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Predstavujeme nového podpredsedu ÚGKK SR Ing. Patrika Hensela
92:Hensel:528

Uznesením vlády Slovenskej
republiky (SR) č. 583 z 26. 8.
2009 s účinnosťou od 27. 8. 2009
bol vymenovaný do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra (ÚGKK) SR
Ing. Patrik Hensel, doterajší riaditeľ Geodetického a kartograﬁckého ústavu (GKÚ) Bratislava.
Do funkcie ho uviedol predseda
ÚGKK SR JUDr. Štefan Moyzes.
Narodil sa 7. 1. 1970 v Ružomberku. Stredoškolské štúdium absolvoval v roku 1988 na
Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Po krátkom
pracovnom pomere v Geodézii, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Žilina študoval v rokoch 1990 až 1995 odbor geodézia a kartograﬁa na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Po jeho skončení nastúpil do ﬁrmy Geotop Košice, kde ako samostatný geodet vykonával práce pri spracovaní
registrov obnovenej evidencie pozemkov, ďalej projektovanie
pozemkových úprav, vyhotovovanie geometrických plánov
a práce v oblasti inžinierskej geodézie.

V roku 2004 absolvoval Ing. Hensel školenie Registers of
Scotland a v roku 2005 dostal osvedčenie o získaní osobitnej
odbornej spôsobilosti na overovanie činností podľa § 6 písm.
a) až e) zákona Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartograﬁi, v znení neskorších predpisov.
Ing. Hensel prišiel v roku 2004 do rezortu geodézie,
kartograﬁe a katastra, a to do Správy katastra (SK) Košice
Katastrálneho úradu (KÚ) v Košiciach do funkcie zástupcu riaditeľky SK a od 13. 2. 2007 do novembra 2007 bol
riaditeľom SK Košice KÚ v Košiciach. V novembri 2007
bol vymenovaný za námestníka riaditeľky GKÚ a od 6. 3.
2008 za riaditeľa GKÚ. Tu sa zoznámil aj s ďalšími úlohami
rezortu, ako napr. spravovanie a modernizácia geodetických
základov a budovanie základnej bázy údajov geograﬁckého
informačného systému.
Pri vykonávaní doterajších funkcií a pri plnení úloh sa Ing.
Hensel prejavil ako dôsledný a rozhodný. Jeho skúsenosti
z riadiacej práce dávajú záruku úspešného plnenia úloh aj
v novej zodpovednej funkcii.
Do tejto funkcie želáme Ing. Patrikovi Henselovi veľa
zdravia a síl, aby úspešne zvládol náročné úlohy, ktoré stoja
pred rezortom ÚGKK SR.

Ing. Georgij Karský, CSc.,
Praha

Přesné polohy z GPS počítané
kanadským serverem CSRS-PPP
528:2

Abstrakt
Popis přesného určování polohy jednotlivého přijímače GPS on-line výpočtem na kanadském serveru CSRS-PPP. Ve srovnání
s australským experimentem, publikovaným R. Ebnerem a W. E. Featherstonem v Journal of Applied Geodesy (2008), se předkládají výsledky našeho pokusného využití serveru s daty z testovací základny GPS Skalka.
Precise Positions from GPS computed by the Canadian Server CSRS-PPP
Summary
Precise positioning of the single GPS receiver with use of Canadian on-line server CSRS-PPP for calculations is described. In
comparison with results of the Australian experiment published by R. Ebner and W. E. Featherstone in the Journal of Applied
Geodesy (2008), results of our experimental use of the server with data from GPS test base Skalka are presented here.
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1. Precise Point Positioning (PPP) – přesné určování
polohy
Pro aplikace GPS (obecněji GNSS), které nevyžadují špičkovou přesnost, se v poslední době diskutuje o alternativě
tradičního relativního určování poloh, a to v podobě nezávislého zjišťování „absolutních“ souřadnic jednotlivých bodů.
Anglický název postupu „Precise Point Positioning“ (akronym „PPP“) připomíná, že je k tomu potřeba mít především
přesné dráhy měřených družic a údaje o korekcích jejich
hodin, ale také vhodné modely troposféry a ionosféry, rotačních parametrů Země a slapových vlivů. Pak lze jedním přijímačem určovat souřadnice bodů s přesností na úrovni centimetrů až milimetrů – podle délky měření a časového odstupu
výpočtů od něho, aby byly přesné dráhy a údaje o hodinách
k dispozici. Na internetu nalezneme řadu pojednání o PPP, od
striktně vědeckých po populární – viz např. [1], [9], [12]. Pro
uplatnění metody PPP je nutné získat nebo vytvořit příslušné programy. Nabízí se ovšem ještě jedna možnost – využití
bezplatné služby kanadského on-line serveru, pracujícího
v rámci systému databází a služeb Přírodních zdrojů Kanady
(Natural Resources Canada – NRC).

