicový
systém založený na systéme výšok súvisiacich so zemskou tiažou
(lSO/DlS 19111)
zvislicová odchýlka (deflection of the vertical) - uhol medzi normálou bodu ku geodetickému elipsoidu a zvislicou v tomto bode.
Poznámka: Ak je tento uhol nulový, astronomická šírka a astronomická dlžka sa rovnajú geodetickej šírke a dlžke (ENV 12762)
Poznámka: (k zoznamu 1): Národné poznámky sa uvádzajú len k termínom uvedeným v EN a v takom znení, v akom sa uvádzajú
v STN, ktoré boli v roku 2001 v štádiu preberania.

Treba konštatovať, že ani jeden termín (spolu s jeho definíciou)
v predbežných normách ISO a EN (zoznam 1) nie je úplne identický
s platnými u nás termínmi, ktoré sú uvedené v TSGKK [5] a v doteraz platnej STN 73 0401 [8]. Rozdiely sú niekedy malé, ale vačšmi
ide o rozdiely, ktoré pramenia z inej filozofie stavby termínov.
Všimnime si niektoré rozdiely. Porovnajme dvojicu termínov so
zoznamu 1 s dvojicou termínov v STN 73 0401:
astronomická dlžka A (astronomicallongitude A) - uhol medzi rovinou nultého poludníka a rovinou astronomického poludníka daného bodu, pričom sa za kladný považuje severný smer.
POZNÁMKA: Rovina astronomického poludníka sa líši od roviny
poludníka definovaného v tejto norme; rovina astronomického poludníka je rovina, ktorá obsahuje orientáciu osi zemskej rotácie
a zvislicu daného bodu (ENV 12762)
astronomická šírka (/J (astronomicallatitude
(/J) - uhol medzi rovinou rovníka a zvislicou v danom bode, pričom sa za kladný považuje severný smer (ENV 12762)
astronomická zemepisná dfžka - uhol medzi rovinou miestneho
astronomického meridiánu a rovinou meridiánu v Greenwichi;
označuje sa kladne na východ v časovej miere (O až 12 h) alebo
v stupňovej miere (OOaž180°)
astronomická zemepisná šírka - uhol medzi smerom k miestnemu
zenitu (opačný smer tiaže) a rovinou astronomického rovníka; označuje sa kladne na sever od rovníka (O°až 90°)
a v TSGKK [5]:
dfžka, astronomická zemepisná - uhol medzi základnou astronomickou meridiánovou rovinou prechádzajúcou Greenwichom
a miestnou astronomickou meridiánovou rovinou, meraný v rovine okamžitého rovníka; počíta sa kladne na východ od základného astronomického meridiánu do 360°

šírka, astronomická zemepisná - uhol medzi zvislicou a rovinou
okamžitého rovníka Zeme; meriame ju kladne od OOdo90° na sever a záporne od OOdo90° na juh od rovníka.
Zistíme najmenej tieto štyri rozdiely:
1. Termín astronomická dlžka (aj šírka) v norme ENV 12762 je
v skutočnosti ekvivalentný nášmu termínu astronomická zemepisná dfžka (aj šírka), pretože okrem iného existuje aj termín astronomická držka, ktorý sa vysvetIuje v TSGKK (Jebo v STN 73
0401 chýba) ako uhlová vzdialenosť šírkovej kružnice preloženej
kozmickým telesom od nulovej šírkovej kružnice, meraná v rovine
ekliptiky alebo pri póle ekliptiky v smere kladnom; nadobúda hodnoty od OOdo360°. Slovný tvar termínu astronomická zemepisná
šírka (v porovnaní s jeho ekvivalentom v ENV 12762) je u nás
adresnejší, a teda výstižnejší.
2. Prístup k formulácii termínu vyplýva z filozofie EN (analogicky
aj v normách ISO), ktorá je trochu odlišná od filozofie prijatej
v STN 73 0401 a TSGKK: v medzinárodných normách sa volí čo
najjednoduchší (až všeobecný) tvar termínu, ktorý platí len pre
danú normu, resp. skupinu noriem (napr. z oblasti GI) a v tomto
vymedzenom okruhu, ktorý sa deklaruje na začiatku každej
normy, sa chápe nie vo všeobecnom, ale už v užšom, špeciálnom
význame. Tak sa v týchto normách vyskytujú tvary logitude, latitude, height (altitude) - alebo aj viaceré ďalšie - ktoré u nás chápeme v užšom odbornom význame držka (zemepisná), šírka (zemepisná) a výška (nadmorská, resp. elipsoidická-geodetická, ortometrická, normálna ap.).
3. V STN 73 0401 a TSGKK máme nezjednotené termíny poludník
a meridián. V STN 73 0401 sú dva termíny s tvarom meridián
(kartografický a miestny magnetický) a tri termíny s tvarom (poludník (dotykový, kartografický a základný), pričom len kartografický poludník sa chápe synonymne s termínom kartografický meridián. V TSGKK je 18 termínov s tvarom poludník a 7 termínov
s tvarom meridián, pričom len dva z nich (hlavný a nultý) sa chápu
synonymne.
4. V norme ENV 12762 sa súčasne s termínom uvádza aj používaná
značka. Astronomická držka a šírka sa označujú velkými písmenami gréckej abecedy (/J, A. V SR je na normalizáciu značiek veličín v geodézii a kartografii vydaná osobitná norma [9], podl'a
ktorej sa astronomická zemepisná držka a šírka označujú malými
písmenami gréckej abecedy cp, A, ktoré však podIa ENV 12762
platia pre geodetickú držku a šírku, pre ktorú u nás platia vel'ké
písmená latinskej abecedy L, B. Treba zdorazniť, že malé písmená
rp, A, sú aj v návrhu (draftu) ISO/DlS 19111.
To je dosť silný tlak na to, aby sme o našich odlišnosti ach od svetových a európskych noriem začali uvažovať dostatočne včas, pretože geodeticko-kartografické termíny a ich označeni a majú u nás
hlboko zapustené korene a zaužívali sa nielen medzi geodetmi a kartografmi, ale aj ďalšími inklinujúcimi k nim odborníkmi. Je samozrejmé, že sa dostali aj do učebníc a používajú sa teda aj v pedagogickom procese pri výchove mladých odborníkovo Zotrvávaním na
tradíciách by sme sa v tomto prípade mohli ocitnúť neželatefne mimo
európskeho odborného diania.
Na dovažok treba podotknúť, že nie všetko "naše" je nevhodne
odlišné až neprisposobivé v medzinárodnom meradle. Na ilustráciu
stačí uviesť aspoň značky pre e1ipsoidickú (geodetickú) výšku. Podl'a medzinárodných noriem je jej definícia nasledujúca:
elipsoidická výška alebo geodetická výška (h) - 1. vzdialenosť
bodu od elipsoidu meraná pozdlž kolmice vedúcej z daného bodu
k elipsoidu, pričomje kladná nad elipsoidom. Poznámka: Uvažuje
sa vždy len ako súčasť 3D geodetického súradnicového systému,
nikdy nie na samotnom elipsoide (ISO/DlS 19111). 2. vzdialenosť
bodu od geodetického elipsoidu meraná pozdl'ž normály ku geodetickému elipsoidu v danom bode, pričom výšky bodov nachádzajúcich sa mimo elipsoidu sa považujú za kladné. Poznámka:
Známa je aj ako geodetická výška (ENV 12762).
U nás podIa STN 73 0401 a TSGKK platí:
elipsoidická výška - vzdialenosť bodu od referenčného elipsoidu; pre body ležiace na povrchu Zeme je to súčet normálnej výšky
bodu a výšky kvázigeoidu nad elipsoidom.
Ak si odmyslíme nejednotnosť formulácie definície v normách
ISO a EN (možno predpokládať, že tá sa zjednoti), po obsahovej
stránke sú obidve definície v zásade zhodné. Problém vyvoláva
značka. Podl'a STN 01 9322 [9] v SR platí značka pre elipsoidickú
výšku H" ktorá logicky (systémovo) lepšie zapadá do série označení výšok (Ho - ortometrická výška a Ho - normálna výška), prijatých aj v ENV 12762 alebo ISO/DlS 19111. V normách ISO/DlS
19111 a ENV 12762 sa však pre elipsoidickú výšku zhodne navrhuje značka h.
Odlišnosti v definíciách (prípadne v označeni ach) ďalších geodeticko-kartografických termínov si objaví a skomentuje každý čo len
trocha skúmavý kolega.
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Odhal'ovanie terminologických odlišností a ich riešenie je len jedna stránka postupne pripravovaných noriem ISO a EN z oblasti GI.
Druhou ich zaujímavou stránkou je fakt, že naznačujú miesto geodeticko-kartografických pojmov v širšom kontexte geoinformatiky.
4. Ďalšie termíny v predbežných
z oblasti GI

normách ISO a EN

Okrem termínov z geometrie (napr. hod, krivka, plocha, teleso, geometrický ohjekt, geometrické primitívum, hranica ap.), topológie
(napr. topologický ohjekt, topologické primitívum, topologická hranica, topologická konzistencia, susedstvo ap.) v normách uvedených
v tab. I a 2 sa definujú aj ďalšie termíny, ktoré sa týkajú GI. Geodetov a kartografov možu zaujímať predovšetkým definície termínov GI, dáta, súhor dát a ďalšie, s ktorými sa doteraz stretli len v nenormalizovanej podobe (v niekol'kých článkoch, prípadne skriptách),
resp. v prvých predbežných normách postupne vydávaných tak v ČR,
ako aj v SR, alebo aj v Pracovnom návrhu prvej časti výkladového
slovníka pre oblasť geoinformatiky [7], ale ktoré bude treba v najbližšej budúcnosti používať normalizované pri každom konkrétnom
záujme o súbory dát (kvalita, metadáta), pri ich prenose ap.
Z vybraných termínov z oblasti GI 1geoinformatiky (o predbežnom charaktere ich definícií platí to isté konštatovanie ako pri zozname 1) treba napred zdorazniť najma definíciu GI a definície niektorých termínov s prívlastkom geografický:
geografická informácia (geographic information) - 1. informácia
týkajúca sajavu priamo alebo nepriamo pridruženého k polohe na
Zemi (lSO/DlS 19101, 19107).2. informácia týkajúca sa javov
priamo alebo nepriamo súvisiacich s miestom priradeným k Zemi
(ENY 12009)
geografické dáta (geographic data) - počítačovo spracovatel'ná
forma informácie týkajúca sajavov, ktoré sú svojou polohou priamo alebo nepriamo pridané k Zemi (ENY 12656)
geografický identifikátor (geographic identifier) - jednoznačný
identifikátor miesta (ENY 12661)
geografický informačný systém (geographic information system)
- informačný systém zaoberajúci sa informáciami, ktoré sa týkajú
javov pridružených k polohe na Zemi (lSOillIS 19101)
geografický príznak (geographic feature) - reprezentácia javu reálneho sveta súvisiaceho s polohou na Zemi (lSOillIS 19125-2)
geografický súbor dát (geographic dataset) - identifikovatel'ný súbor geografických dát (ENY 12656)

aktualizácia (update) - operácia opravy alebo náhrady dát v súbore
dát (CR 12660)
archív (archive, noun) - súbor dát vyradených z údržby a1ebo zriedka sprístupňovaných dát (CR 12660)
archivovať (archive, verb) - prenášať dáta do archivu (CR 12660)
atribút (attribute) - vyjadrenie podstatnej črty, kvality alebo vlastnosti objektu alebo entity (ENY 12658)
dopty (query) - operácia vedúca k výberu a vyhl'adaniu dát z bázy
dát bez zmeny ich obsahu (CR 12660)
entita (entity) - trieda informácií definovaná spoločnými vlastnosťami (ENY 12658)
entita metadát (metadata entity) - súbor prvkov metadát opisujúcich určitý aspekt dát. Poznámka I: Može obsahovať jednu alebo viac entit metadát. Poznámka 2: Ekvivalent triedy v UML
(ISO/CD 19115)
metadáta (metadata) - 1. dáta o dátach (lSOillIS 19115). 2. dáta
o geografickom súbore dát alebo geografických súboroch dát
(ENY 12657)
metakvalita (metaquality) - dáta o kvalite dát (ENY 12656)
miera kvality (quality mesure) - definovanie špeciálneho kritéria
posobiaceho na geografický súbor dát vrátane algoritmov a typu
hodnoty, alebo na množinu výsledných hodnot (ENY 12656)
miesto (location) - identifikovatel'ná čásť reálneho sveta. Príklady:
Mesto, ulica, budova (ENY 12661)
model (model) - abstrakcia určitého aspektu reality (ISO/CD
19115)
nepriama poloha (indirect position) - polohová informácia zakladajúca sa na geografických identifikátoroch, nie na súradniciach.
Príklad: Poštová adresa (ENY 12762)
nominálne územia (nominal ground) - obraz reálneho sveta zahrnutý v špecifikácii geografického súboru dát. Poznámka I: Nominálne územie vytvára ideálny geografický súbor dát, s ktorým
sa bude porovnávať aktuálny geografický súbor dát na vyhodnotenie jeho kvality. Poznámka 2: Nominálne územie predstavuje
pravú hodnotu obsahu geografického súboru dát (ENY 12656)
obdobie (period) - jednorozmerné geometrické primitívum reprezentujúce rozsah v čase ohraničený dvoma roznymi časovými polohami (ISOillIS 19108)