2. Kanadský server CSRS-PPP
Připojíme-li se na adresu http://www.geod.nrcan.gc.ca/online_data_e.php, spatříme vstupní stránku pro použití serveru
CSRS-PPP (Canadian Space Reference System), reprodukovanou na obr. 1; jako celý server má i francouzskou verzi.
Poznamenejme hned, že v tomto příspěvku se popisují nejkratší cesty k použití služby PPP – na stránkách nalezneme
množství odkazů, vstupů do databází, procedur, informací,
i s podrobným návodem k použití CSRS-PPP User Guide
(též k dispozici ve formátu pdf – ale pouze v angličtině).
Jako noví uživatelé (New User) se po stisku tlačítka

„Apply“ dostaneme na stránku s licenční dohodou mezi koncovým uživatelem („End-User“) a Kanadou dle jejích zákonů („HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA“), kterou musíme potvrdit. Ta mj. požaduje, abychom
nepoužívali výsledků a dat ze služby pro komerční účely
bez dohody s NRC, nepředávali svá přístupová práva jiným,
ani nezasahovali do činnosti služby. Zároveň se dovíme, že
Kanada neodpovídá za žádné ztráty, újmu nebo škody vzniklé v souvislosti s použitím služby, a že licence, vzniklá po
přijetí podmínek (tlačítko „I Accept Terms“), bude platit po
dobu 365 dnů od data aktivace; před koncem lhůty lze bezplatně požádat o prodloužení.
Po přijetí podmínek licence se dostaneme na vstupní stránku pro aktivaci („dotazník“), kde se požaduje zvolit potřebnou databázi (CSRS-PPP), a udat jméno, příjmení, e-mail
(bude pak uživatelským identiﬁkátorem, „User ID“), zvolit
heslo (a nápovědu k němu), vybrat ze seznamu druh vlastní
činnosti (státní služby, soukromé společnosti, nebo i civilní
občané), sdělit adresu a telefon. Řádné vyplnění povinných
položek se kontroluje, podle potřeby požaduje doplnění, a po
schválení se ohlásí zaslání zprávy na udanou e-mailovou
adresu. Ta obsahuje odkaz na www stránku, na níž proběhne
ověření celé aktivace.
Nyní již jsme zaregistrovanými uživateli (Already a member) – tlačítko Login (obr. 1) nás po zadání identiﬁkátoru
(User ID) a hesla (Password) zavede na stránku pro zadávání
dat (obr. 2), která se v detailech časem mění. Zde můžeme po
jednom (!) volit a zasílat ze svého počítače datové soubory
měření ve formátu RINEX nebo Compact RINEX (Hatanaka), bez komprimace, nebo lépe komprimované (zip, gzip,
UNIX), zvolit statické či kinematické měření a referenční
systém (u nás patrně ITRF, nikoliv kanadský NAD83-CSRS).
Můžeme změnit nabídnutou původní e-mailovou adresu pro
zaslání zprávy o uložení výsledků výpočtu. Systém přijímá
v jednom souboru data nejvýše ze sedmi dnů a nekomprimovaný soubor RINEX musí být menší než 100 MB. Dolní
hranice není stanovena, ale podle odst. 1.1.3 návodu k použi-

Obr. 1 Vstupní stránka služby CSRS-PPP
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Soubor pdf obsahuje elipsoidické souřadnice a řadu
barevných diagramů: přelety satelitů, časové průběhy určení
výšky, šířky a délky, zenitového troposférického zpoždění,
korekcí hodin přijímače, ambiguit, odchylek pseudovzdáleností a fází nosných vln.
Hlavním souborem výsledků je sum. Obsahuje všechny
údaje o zpracovaných datech měření, o použitých dráhách
a korekcích družicových hodin, nastavených parametrech
výpočtů, použitých kalibračních údajích antén, pokud je systém zná (z kalibrací NGS, seznam viz HYPERLINK http://
www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/, vložit vlastní kalibraci nelze)
– jinak jsou tam nuly, o modelu ionosféry atd. Výsledky jsou
v pravoúhlých a elipsoidických souřadnicích se středními
chybami (milimetry při jednodenním řešení), a připojeny
jsou i seznamy vyloučených měření a překročených mezních
odchylek.
Zbývající soubory jsou časové průběhy, pro které ukážeme
bez dalších výkladů jen hlavičky a první řádky, neboť pro
použití systému je nepotřebujeme.
Soubor csv má „po čtvrthodině“ polohy:
Obr. 2 Zásílání dat

latitude_decimal_degree,longitude_decimal_degree,ellipsoidal_
height_m,decimal_hour,day_of_year,year
49.9137028,14.7856237,592.242,0.00000,82,2000
49.9137124,14.7856035,588.653,0.25000,82,2000

V souboru pos je „po 15 minutách“ časový vývoj všech
určovaných veličin:
tí služby PPP [16] „kvalita poloh vypočtených s PPP nebude
optimální, dokud se neurčí ambiguity. Pro krátké soubory dat
se polohy efektivně spočítají jen z pseudovzdáleností. Delší
soubory umožní vyřešit ambiguity, potřebné pro určení poloh
z přesnějších fázových měření.“
V lektorském posudku prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.,
k tomu poznamenává: „1. Pochybuji, že server v režimu PPP
řeší ambiguity. I když lze za jistých podmínek řešit ambiguity
na úrovni jednoduchých diferencí, jsem téměř přesvědčen, že
tuto technologii server nepoužívá. 2. Krátká observační doba
neznamená, že nelze použít fázových měření. Již pouhé dvě
epochy fázových měření přináší novou informaci a zpřesňují
výsledek.“ Autor článku nenalezl detailní popis výpočetního
algoritmu užívaného CSRS-PPP.
Po odeslání dat (START) je třeba zůstat připojenými po
dobu (nejvýše několika minut) analýzy zasílaných dat, než
se objeví nová stránka se sdělením, že
a) data jsou přijata, výsledky budou zaslány na udanou
e-mailovou adresu a vymazány po 24 hodinách, nebo že
b) v datech byla zjištěna chyba (třeba porušení časového
pořadí tam a tam) a máme si ji opravit, nebo také že
c) PPP-On-Line nedokáže zpracovat zaslaný RINEX, problém bude prozkoumán a my informováni e-mailem. Jen
v tomto případě dojde ke kontaktu s experty služby.
Nyní se můžeme vrátit na stránku zasílání dat a pokračovat
v něm. Mezitím prakticky ihned dostaneme e-mailovou zprávu („vysoké důležitosti“) s URL souborů výsledků automatického zpracování, určených ke stažení. Jména souborů mají
tvar např. 20090215_0008_GOPE0821_full_output.zip,
GOPE0821.pdf a GOPE0821_res.zip, kde u prvního vidíme
datum výpočtu a jakousi interní identiﬁkaci, a u všech jméno
původního souboru RINEX (N); zde je „GOPE“ Geodetická
observatoř Pecný – bod permanentní stanice GPS. Ve zprávě
jsou i základní výsledky – elipsoidické souřadnice a výška se
středními chybami v metrech, a použitý systém.
V souboru ...N_full_output.zip jsou spojeny soubory
N.pos, N.sum, N.csv a N.pdf (stejný jako samostatně nabízený), v N_res.zip je jen soubor tohoto jména. Kromě pdf
jsou to prosté textové soubory a jejich obsah je ve stručnosti
(tj. bez připomínání různých popisů, názvů, nastavení, identiﬁkací...) v následujícím textu.

DIR FRAME STN DOY YEAR-MM-DD HR:MN:SS.SS NSV
GDOP SDC SDP DLAT(m) DLON(m) DHGT(m)
CLK(ns) TZD(m) SLAT(m) SLON(m) SHGT(m)
SCLK(ns) STZD(m) LAT(d) LAT(m) LAT(s) LON(d)
LON(m) LON(s) HGT(m) AM GRAD1 GRAD2 SGRD1
SGRD2
FWD ITRF(ITR97) GOPE 82.0000000 2000-03-22 00:00:00.00
6 3.0 0.11 0.0000 -0.061 0.258 -0.352 152.020 2.2654
10.504 8.016 21.023 11.401 0.1000 49 54 49.33025 14
47 8.24523 592.242 6 0.0 0.0 0.0 0.0
FWD ITRF(ITR97) GOPE 82.0104167 2000-03-22 00:15:00.00
6 0.5 1.30 0.0110 1.006 -1.194 -3.941 19.053 2.7096
1.097 1.549 2.445 2.246 0.0832 49 54 49.36480 14
47 8.17246 588.653 1 0.0 0.0 0.0 0.0