objekt (object) -1. entita s vel'mi dobre definovanou hranicou a identitou, ktorá zahfňa stav a chovanie. Poznámka: Tento termín sa
prvý raz použil týmto sposobom vo všeobecnej teórii objektovo-orientovaného programovania a neskor sa prisposobil na používanie v rovnakom zmysle v UMU). Objektom je výskyt triedy.
Atribúty a vzťahy reprezentujú stav. Operácie, metódy a stav zariadenia reprezentujú správanie (ISOillIS 19107 podl'a UML Semantics). 2. jednotlivý jav existujúci v reálnom svete. Priklady:
Rieka, ulica (ENY 12160)
obor hodnot (domain) - 1. dobre definovaný súbor. Poznámka:
Obory sa použivajú na definovanie oblasti alebo rádu operátorov
a funkcií (lSO/DlS 19107). 2. súbor (množina) prípustných hodnot, ktoré može nadobúdať atribút (ENY 12658)
okamih (instant) - bod reprezentujúci polohu v čase (ISO/DlS
19108)
parameter kvality (quality parameter) - meratel'ný prvok kvality
opisujúci do akej miery geografický súbor dát zodpovedá svojmu
nominálnemu územiu (ENY 12656)
prenos dát (data transfer) - premiesťovanie dát medzi systémami,
ktorým može byť prenos súboru alebo manipulácia so správou
(ENY 12658)
prenos súboru (file transfer) - prenos dát pomocou súborov prostredníctvom dátovej siete alebo médií, ktoré sú bez spojenia (ENY
12658)
presnosť (accuracy) - tesnosť zhody medzi výsledkom testu a akceptovanou etalónovou hodnotou (ENY 12656)
priama poloha (direct position) - 1. poloha opísaná súradnicami
v referenčnom súradnicovom systéme (ISOillIS 19107, 19125-1).
2. poloha vyjadrená usporiadaným súborom čísiel v polohovom
referenčnom systéme (ENY 12762)
priestorová schéma (spatial schema) - konceptuálna schéma na
priestorové (geometrické a topologické) aspekty geografických
dát (ENY 12009)
register geografických názvov (gazetteer) - zoznam miest výskytu
(ENY 12661)
rozmer súradníc (coordinate dimension) - počet rozmerov alebo
osi nevyhnutných na opis polohy v súradnicovom systéme
(ISOillIS 19107, 19125-1)
sémantická presnosť alebo sémantická výstižnosť (semantic
accuracy) - parameter kvality opisujúci presnosť sémantických
aspektov geografického súboru dát (ENY 12656)
schéma (schema) - formálny opis modelu (lSOillIS 19101)
súbor (set) - neusporiadaná skupina súvisiacich položiek (objektov
alebo hodnot), ktoré sa neopakujú (ISO/DlS 19107)
súbor dát (dataset) - 1. indentifikovatel'ná skupina dát. Poznámka I: Principy, ktoré sa aplikujú na súbor dát sa tiež možu aplikovať na série súborov dát a ich zoskupenia. Poznámka 2: Súborom dát može byť menšie zoskupenie dát, ktoré - hoci je limitované určitým obmedzením, akým je priestorový rosah alebo typ
príznaku - je fyzicky lokalizované vo vačšom súbore dát. Teoreticky može byť súborom dát drobný až osamelý príznak alebo priznak atribútu, ktorý je obsiahnutý vo vačšom súbore. Yytlačená
mapa sa može považovať za súbor dát (ISOillIS 1910 I, ISO/CD
19114, 19115).2. identifikovatel'ná množina dát (ENY 12658)
typ dát (data type) - 1. určenie oboru skutočných hodnot a skutočných operácií, ktoré je pripustné robiť s hodnotami v tomto
obore. Priklad: Reálne číslo, celé číslo, boolovská hodnota, reťazec, dátum, SG-Point. Poznámka 2: Typ dát sa identifikuje termínom, napr. reálne číslo (ISO/CD 19115). 2. obor hodnot (ENY
12658)
vektorová geometria (vector geometry) - geometria využívajúca
konštruktívne geometrické primitíva (ISOilllS 19107)
výpočtová geometria (computational geometry) - spracovanie
a výpočty súvisiace s geometrickým vyjadrením realizácie geometrických operácií. Príklad: Operácie výpočtovej geometrie zahfňajú testovanie geometrických zjednotení a pretinani, výpočty
konvexných plášťov alebo nárazníkových zón, alebo hl'adanie najkratších ciest medzi geometrickými objektmi (lSO/DlS 19107)
výpočtová topológia (computational topology) - topologické pojmy, štruktúry a algebra, ktorá podporuje, stupňuje alebo definuje
operácie na topologických objektoch vykonávané najčastejšie
v rámci výpočtovej geometrie (lSOilllS 19107)
výskyt alebo prípad výskytu (instance) -1. objekt, ktorý realizuje
triedu (ISOillIS 19107). - 2. Pomenovaný význam, veličina alebo
hodnota (ENY 12658)
Y týchto termínoch, a najma v ich definíciáchje vel'a nového, neistého, diskutabilného, dočasného a pracovný charakter prekladov
definicií to len umocňuje. Prejavuje sa aj problém nedostatku vlast-
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ných ekvivalentov, ktoré by boli dostatočné sémanticky (obsahovo)
výstižné a jazykovo (formálne) správne. Takýmto je problém prevzatia anglických termínov referencing, instance a niektorých ďalších, ktorým sa v praxi živelne priraďujú slovenské ekvivalenty
(české nám neprislúcha komentovať) "referencovanie", "inštancia"
ap., ktoré sú z hIadiska tv.orby slovnej zásoby slovenského jazyka
nevhodné a neprijateIné. Dalším handicapom je nedostatok vhodných názvov pre sériu výrazov: data collection, data setldataset
(a ich odvodeniny), pretože v slovenčine nie je taký vhodný výraz
ako sada v češtine. Osobitné ťažkosti sú v slovenčine aj s používaním azda najfrekventovanejšieho termínu data. PodIa pravidiel a výkladových slovníkov slovenčiny je síce silný tlak na používanie výrazu údaje, ale súčasne sa v ich najnovších vydaniach pripúšťa aj
výraz dáta (len v množnom čísle). PodIa neoficiálnej štatistiky v Súčasnosti geograficky orientovaní odborníci používajú vo viičšej miere termín dáta, kým geodeticko-kartograficky orientovaní odborníci
(zásluhou aj Geodetického a kartografického obzoru) dávajú prednosť termínu údaje.

Len veImi krátký čas po vydaní TSGKK [5] sa zdalo, že u nás (v ČR
aj SR) v oblasti geodeticko-kartografickej terminológie zavládol relatívny pokoj. Túto hladinu však rozčerili predbežné normy CEN
a návrhy noriem ISO z oblasti GI, v ktorýchje poloha d61ežitým atribútom každej informácie. Poloha objektov a javov (len sme ich doteraz nenazývali geografickými) je však aj jednou zo srdečných záležitostí geodézie a kartografie. Geodetom a kartografom nesmie byť
fahostajné ako sa chápu geodeticko-kartografické termíny v rámci
GIS ageoinformatiky a nemalo by im byť Iahostajné ani to, aké sú
ďalšie termíny v tejto oblasti, ktoré sa viažu na geodeticko-kartografické termíny.
Vydávanie noriem z oblasti geoinformatiky prekvapilo do určitej
miery aj samotných geografov, pretože ich oblasť doteraz nebola
predmetom záujmu štátnych či medzinárodných normalizačných
organizácií. Po vzniku GIS a geoinformatiky (geomatiky) sa situácia zmenila, pretože táto oblasť sa stala novou informačno-technologickou oblasťou, v ktorej je relevantnou záležitosťou normalizované chápanie GI a ich r6znych kontextov. Vydávanie noriem ISO
a EN, ktoré začínajú pokrývať aj túto oblasť, treba rešpektovať nielen ako fakt, ale aj ako podnety, z ktorých pre českých a slovenských
geodetov a kartografov vyplývajú určité logické a možno aj organizačné závery.
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Odborné akce Geografické služby
AČR k 50. výročí vzniku Vojenského
topografického ústavu

Dne 4. 9. 2001 proběhla v Dobrušce vojensko-vědecká konference
"Geoinformace v armádě 21. století, " věnovaná problematice a úkolům geografické podpory ozbrojených sil v současných podmínkách
a v prostředí Armády České republiky (AČR). Konference se aktivně
zúčastnili vedle představitelů armádních uživatelů produktů dnešní
Geografické služby (GeoS) AČR také pracovníci vojenských technických ústavů (VTU), výzkumu, Vojenské akademie (VA) v Brně
(katedry vojenských informací o území) a představitelé předních firem jako ArcData, GEFOS, INTERGRAPH, Dellinfo, GEODIS,
MULTIMEDIA, hp-invent. Celkem bylo předneseno 25 příspěvků,
k dispozici byly ukázky produktů a prezentace s PC.
Ve dnech 12.-13. 9. 2001 se uskutečnil NATO&PfP MC&G
Workshop "Geographic Support of the NATO Forces in 21s1 Century" za účasti zástupců služeb NATO a služeb armád států PfP (Partnership for Peace), kteří ve svých vystoupeních podstatnou měrou
přispěli k efektivní výměně aktuálních informací.
Vojenský topografický ústav (VTOPÚ) zabezpečil z každé z uvedených akcí CD ROM, na nichž jsou zaznamenány přednesené příspěvky.
Souběžně proběhla pracovní porada Speciální studijní skupiny pro
globální geodezii (SSS GG) GeoS AČR za účasti Mr. Kenyona a Mr.
Kumara z National Imagery and Mapping Agency (NIMA), USA,
kde byly posouzeny výsledky dosažené od workshopu v listopadu
roku 2000 a přijato společné memorandum.
Na závěr těchto akcí proběhlo 14.9.2001 slavnostní shromáždění
pracovníků VTOPÚ, představitelů GeoS a dobrušské veřejnosti
s prohlídkami pracovišť ústavu. Současně byla podepsána dohoda
o vzájemné spolupráci Geografické služby Recké armády a GeoS
AČR.