Soubor res obsahuje po 15 minutách pro každý měřený
satelit polohy nad obzorem, ambiguity a další údaje:
DIR DATE DOY HH:MM:SS PRN AZI ELV VPR
VCP FAM DAM IAM AMB NEW
FWD 2000-03-22 82.00000 00:00:00.00 PRN24 276.7 41.7
0.0643 0.0000 0.0681 0.0000 0.0681 21858184.772 1
FWD 2000-03-22 82.00000 00:00:00.00 PRN01 77.4 30.7
0.0525 0.0000 0.0424 0.0000 0.0424 22801920.446 1

Systém zpracovává měření v intervalech podle tabulky
dostupnosti přesných drah družic a údajů o hodinách na nich
(tab. 1), kterou nalezneme na serveru. Tak v uvedených ukázkách, kdy bylo v březnu 2000 měřeno po 30 sekundách, se
polohy počítaly po čtvrthodinách. Po 29. 10. 2000 se s přesnými dráhami a korekcemi počítají polohy pro každý odečet
pseudovzdáleností a fází (a soubory pos a res dosahují velikosti megabajtů). Přesnost „nějak“ vytvořených celkových
výsledků závisí na délce pozorování, použitelných produktech Mezinárodní geodetické společnosti IGS (vzhledem
k termínu výpočtu) – a ovšem na kvalitě přijímačů a měření.
Abychom získali představu o vnější přesnosti služby serveru CSRS-PPP, nahlédneme v dalších oddílech do srovnání
jeho výsledků s tradičními relativními určeními souřadnic
bodů GPS.

3. Australský experiment
R. Ebner a W. E. Featherstone [2] – první z rakouské Technische Universität v Grazu, druhý z Curtin University of Technology v Perthu, Austrálie – zkoušeli přesnost metody a služby
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Tab. 1 Dostupnost PPP
Období

Produkty IGS

Latence

Interval řešení

Od

Do

Dráhy

Hodiny / Formát

Od

Zdržení

Formát

2. 1. 1994

28. 10. 2000

Přesné

Přesné / SP3

Není

15 minut

29. 10. 2000

21 GPS dnů před
dneškem

Přesné

Přesné / CLK

Není

Uživatelské
vzorkování

21 GPS dnů před
dneškem

Dneška

Přesné

Přesné / CLK

Konce běžného
GPS dne

14–21 dnů

Uživatelské
vzorkování

Začátku běžného
GPS dne

Konce běžného
GPS dne

Rychlé

Rychlé / CLK

Konce běžného
GPS dne

17 hodin

Uživatelské
vzorkování

Začátku běžného
GPS dne

Konce běžného
GPS dne

Ultra rychlé

Ultra rychlé / SP3

Konce
GPS dne

3 hodiny

15 minut

Začátku běžného
GPS dne

Půlnoci běžného
GPS dne

Ultra rychlé

Ultra rychlé / SP3

Začátku běžného
GPS dne

15 hodin

15 minut

Poznámka: Přesnost GPS drah a korekcí hodin, a tudíž i přesnost poloh určených v PPP, se zvýšila z 10 cm a několika nanosekund v roce 1994 na cca 2 cm a 0,1 nanosekundy v roce 2003.

CSRS-PPP na části sítě o rozměrech cca 550×440 km v jihozápadní Austrálii, a to z původních surových dat zpracovaných dříve vědeckým softwarem Bernese v5. Po vyloučení
bodů, kde se měřilo s anténami neznámými pro CSRS, se
pro zbylých 41 bodů počítaly rozdíly souřadnic Δ ve smyslu
PPP-Bernese, a to pro horizontální složky (E, N) a vertikální (U). K posouzení nejlepšího a nejhoršího určení polohy
se použily hodnoty Δhorizontal = √(ΔE2 + ΔN2). Nejlepší řešení
dalo Δhorizontal = 2,4 mm, nejhorší Δhorizontal = 14,7 mm – což byl
však bod, kde se měřilo jen 4 dny. Nejlepší výška z CSRS
měla Δvertical = 0,3 mm, nejhorší Δvertical = 28,5 mm. Statistický souhrn souřadnicových rozdílů zjištěných mezi CSRS
a síťovým řešením Bernese uváději autoři v tabulce (zde se
záměnou prvních dvou sloupců tab. 2), která obsahuje krajní hodnoty rozdílů (ve smyslu absolutních hodnot) a jejich
průměry se středními chybami (STD – standard deviations).
Tato práce byla inspirací pro menší experiment s daty opakovaných měření na testovací základně GPS Skalka.