Pro uvedení našich kolegů z oblasti civilního zeměměříctví do problematiky a úkolů současné geografické podpory (GP) budou v dalším uvedeny charakteristiky jednotlivých vystoupení.
Představitel I. Střediska topografického zabezpečení z Olomouce
mjr. Ing. A. Stybor seznámil přítomné se současným stavem realizace úloh GP na základě dat DMÚ 25 (digitální model území v měřítku 1:25 000), jako jsou analýza viditelnosti prostřednictvím dat
DMR 2 (digitální model terénního reliéfu pro bodové pole sítě
100xlO0 m) s uvedením kroků - opravou výšek nad terénem, generování pozorovacích bodů v síti zhuštění SOxSO m a jejich ověření.
Další úlohou je visualizace - ztotožnění leteckého měřického snímku
(LMS) s DMÚ 25 a doplnění dalšími geografickými prvky s využitím software (SW) ERDAS IMAGE Virtual GIS (Geografický informační systém). Dále uvedl požadavky na doplňování flexibilních
informací o území a jejich poskytování na CD ROM. Informace jsou
aktualizovatelné, lze je rozšiřovat o další informační vrstvy přičemž
je využitelná běžná PC technika. Dalšími úlohami je analytické řešení radiové viditelnosti a spojení; úlo~a operativního generování
analogových map prostřednictvím DMU 25 a ortogonalizovaného
LMS v systému WGS84 (World Geodetic System 1984); dalšími
úlohami je topografická analýza území prostřednictvím SW ESRI
ArcInfo 8.2, Arc View 3.2, ERDAS Imagine 8.4, které poskytují stínovaný terén, kategorizované analýzy terénního reliéfu a vytváření
barevné stínované hypsometrie.
Příslušník 2. Střediska topografického zabezpečení Tábor mjr. Ing.
P. Michálek ve svém vystoupení" Vojensko-geografická informace
z teritoria v působnosti Velitelství sil územní obrany" uvedl klíčové
faktory pro úspěšnou obranu a řešení krizových situací - dokonalou
znalost vlastního území a rychlý přístup k aktuálním informacím.
Takový přístup je direktivní při výstavbě vojensky orientovaných
GIS. Současné GIS, produkované VTOPÚ a VZÚ (Vojenský zeměpisný ústav) jsou zatím příliš obecné; aktuálním úkolem je tedy
tvorba doplňujícího datového geografického zdroje v prostředí přímého uživatele, přizpůsobeného procesům velení a řízení vojskoNavrhuje proto v perspektivě vytvářet účelové GIS pro jednotlivá velitelství územní obrany.
Kpt. Ing. R. Wildman ze VTOPÚ ve svém příspěvku "Současné
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možnosti a perspektivní využití fotogrammetrie ve VTOPÚ Dobruška" upozornil na převratný vývoj fotogrammetrických technologií od roku 1950. Se vznikem GIS dochází k orientaci na rychlé
získávání a nás ledne zpracování informací pro GP a vyhodnocování
operací, operativní modelování a simulování situací pro analýzy prostorů a průběhu vojenských operací. Nové technologie fotogrammetrie přispívají a jsou součástí tzv. "Combat Terrain Information
System" (CTIS), "Tactical Information System" (TACISYS) využívajících LMS a snímků umělých družic Země (UDZ) a dálkového
průzkumu Země (DPZ). Na základě vlastních a zahraničních zkušeností upozornil na nutnost rozvoje fotogrammetrie ve VTOPÚ - na
přípravu nových technologií a personálu, na její orientování v širších souvislostech a navíc s novými přístupy k dosud neobvyklým
zdrojům informací a jejich zpracování.
Zástupci fy GEODlS Brno (Ing. K. Soukup, Ing. V. Šafář, Ing. P.
Navrátil) prezentovali příspěvek "Nové technologie pro tvorbu DTM
a DMS" a přiblížilí tak nové možnosti tvorby digitálních modelů terénu a povrchů planet prostřednictvím laserových aparatur, integrovaných s Global Positioning System (GPS) a Differential GPS
(DGPS). Byly uvedeny technické, organizační a přesnostní charakteristiky dosud zpracovaných "misí" na území ČR v roce 2001, založených na propojení technologií laserového dálkoměru-skeneru
(laserscan), inerciální navigace a DGPS. Podali charakteristiky vysoce výkonného prostorového (3D) snímání - dnes nového směru
bezkontaktního snímání informací o terénu v rámci technologií GPS,
přinášejícího nový potenciál pro další technologický, automatizační
rozvoj.
Npor. Ing. V. Petera (VTOPÚ) ve svém příspěvku "Aktualizace
Registru výškových objektů (RVO)" informovalo metodice zajišťování aktuálnosti a úplnosti RVO, o zkvalitňování výkonů správy databáze, zajištění vazby RVO na geoinformační systémy, o metodách
zaměřování výškových objektů v terénu a jejich výpočetním zpracování. Zároveň charakterizoval úkoly globální geodezie ve VTOPÚ
(monitoring geopotenciálu geoidu prostřednictvím altimetrických
dat a geopotenciálu EGM 96 (Earth Gravity Model), určování rozdílů geopotenciálu mezi lokálními systémy nadmořských výšek)
a zpřesňování WHS (World Height System) a konečně pojednalo realizaci zpřesněného WGS84 (G 873) na území ČR. Informovalo zabezpečování aktivit v oblasti observačních kampaní GPS (domácích,
zahraničních), o správě a provozu referenční stanice GPS-POLl,
o spolupráci VTOPÚ při implementaci technologie GPS do AČR,
testování přijímačů GPS, školení jejich obsluh, o správě, výstavbě
a provozu Geodetického komparačního etalonu a o úkolech a realizaci geodetického zabezpečení druhů vojsk a letectva.
Kolektiv pracovníků VTOPÚ Prof. Ing. M. Burša, DrSc., pplk.
Ing. V. Vatrt, CSc., Dr. M. Vojtíšková prezentovali příspěvek" Určování azimutu a výškového úhlu letu na základě prostorových poloh letounu monitorovaných palubní aparaturou GPS", kde poukázali na nové možnosti letecké navigace, které poskytuje spojení dat
GPS a EGM96 - např. kombinací údajů o poloze letounu z GPS, dat
EGM96 a hodnoty potenciálu geoidu Wo lze monitorovat nadmořské výšky pro body trasy letu, určovat azimuty a elevační úhly trasy
letu v systému WGS84.
Mjr. Ing. P. Janus a npor. Ing. V. Petera (VTOPÚ) v příspěvku
" Vliv modemizace systému GPS na plnění úkolů topografického zabezpečení AČR" uvedli vývoj a současný stav - mírový, případný
stav válečný a vztah AČR k DGPS a GPS. Prezentovali plán modernizace systému GPS do roku 2016 a jeho etapy, jejich obsah
a praktické přínosy včetně dopadů na předpokládaný vývoj technické
vybavenosti pro rozšiřování technologií GPS v praxi AČR.
Npor. Ing. V. Petera v dalším příspěvku "Interakce technologie
GPS, dálkoměru a elektronického kompasu pro naplňování a aktualizaci registru výškových objektů (RVO)"; informovalo určování
geodetických prvků pro výpočet polohy a výšky nepřístupných výškových objektů prostřednictvím bezodrazového elektronického dálkoměru (Impulse 200LR), elektronického kompasu (MapStar Compass Module) s uvedením metodiky zpracování výsledků měření.
Pplk. Ing. V. Rybanský (VA Brno, K234) a mjr. Ing. L. Reiman
(VTOPÚ) v příspěvku "Příprava nového standardního topografického mapového díla ČR" uvedli vliv objektivních skutečností na
tvorbu topografických map (TM); podle Nařízení náčelníka Generálního štábu AČR č. 3111997 probíhá přechod na příslušný standard
NATO (STANAG), který je v podmínkách GeoS spojován s inovací
tvorby TM (využití automatizovaných technologií mapové tvorby,
využívání digitálních vektorových dat na základě GlS). Byly uvedeny základní informace o procesu tvorby standardizovaných TM
(mapového díla) pro měřítka od 1:25 000 do 1:100000; o typech
a druzích map a měřítkách (analogových, digitálních DMÚ 25, DMÚ
200). TM jsou vytvářeny pro potřeby obrany i státních orgánů aj.
Mjr. Ing. M. Lízner (VZÚ) v příspěvku "Metainformační systém
GeoS AČR - podsystém STANAG" informovalo tomto systému, který poskytuje základní údaje o aktuálních geografických standardech