4. Experiment na testovací základně GPS Skalka
(TZGPS)
Testovací základna VÚGTK pro technologii GPS (TZGPS)
byla vybudována na pracovišti ústavu Skalka v roce 2000
a kromě tohoto poslání v odvětví geodézie má být i etalonem
polohy v rámci metrologického systému ČR. Popis základny,
jejího prvotního GPS zaměření a zpracování podává Karský
[7], [8], o dalších GPS měřeních a výpočtech referují Filler
a Filler et al. [3–6], o přípravách etalonu polohy je informace
např. ve Výročních zprávách VÚGTK za roky 2006 a 2007
[13], [14]. Základna byla též několikrát měřena pozemními
metodami, čímž se zde nezabýváme.
GPS měření na TZGPS se dosud konala v letech 2000,
2005 a 2007 – s různými sestavami přijímačů, schématy měření (střídání přístrojů na bodech), kalibračními daty
antén a postupy zpracování. Proto i experimenty z těchto let
byly konány na různých výběrech dat, zdaleka ne úplných
– též s ohledem na objem prací pro jejich přípravu a odesílání do CSRS-PPP. V tomto experimentu jsem použil jen měře-

Tab. 2 Statistický souhrn souřadnicových rozdílů zjištěných
mezi CSRS a síťovým řešením Bernese (údaje v mm)
ΔN

ΔE

min.

– 0,6

0,2

0,3

max.

– 13,9

11,8

– 28,5

průměr

– 4,8

3,3

– 11,5

2,8

4,8

7,1

STD

ΔU

Tab. 3 Přehled měření na TZGPS – vnitřní základna
DOY

Výběr pro CSRS-PPP

2000 20. 3.–24. 3.

Rok

Data

80–84

3. den DOY 82 (větší úsek)

2005 22. 8.–26. 8.

234–238

Celé měření – sloučené RINEXy

2007

4. 6.–8. 6.

155–159

„Prostřední“ den – body 11, 12, 13

11. 6.–15. 6.

162–166

„Prostřední“ den – body 14, 15

3. den DOY 236

Poznámka: „Větší úsek“ je zvolen ze dvou souborů RINEX
toho data. „Prostřední“ den je při sudém počtu dnů měření
ten s větším počtem epoch.

Tab. 4 Rok 2000 – 3. den (mm)
ΔN

ΔE

ΔU

Δ horizontal

11

1,9

-3,0

-10,2

3,6

12

3,4

-2,1

-13,4

4,0

13

1,8

-0,5

-1,5

1,9

14

2,1

-2,2

-5,7

3,0

15

0,1

-2,0

-3,8

2,0

GOPE

10,5

-8,5

26,0

13,5

Průměr bez GOPE

1,9

-2,0

-6,9

2,9

STD bez GOPE

1,2

0,9

4,8

0,9

Průměr

3,3

-3,0

-1,4

4,7

STD

3,7

2,8

14,1

4,4
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Tab. 5 Rok 2005 – celé měření (mm)
ΔN

ΔE

ΔU

Δ horizontal

11

5,3

3,2

-20,7

6,2

12

4,4

3,2

-13,8

5,4

Poznámka

13

5,8

-3,9

-102,1

7,0

PPP nezná ant.