armád NATO, jejich stavu a vývoji, struktuře, dostupnosti; charakterizoval úkoly standardizace v GeoS AČR pro léta 2002-2005 a postupu jejich implementace. Uvedl, že dodnes GeoS zavedla již 66
standardů - STANAG IGEO WG.
Ing. J. Kápička a pplk. Ing. L. Laža (VTOPÚ) v příspěvku "Modulární systém pohyblivé mapy MONAS" informovali o koncepci
kombinace dat GPS a GIS pro navigaci, možnosti jejich doplňování
dalšími funkcemi s využitím dalších databází (DMR 2, RVO) a zobrazováním trasy, 3D zobrazení terénu a jeho analýzami. Výklad doplnili schematem toku informací s charakteristikami základních
funkcí. Tento systém "moving map" vyvinutý ve VTOPÚ byl instalován do vrtulníků W-3A Sokol vojenské letecké záchranné služby
a prezentován na brněnském IDET'2001.
Plk. Ing. P. Nádraský (AČR) v příspěvku" Vojenské komunikační
a informační systémy (VKaIS)" informovalo umístění vojenských
GlS (VGlS) a GlS vytvářených v GeoS ve struktuře armádních komunikačních a informačních systémů (KaIS), zajejichž výstavbu odpovídá Agentura komunikačních a informačních systémů a za jejich
provozování pak Základna KaIS.
Npor. Ing. J. Marša (VTOPÚ) ve vystoupení" K problematice aktualizace RVO" charakterizoval aktuální úkoly - dodávání aktuálních, kvalitních, ucelených a jednoznačných informací v digitálním
tvaru o výškových objektech na území ČR do RVO, který je využíván vojenským a civilním letectvem. Strukturu RVO tvoří databáze
výškových objektů "VO", spravovaná VZÚ, soubor map s jejich lokalizací s příslušnými formuláři; za aktualizaci informací v RVO,
které jsou získávány přímo v terénu odpovídá VTOPÚ.
Ing. Z. Tschernay (AČR) seznámil přítomné se strukturou a obsahem štábního informačního systému (ŠIS). Úkoly, které ŠIS plní,
jsou: informační podpora rozhodovacího procesu velitelů a štábů,
vytvoření jednotného prostředí pro realizaci vybraných funkcí a také
racionalizace každodenní administrativní a operativní činnosti všech
druhů vojsk se zajištěním bezpečné výměny formalizovaných dokumentů.
V přednášce kpt. Ing. O. Růžičky "Možnosti projektu TeraVision
při využití produktů GeoS AČR" byla popsána navržená struktura
projektu, jeho obsah, principy a možnosti. Shrnuje všechny mapy,
které jsou k dispozici; jsou předzpracovány a připraveny k použití
a mají jednotnou strukturu, formát dat. Projekt předpokládá vstupy
dalších analogových i digitálních podkladů; distribuce dat je řešena
prostřednictvím CD ROM, případně lze využít intranetu a má zajištěnu podporu i pro extranety. Byli uvedeni potenciální uživatelé projektu spolu se základními pojmy pro TeraData, TeraEngine, TeraGIS, TeraView a také pro Tera WebServer.
Ing. J. Mazal (VA Brno) v přednášce ,,3D vizualizace digitálních
dat" poukázal na principiální možnosti matematického modelování
terénního reliéfu, jeho transformace a řešení konečné scény s důrazem na interakce při práci s příslušným programem. Dále popsal
možnosti kombinací se spektrem nadstavbových funkcí - jako jsou
profily terénu, řešení průchodnosti, analýzy šíření radiových signálů
apod. Všechny funkce i jejich kombinace dokumentoval power-pointovými ukázkami.
Prof. Ing. F. Bárta (VA Brno) ve vystoupení "Dělostřelectvo AČR
ajeho zabezpečení topografickými a geodetickými informacemi" podal souhrnnou informaci o potřebách současného dělostřelectva na
tato data a poskytované služby. Novou úlohou je problematika zaměření cíle v 3D prostoru v případě "zakrytí" dělostřelectva - tj. bez
přímé viditelnosti. Uvedl používané metody topograficko-geodetického připojení, realizované ve spolupráci polních složek GeoS a dělostřelectva, vztahy a dělbu mezi metodami připojení "topo"
a "geo". Dosud jsou základním podkladem analogové katalogy souřadnic; využívá se již GPS, dnes do 20 m; přesnosti při připojení
"geo" jsou od 3-5 m a do 8-10 m s buzolou PAB, směrníky na 1-2
dc - určují se také geodeticky, astronomicky (hodinový úhel Slunce
nebo Polárky) a gyroskopicky. K topografickému připojení jsou využívány mapy geodetických údajů, topografické mapy, LMS - přesnosti určení souřadnic jsou 15-20-25 m a do 40 m při použití navigačního vozidla. Závěrem byly uvedeny aktuální požadavky dělostřelectva na obsah, kvality jednotlivých druhů podkladů, které budou pro GeoS důležitou aktuální informací.
Npor. Ing. M. Hubáček a por. Ing. M. Vašíček (VA Brno, K234)
přednesli zprávu" Výškové modely v AČR a možnosti jejich využití",
ve které shrnuli informace o přesnosti stávajících modelů ACR a jejich dalším vývoji (DMR 1, DMR 2, DMÚ 25 obsahující tzv. DMR
2,5) a také o "DMR X" - fotogrammetrickém výškovém modelu,
pořizovaném při obnově DMU 25 z ortogonalizovaných LMS.
K tomu bylo provedeno testování DMR 2 a DMR 2,5 s uvedením
jeho metodiky - postupu, zvolená typická testovaná území a dosažené výsledky - charakteristiky přesnosti s uvedením možností využití uvedených modelů v GlS.
Doc. plk. Ing. V. Talhofer (VA Brno, K 234) ve své přednášce
"Hodnocení užitných vlastností digitálních geoinformací z pozice
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uživatele" pojednalo funkčnosti digitálních informací - prostřednictvím uživatelské funkce (informační, modelové, podkladu pro
matematické modelování, projektovací a plánovací, prostředku automatizace, ilustrační a podkladu pro odvozování); dále to jsou kriteria pro hodnocení jejich vlastností (obsah databáze, její kvalita
a aktuálnost, význam území a uživatelská přívětivost). Jednotlivá kritéria jsou kvantifikována a vyjádřena matematicky; celková funkčnost produktu je hodnocena vhodně zvolenou agregační funkcí.
Ve svém vystoupení "Aktualizace datových bází vojensko-geografických informací a automatizovaná tvorba map" mjr. Ing. L. Reiman (VTOPŮ) charakterizoval hlavní cíle výstavby databází VGIS:
- zabezpečení aktuálních, standardních digitálních geografických
informací a dat pro mapovou tvorbu, automatizované systémy řízení,
velení; zabezpečení zbraňových a výcvikových systémů a případně
využití ve státní správě,
- modernizace kartografické produkce CeoS ACR, zohledňující
standardy NATO a maximální využití automatizovaných metod
tvorby v kartografii.
Byry uvedeny současné digitální databáze (DB) z oblastí VGIS
(DMU 25, DMU 200; DMR 2, vyvíjený DMR 3; RPGB, RSB, RVO,
REMAGNE, databáze geografického názvosloví a seznamu zeměpisných jmen), jejich struktury a obsah.
Ing. V. Kotlář (VTOPŮ) informoval v příspěvku" VMap I (Vector /Smart/ Map Level 1)" o obranném projektu NATO VMAP I
a jeho realizací v AČR; VMap I poskytuje rychlý mapový výstup,
kterým by se mělo do roku 2002 dosáhnout celosvětového pokrytí;
popsal standardní vojenské formáty dat, obsažené geografické prvky
a jejich kódování, strukturu, geodetický systém a typické aplikace
současné a předpokládané - perspektivní.
Velmi přínosné bylo vystoupení Ing. V. Pimeka (AČR, VTÚ elektroniky) " Využití geografických informací pro podporu rozhodovacích procesů velitelů a štábů v operačnětaktickém systému velení
a řízení pozemních sil" (OTS VR PozS AČR), ve kterém uvedl integrální informace o konkrétním vyžití geografických informací (GI)
pro podporu rozhodovacích procesů - prioritou je rychlost, kvalita;
přitom informace o terénu mají zásadní vliv na vedení bojové činnosti. Informoval o projektu OTS VR PozS - jeho architektuře, vývoji a implementaci; předpokladem jeho výstavby jsou data o terénu,
aktuálně o počasí a tzv. "digitalizované mapové pozadí", které tvoří
základ pro tvorbu "společného obrazu taktické situace". Tento obraz představuje polohu vojsk vlastních a protivníka, tj. zákres vševojskové situace na pozadí digitální mapy, stav podřízených jednotek - operačně-bojový, personální a logistický, dále digitální terén
pro analýzu vlivů terénu na bojovou činnost. V praktické ukázce byla
předvedena struktura projektu, aplikační vybavení (včetně VGIS)
a ukázka štábní práce s jeho využitím při řízení průběhu operace.
Ing. J. Kučerňák (VTÚ výzbroje a munice) v příspěvku" Využití
digitálních map při stanovování ohrožených prostorů na střelnici"
informovalo problematice bezpečnosti (provozní řád, střežení, komunikace), efektivnosti výcviku při střelbách ve vojenských výcvikových prostorech (VVP) a využívání map k jejich zabezpečování.
Dnes vstupuje do tohoto procesu výpočetní technika, datové soubory, digitální mapy, obslužné programy, které umožňují "zpracování"
ohrožovaných prostorů. Aktuálně tojsou DETM 25 aDETM 50 (digitální ekvivalenty topografických map 1:25 000 a 1:50 000), které
jsou využívány pro zákresy popisovaných charakteristických prvků.
Ing. O. Ondra (VTÚ výzbroje a munice) informoval v přednášce
"Historie a současný stav použití mapových dat VTOPÚ na úseku
průzkumných prostředků VTÚ VM Slavičín" o zavedení digitálních
map do řízení pz PK "SNĚŽKA". Konstatoval, že tím došlo k zrychlení činnosti osádky při zaujímání postavení, určení a orientaci systému, při zvedání manipulátoru; díky kombinaci s přístroji pozemní
navigace LANSITALIN a aparaturami GPS (GPR-22, DlCOM Uherské Hradiště). Jako významný výcvikový úkol označil bezpečné
zvládnutí standardních souřadnicových systémů WGS84 a vzájemných převodů zeměpisných a rovinných souřadnic; a při této příležitosti požádal VTOPÚ o prověření používaných postupů. Na závěr
uvedl pochvalné vyjádření britského vojenského specialisty - delostřelce o průzkumném systému SNĚŽKA, který s její osádkou spolupracoval.
K problematice topografické přípravy jednotek AČR, působících
v zahraničí, s velmi podnětnými návrhy a doporučeními vystoupil
mjr. Ing. T. Horvát (Výcvikové středisko mírových sil, Č. Krumlov),
který má již dlouhodobé zkušenosti s topografickou přípravou personálu ACR vysílaného na tyto mise. Jeho příspěvek je velmi podnětným pro plánování přípravy obsahu, formy učebních pomůcek
a pro zpracování jejich aktualizovaných versí.

Byl zaměřen především do oblastí vojensky orientované geoinformatiky; ostatní oblasti zeměměřictví jen v míře příslušných souvis-

lostí - pořizování dat,jejich lokalizace, aplikace GIS v přípravě a sledování průběhů operací, vytváření takticko-operační situační nadstavby uživateli apod.
Prof. Ing. M. Burša, DrSc., pplk. Ing. V. Vatrt, CSc., Dr. M. Vojtíšková v pojednání "Practical realization of geocentric referenceframes on the basis of geopotential models" hodnotili geometrické vlastnosti systému WGS84, význam dat GPS pro určování transformačních parametrů mezi geodetickými systémy a ukázali na význam
fyzikálních metod, založených na využití modelu geopotenciálu - zde
EGM96 - které jsou nezávislé na datech GPS. Při popisu této metody byly jako potřebné veličiny uvedeny gravitační konstanta CM,
úhlová rychlost rotace Země OJ, Stokesův parametr lb potenciál geoidu WQ; odvozen vhodný matematický aparát s příkladem řešení na
území Ceské republiky, kde byly touto metodou určeny posuny středů
elipsoidů L1x, .1y, .1z s chybami + 1,8 m, - 5,4 m a + 0,6 m.
V dalším příspěvku tohoto kolektivu za přispění plk. Ing. K. Raděje, CSc. "The way forward to come to ECM96 improved" byla
uvedena charakteristika tohoto modelu, testování jeho přesnosti s využitím normálních výšek a dat GPS, altimetrických dat TOPEXlPOSEIDON; byly popsány globální distorze EGM96 a navržena cesta
ke zpřesnění - lokálním zpřesňováním průběhu geoidu WGS84
v diskretních bodech a především popsaným globálním, fyzikálním
přístupem, na jehož řešení se podílí partneři SS GG (Speciální studijní skupina globální geodezie) z vojenských a civilních geodetických služeb a jehož cílem jsou další generace zpřesněných EGM.
Doc. Ing. L. Buřita, CSc. (VA Brno) v "Open Systems and CPS
in the Command and Control Systems (C2)" popsal řešení úloh tzv.
interoperability, základu pro systém CAl (Command, Communication, Computer lntelligence) a vytvoření Open ClS Consortium
v rámci NATO Army Tactical Command and Control lnformation
System (AT CClS). GIS je standardní součástí C2 v systému WGS84.
Uvedl požadavky STANAG na GIS produkty a zároveň na služby,
které musí GIS operativně umožňovat - zpracování digitálních map,
nadstavby nad DMÚ, vkládání nových prvků bojových situací, rozmístění vojsk, terénní a meteorologické analýzy a prognózy jejich
vlivu na vývoj bojových situací a zvláště pak kooperaci mezi DB
GIS, SW a uživateli. Řešení pro AČR je TAGIS - Tactical Ceographicallnformation System s uvedením jeho struktury.
Mr. Dellag (NIMA) v "NIMA 's Foundation Data: FFD to MSDS"
uvedl produkty, které zahrnuje FFeatureD (digitální navigační data,
překážky, tíhové a magnetické pole, snímky, DMR, data 2. úrovně
DTED2). Technologie pořizování dat je velmi široká a efektivní
(např. snímkování SRTM - Shuttle Radar Topography Mission); zabezpečuje fúzi geoprostorových dat a informací - prvky pozemní,
zvl. sídel, data oceánická, aeronautická, výškové překážky, atd.
O. Demirkol (GS Turecka) v "A product for digital map supported military applications DIMAS MAP)" informovalo přípravě a výrobě tohoto produktu - data, implementace, příprava personálu, dodávání geoinformací uživatelům v armádě; podán popis a charakteristiky map od měřítka I :25 000 po I : I 000 000.
V prezentaci ESRI, D. Gould podrobně popsal a promítnutím obrazů dokumentoval produkt GeoS - DMÚ 25 AČR, který byl touto
firmou oceněn; seznámil s katalogem produktů ArcGIS a s jeho
podsystémy - Arclnfo, Arc Edition, ArcView, Arc Explorer, Brawser ajejich nabídkami služeb armádním uživatelům. Byla rozvinuta
firemní vize služeb pro ozbrojené síly, její plány a další perspektiva.
P. N. Ivanov z Bulharska v "Digital Terrain Model MTS 100" informovalo současném hlavním úkolu topografické služby Bulharské armády - tvorbě, údržbě GIS; zásobování produkty a digitálními
daty vytvářenými podle příslušných standardů NATO. Prvním úkolem je tvorba MTS 100, založeném na TM 50 v S-42/83. Podány
charakterstiky tvorby katalogu FACG podle STANAG 7074 a jeho
kvality, způsobu výstavby DB, spektrum využití v armádě a jejich
další perspektiva.
Ing. J. Kápička a mjr. Ing. L. Laža ze VTOPÚ přednesli anglickou versi svého příspěvku o navigačním zařízení MONAS, vyvinutého na bázi DMÚ 25 a GPS ve VTOPÚ, doplněném grafy, diagramy
a obrazovými výstupy.
Mr. Kohler (MilGeo PCMAP, SRN) v "The Digital Map for Military Users" popsal vývoj technologie jejich tvorby od r. 1994 a výčet produktů; vojskům jsou produkty dodávány na CD ROM (geodata rastrová a vektorová, výškové modely terénu, LMS s příslušnými SW). Na mapových přehledech bylo ukázáno pokrytí a způsoby produktů na PC, vysokou solidnost a aktuálnost obsahu s lokalizačním přístupem souřadnicemi cp, Á; E, N; hlásnými systémy
MGRS, GEOREF a jejich možnosti kombinací s GPS.
Ing. V. Kotlář, mjr. Ing. L. Kámík, kpt. Ing. R. Wildman ze
VTOPÚ v "Rapid Response Output from VMap Level I" popsali
charakteristiky a vývoj tohoto standardního produktu od roku 1995
do roku 2004; v současné době obnáší celosvětově již 234 exemplářů CD ROM.
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A. Ljaščenko aj. (Ministerstvo životního prostředí a přírodních