14

-257,4

51,4

87,1

262,5

Geotracer-100

15

3,3

2,5

-9,3

4,1

GOPE

8,3

-7,6

-86,2

11,3

Průměr bez 14

5,4

-0,5

-46,4

6,8

STD bez 14

1,9

5,0

44,1

2,7

Průměr bez 13 a 14

5,3

0,3

-32,5

6,8

STD bez 13 a 14

2,2

5,3

36,1

3,1

Průměr

-38,4

8,1

-24,2

49,4

STD

107,3

21,7

67,3

104,4

ní na bodech tzv. vnitřní základny, č. 11–15, tj. na pilířích
s nucenou centrací. Tam bylo v roce 2005 měřeno pět dnů
bez střídání přijímačů, přičemž fázová centra antén se zjišťovala zvláštním měřením před a po vlastní kampani postupem
podle přílohy 7 disertace Ing. Jakuba Kosteleckého, Ph.D.
[10]. V tab. 3 je celkový přehled dat měření, spolu s výběrem
pro tento experiment.
Příprava dat pro experiment spočívala v jejich výběru dle
tab. 3, sloučení RINEXů pro „Celé“ měření v roce 2005
a v jejich zaslání službě CSRS-PPP postupem naznačeným
v oddílu 2. Několikrát automat konstatoval narušení časové
posloupnosti epoch, což se vyřešilo vypuštěním příslušných
úseků ze souborů RINEX, a dvakrát se vyskytly chyby, které
služba automaticky nemohla určit. Nalezl jsem je nezávisle a shodně s experty CSRS, a potvrdil jim to. Získal jsem
při tom zkušenost, že elektronická komunikace pracovníků
CSRS má přátelský tón.
Zmíněné dva druhy chyb byly následující. Všechna měření
na vnitřní základně z roku 2000 měla v hlavičce RINEXu,
zpracovávaného programem DAT2RIN 2.35b, prázdný řádek
před END OF HEADER. Druhou chybou bylo, že měření starším přijímačem Geotracer-100 na bodě 14 v roce 2005 měla
v hlavičce deklarovány typy měření C1, L1, L2, P2 a P1, ač
s P-kódem vůbec nepracuje (na L2 používá tzv. squaring). Po
nápravě těchto chyb proběhl automatický výpočet bez potíží.

5. Zhodnocení experimentu na TZGPS
Výsledky získané z CSRS-PPP v podobě geocentrických
souřadnic X, Y, Z v systému ITRF byly porovnány s referenčními údaji zpracování na GOPE, převedenými z ETRF89
do ITRF2000 pomocí vzorců dle skript Kosmická geodézie
([11], str. 35):
XITRF2000 (T) = XETRF89 (1989.0) – 0,174 – 0,01695 (T – 1997.0),
YITRF2000 (T) = YETRF89 (1989.0) + 0,088 + 0,0170 (T – 1997.0),
Z ITRF2000 (T) = ZETRF89 (1989.0) + 0,132 + 0,0083 (T – 1997.0),
kde hodnoty souřadnic jsou uvedeny v metrech, hodno-

ty časových změn v m/rok a T je epocha v letech. Získané rozdíly „správné“ minus „zkoušené“, tedy opačně než
u australského experimentu (když na znaménku nesejde),
tedy ΔX = XGOPE = XPPP , atd. byly transformovány do složek
N (k severu), E (na východ) a U (nahoru), a jako hodnoty
ΔN, ΔE, ΔU(~Δvertical), spolu s Δhorizontal = √(ΔE2 + ΔN2), se
předkládají v tab. 4, 5, 6 a 7. Tam jsou kurzívou označeny
výsledky vyloučené z celkového hodnocení (důvody v poznámce).
Pro posouzení výsledků a jejich srovnání s australským
experimentem si uvědomíme, že zatímco ten pracoval s jednotně měřenými šestidenními daty, náš pokus užil kromě
celého pětidenního měření roku 2005 pouze jednodenní
data, že měření byla různě organizována a počítána a že bod
GOPE je vzdálen cca 1 km od vnitřní části TZGPS o největším rozměru 224 m a převýšení asi 21 m.
Bez uvažování důvodně vyloučených výsledků (kurzíva
v tabulkách) uvedeme nejlepší (druhé nejlepší) / nejhorší
(druhé nejhorší) rozdíly z celého experimentu (vše v mm).
Máme pro ΔN 0,1 (1,8) / 15,4 (15,3), pro ΔE 0,2 (0,5) /
/ 18,9 (10,6), pro ΔU 1,5 (3,8) / 86,2 (82,2) a pro Δ horizontal
1,9 (2,0) / 21,1 (18,7). Vidíme, že naše výsledky jsou zcela srovnatelné s výsledky delšího měření v australské síti.
Pohledem do tabulek zjistíme, že horší shoda výšek pochází
z GOPE (a můžeme spekulovat proč – jakési potíže se objevily již v prvotním zpracování roku 2000), nebo také z měření
starším Geotracerem-100. Jinak by bylo ΔU 1,5 (3,8) / 40,2
(27,9). Bylo by též vhodné vysvětlit hrubou odchylku bodu
14 v roce 2005, což není patrně chybou přijímače Geotracer100, který později v roce 2007 dal výsledky slušné.