zdrojů, Ukrajina) v "State and Prospect oj Development oj GeoinJormation mapping in Ukraine" podali geografický popis území,
organizační infrastrukturu pro mapování; charakterizoval přechodné
období od klasických k digitálním technologiím geoinformatiky, mapování; seznámili s digitálními mapami na bázi GlS, DB, digitálními metodami geodetických, topografických a GPS měření, využívání DPZ a digitální fotogrammetrie; spolupráci s Intergraph, ESRI,
Maplnfo, Oraele; přednosti fotogrammetrické stanice DELTA spolu
s vlastním SW "Stereoanagraph"; mezinárodní projekty, geoinformace o Černobylu a ukázky katastrálních, topografických map, plánů
měst a zeměpisných atlasů.
A. Matthews (lntegraph Mapping and GlS Solution) v diskusním
příspěvku" Whose Map is it, anyway?" sledoval prudký vývoj v oblasti a jeho odraz v psychologii uživatelů (putting "where" into the
IS) a řešení přibývajících změn v požadavcích vojenských uživatelů
a potřebu redefinice informačně-technologických shopuností uživatelů. Uvedl tři stupně vývoje od přístupů "indiference" ke sběru geodat a jejich organizaci, ke tvorbě produktů, jejich distribuci a konečně k samostatným uživatelským aplikacím.
M. Olson (NIMA) v "Development oj the Balkans GIS" seznámil s prací týmu NIMA pro Balkán, s kategoriemi potřebných dat názvosloví, kulturní a geomorfologická data, modely terénu, snímky;
polní organizace a správa dat, SW, HW s připojením demonstrací
činností týmu v složitých spole.čenských i terénních podmínkách.
Npor. Ing. V. Petera (VTOPU) v "Geodetic Support oj the Czech
Armed Forces by the Military Topographic lnstitute" přednesl anglickou verzi svého vystoupení ze dne 4. 9. 2001.
Plk. Ing. K. Brázdil, CSc. (náčelník VTOPÚ) v "Geographic Support oj the Czech Armed Forces" uvedl celkový přehled úkolů, před
kterými stojí dnešní GeoS AČR, charakterizoval současný stav,
strukturu kapacit a odpovědnosti složek služby; oblasti její odborné
působnosti; nástup standardizace a současná technicko-technologická vybavenost k plnění úkolů. Ukázkami digitální produkce a dalších produktů služby byl uzavřen výčet příspěvku GeoS AČR ke geografickému zabezpečení teritoria a koalice.
Mjr. Ing. L. Reiman a pplk. Ing. M. Rybanský, CSc. (VTOPÚ, VA
K234 Brno) v "Preparation oj new Standard Topographic Map work
the Czech Republic and Military Geographic InJormation System"
přednesli anglickou verzi z 4. 9. 2001.
R. N. Rigby (DGlA, Anglie) v "The Geographic Engineer Group"
podal informaci o struktuře a úkolech DGIA, o její odpovědnosti za
získávání, zpracování dat, vytváření DB, za analýzy terénu a prezentaci, distribuci geoinformací a produktů skupiny uživatelům.
I. A. M. Ross (SHAPE NATO, Brusel) v příspěvku" GIS integration in NATO" informovalo přístupu Geografického výboru NATO
ke standardizaci výbavy, obsahu a forem geoinformací - GIS DB
management, předávání a výměna geodat, manipulace s daty a analogovými geoinformačními produkty v armádách NATO.
K. Tozer, B. Szedlar, T. Moore (NIMA Geodata) v "Geospatial
Data Supporting the Worfighter's Hardcopy and SoJtcopy Needs"
seznámí li přítomné s aktuální reprodukční a polygrafickou problematikou, technikou a technologiemi vojensky orientované analogové
mapové tvorby. Velmi zajímavým je nový přístup k dálkovému přenosu tiskových forem, struktuře a organizaci polních polygrafických
prostředků.
C . Vicinanza (Generální štáb, italský VZÚ) v "Digital Terrain
Model - Creation with Semiautomated Procedures" informoval
o tvorbě DTM s přesností 3 m (použití nových technologií, data,
LMS, struktura a metoda gridování a způsoby prezentace DMR); porovnání čtvercové a obecné trojúhelníkové sítě výškových dat,
vhodné velikosti stran těchto obrazců (kdy se dosahuje přesnost 3 m,
6 m nebo 15 m. Konstatoval, že technologie lasercan nebo DPZjsou
přesnější a levnější než postupy fotografického snímání; popis umístění sensorlaser na palubě letounu, porovnání výhod a nevýhod
SRTM; na závěr uvedl, že VZÚ se rozhodl pro metodu a technologie TlN - Triangular lrregular Network.
Ve svém dalším příspěvku" VMap Levell Update Plan and Graphic lOG Production" (JOG - Joint Operational Graphic, mapa měř.
I: 250 000 s verzí leteckou a pozemní) seznámil C. Vicinanza s technologiemi pořizování dat, informací, s technologiemi tvorby a jejím
časovým průběhel)l, zkušenostmi a výslednými produkty. Mapa JOG
250 italského VZU májiž osmé vydání aje vytvářena na základě dat
zVMap I.
Na závěr semináře byly předvedeny "geografické klipy" - přelet
nad velehorským hřbetem peruánských And, prohlídka terénu a situace v Bosně z ptačí perskektivy pozorovatelem ovládaného snímku
DPZ pro studium polohy a určení objektů rozsáhlého továrního komplexu.
Konference se dále zúčastnily delegace Geografické služby armády Řecka, Portugalska, Lotyšska, Slovinska a několikačlenná delegace Topografické služby Armády Slovenské republiky, s kterou

proběhly odborné diskuse a dohovory o spolupráci a vzájemné výměně produktů.
V závěrečném vystoupení poděkoval náčelník GeoS AČR
plk. Ing. K. Raděj, CSc., zahraničním i domácím hostům za účast,
za jejich vystoupení a velmi příznivě zhodnotil organizační zabezpečení obou akcí ze strany VTOPÚ.
Ing. Drahomír Dušátko, CSc.,
Hlavní úřad vojenské geografie. Praha

Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček,
DrSc., sedmdesátiletý
Lubomír Kubáček se narodil I. 2. 1931 v Bratislavě. Zde studoval
zeměměřické inženýrství na Slovenské vysoké škole technické
(SVŠT) v letech 1950-1954 s vynikajícím prospěchem.
Po absolvování vysoké školy nastoupil do Geodetického ústavu
v Bratislavě. V období 1955-1964 jako mimořádný posluchač vystudoval s vyznamenáním matematickou statistiku a matematickou
analýzu na Přírodovědecké fakultě (PF) Univerzity Komenského, titul RNDr. získal v r. 1969.
V letech 1962-1981 pracoval na Ústavu teorie měření SAV a poté
působil na Matematickém ústavu SAV ve funkcích vedoucího oddělení matematické analýzy, ředitele a vedoucího vědeckého pracovníka. Od I. 9. 1994 je vedoucím katedry matematické analýzy
a aplikací matematiky PF Univerzíty Palackého v Olomouci.
Vědeckou hodnost kandídáta technických věd získal v r. 1965 a vědeckou hodnost doktora fyzikálně-matematických věd v roce 1980
z vědního oboru geodezie. Od r. 1987 je členem korespondentem
SAV a od r. 1988 členem korespondentem ČSAV jako matematik.
Docentem a poté profesorem pro pravděpodobnost a matematickou
statistiku byl jmenován v r. 1990.
Prof. L. Kubáček přednášel externě na Matematicko-fyzikální fakultě (MFF) Univerzity Komenského, kde byl i členem komise pro
státní závěrečné zkoušky, komise pro rigorózní zkoušky a komisí pro
obhajobu kandidátských a doktorských dizertačních prací ve vědním
oboru pravděpodobnost a matematická statistika.
Významná byla jeho spolupráce s oborem geodezie a kartografie
na SVŠT. Přednášel na postgraduálním studiu a dlouhou dobu vedl
odborné semináře na aktuální témata z teorie odhadu a optimálního
designu experimentu, související s rozvojem geodezie, především
geodetických sítí. Podobný charakter měla ijeho spolupráce s VÚGK
v Bratislavě.
Vědecká a odborná činnost prof. L. Kubáčka je bohatá po stránce tematické i počtem publikací, přednesených referátů, vyřešených výzkumných úloh, zastávaných funkcí, konzultací, recenzí aj.
Rozsáhlý je soupis ohlasů a citací jeho prací u nás i v zahraničí,
kde si získal velmi dobré jméno a řadu spolupracovníků v rámci
mezinárodních organizací. Je uznávaným vědcem v matematické
statistice, geodezii i v aplikacích matematiky v medicíně. Práce
prof. L. Kubáčka svou formou a obsahem překračují stav v běžné
praxi i ve výuce, zejména v oblasti matematického zpracování výsledků geodetických měření, plánování experimentů, teorie odhadu
aj. Je autorem či spoluautorem asi 245 publikací a 5 knižních monografií.
Rozsáhlý a záslužný je jeho podíl při výchově mladých vědeckých
pracovníků. V Mezinárodní geodetické asociaci (lAG) a v KAPG
byl dlouholetým koordinátorem témat a členem mezinárodních studijních skupin.
Ze zhruba 35 odborných a organizačních funkcí (kromě již uvedených) připomeňme alespoň některé další, aby dokreslily celkovou
bohatou aktivitu jubilantovu: Člen vědeckého kolegia SAV pro matematiku, fyziku a elektroniku, místopředseda Vědeckého kolegia
SAV pro matematiku, člen Rady Předsednictva SAV pro vědeckou
výchovu a zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, člen Vědecké rady MFF Univerzity Komenského, člen Rady programu Matematické a fyzikální vědy, člen Vědeckého kolegia matematiky
ČSAV, člen prognostické skupiny Vědeckého kolegia matematiky
ČSAV, člen Speciální studijní skupiny IAG, člen Bernoulliho společnosti, člen Jednoty českých matematiků a fyziků, člen Vědecké
rady PF Univerzity Palackého a člen Vědecké rady VÚGTK ve Zdibech (do r. 2001).

Pracovitost prof. L. Kubáčka byla oceněna mnohými vyznamenánimi, např.: I. cena XI. kongresu FlG v Římě (1965), Stříbrná
čestná plaketa A. Stodoly za zásluhy v technických vědách (SAV),
Čestný titul Zasloužilý člen JČSMF a JSMF, Pamětní medaile
50. výročí založení SVŠT Za významné zásluhy o rozvoj SVŠT,
Stříbrná medaile JSMF za zásluhy o rozvoj matematiky a fyziky,
Bolzanova medaile (ČSAV 1991), Zlatá Hroncova medaile (SAV
1991), medaile MFF Univerzity Komenského v Bratislavě (1991),
Zlatá medaile Univerzity Palackého v Olomouci (2001) a Medaile
za Zásluhy o rozvoj vědy (SAV 2001).
Prof. L. Kubáček může být hrdý na svoji práci. Přesto ho však
známe jako velmi skromného, lidského a kolegiálního. Je mimořádně
pracovitý, obětavý a ochotný každému pomoci a poradit.
Blahopřejeme mu k jeho významnému životnímu jubileu a přejeme mu ještě mnoho tvořivých sil a hlavně pevné zdraví a hodně
osobní spokojenosti v dalším životě.

Dne 15. září 2001 podlehl v Praze dlouhé těžké nemoci Ing. Jaroslav Hlubuček. Odešel výborný geodet a kolega, neúnavný organizátor odborných akcí, příjemný společník, dobrý člověk.
Narodil se 16. června 1936 v Českém Brodě. Po absolvování oboru
geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze nastoupil
v roce 1960 k Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Českých
Budějovicích. Po třech letech přešel do Prahy do tehdejšího odštěpného závodu n. p. Inženýrská geodézie Praha (od roku 1971 Geodézie n. p. Praha). Záhy byl pověřen funkcí vedoucího oddílu, který
prováděl rozsáhlé inženýrsko-geodetické činnosti na nejznámějších
pražských - a nejen pražských - stavbách, zejména inženýrsko-dopravních (metro, mosty, tunely, kolektory atd.); podílel se rovněž na
tvorbě Technické mapy Prahy I :5000. V osmdesátých letech se stal
vedoucím oddělení koordinace tehdejší Geodetické a kartografické
správy pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu a byl jmenován zástupcem ředitele. Posléze přešel do Institutu městské informatiky Praha,

kde byl až do roku 1997 zaměstnán převážně na tvorbě Jednotné digitální mapy Prahy.
Byl dlouholetým aktivním členem a funkcionářem Společnosti
geodézie a kartografie tehdejší Československé vědeckotechnické
společnosti, tvůrčím způsobem se podílel na organizaci i náplni mnohých odborných vzdělávacích akcí a odborných zájezdů. Tak tomu
bylo i v dnešním Českém svazu geodetů a kartografů (ČSGK), ujehož zrodu v lednu 1990 stál a kde až do roku 1997 působil střídavě
ve funkci vedoucího revizní komise nebo člena Rady ČSGK. Od počátku roku 1998 byl pro zákeřnou chorobu nucen zanechat všech
svých aktivit.
Jeho osobnost, odborná, spolková a organizátorská zeměměřická
činnost nemůže být zapomenuta.

Ing. Vladislav Sachunský se narodil 18.4. 1911. Již v době svého
studia byl aktivně činný ve Spolku posluchačů zeměměřického inženýrství. Studia dokončil v roce 1933 a sdílel pak osudy absolventa
z období konce prvé republiky - pracoval do března 1939 na Slovensku, v období Protektorátu pak v Čechách. V roce 1945 působil
jako člen revoluční zaměstnanecké rady Zeměměřického úřadu a dík
své aktivní činnosti se stal v roce 1949 jeho přednostou. Po zřízení
Ústřední správy geodézie a kartografie v roce 1954 byl jmenován
náměstkem předsedy. V této funkci působil až do roku 1966, kdy
přešel jako ředitel do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Zde působil až do odchodu do důchodu.
Od roku 1955 do 30. 6. 1972 zastával funkci vedoucího redaktora
a předsedy redakční rady časopisu "Geodetický a kartografický obzor", byl členem zkušební komise pro závěrečné zkoušky zeměměřického inženýrství na ČVUT aj.
Svůj život zasvětil rozvoji geodezie a kartografie, a tak sí získal
uznání i odsouzení - byl prostě člověkem své doby s peripetiemi,
které přinášel život odborně i politicky činným lidem.
Zemřel dne 9. 10. 2001 v Praze. Poslední rozloučení se konalo
v obřadní síni krematoria ve Strašnicích v úzkém kruhu rodiny a geodetů.
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