6. Časové změny lokálních souřadnic
Můžeme se pokusit odhadnout z měření na TZGPS
(s určitými výhradami) roční změny lokálních souřadnic
N, E, U. Zmíněné výhrady spočívají v tom, že užijeme jen
měření z jednoho dne, že výsledky z CSRS-PPP pro rok
2007 jsou v systému ITRS 2005, zatímco předchozí léta
v ITRS 2000 (takže bude potřeba roční změny korigovat),
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Tab. 6 Rok 2005 – 3. den (mm)
ΔN

ΔE

ΔU

11

13,0

5,1

-22,1

Δ horizontal
14,0

12

7,2

1,5

-12,9

7,4

Poznámka

13

7,9

1,7

-100,4

8,1

PPP nezná ant.

14

-239,5

71,7

88,8

250,0

Geotracer-100

15

6,9

0,2

-8,1

6,9

GOPE

12,2

-2,1

-82,2

12,4

Průměr bez 14

9,5

1,3

-45,1

9,8

STD bez 14

2,9

2,6

42,9

3,2

Průměr bez 13 a 14

9,9

1,2

-31,3

10,2

STD bez 13 a 14

3,2

3,0

34,4

3,6

Průměr

-32,0

13,0

-22,8

49,8

STD

101,7

28,8

66,8

98,1

Δ horizontal

Tab. 7 Rok 2007 – „Prostřední“ den a spojené RINEXy GOPE (mm)
ΔN

ΔE

ΔU

11-DOY 155

-9,4

-18,9

-16,1

21,1

12-DOY 155

-14,9

-10,3

-27,9

18,1

13-DOY 157

-15,4

-10,6

-40,2

18,7

14-DOY 162

-13,7

-4,1

-48,5

14,3

15-DOY 164

-15,3

4,7

-25,1

16,0

Geotracer-100

GOPE-a DOY 155-168

-13,0

0,2

-56,7

13,0

PPP nezná ant.

GOPE-b DOY 162-165

-17,5

-1,7

-52,6

17,5

PPP nezná ant.

Průměr

-14,2

-5,8

-38,2

17,0

2,5

8,0

15,4

2,8

STD

Poznámka

Geotracer-100

Tab. 8 Časové změny lokálních souřadnic dle PPP
(2005–2000), interval 5,42 roků
Bod č.

δN (mm)

δE (mm)

δU (mm)

2005–2000

Poznámka
ITRF2000

11

67,7

105,2

0,3

12

74,9

110,1

-9,2

13

71,0

111,9

85,2

PPP nezná
anténu

14

322,1

39,7

-122,2

Byl Geotracer
– FC?

15

70,3

111,7

-1,2

GOPE

77,2

106,3

100,6

Průměr

113,9

97,5

8,9

StDev

102,1

28,5

79,9

Průměr

72,2

109,0

35,1

StDev

3,8

3,1

53,1

Průměr

71,0

109,7

18,8

StDev

3,0

3,1

44,5

Bez 14

Bez 14
a GOPE

a také že nebudeme blíže uvažovat o důvodech vyloučení
některých výsledků pro některé body (což by mohlo též mít
vliv na výsledky). Je tedy třeba chápat další údaje jen jako
první pokusnou sondu do problému.
Rozdíly souřadnic z určení CSRS-PPP δX = Xb – Xa
a obdobně δY, δZ, kde b je druhá epocha měření (2005
nebo 2007), a epocha první (2000), byly transformovány do
lokálního systému N, E, U a jako δN, δE a δU jsou uvedeny
v tab. 8 a 9, spolu s přesným intervalem mezi použitými
jednodenními měřeními (jako v tab. 4, 6 a 7).
Průměrné hodnoty δN, δE a δU z tabulek 8 a 9,
s vyloučením podezřelých/zjevně chybných výsledků
a vydělené zmíněnými intervaly, jsou v tab. 10. Pro interval
2007–2000 je v tabulce též řádek ročních změn opravený
o převod souřadnic měření roku 2007 na ITRS 2000. Užily
se k tomu transformační parametry podle [11], str. 28
(totožné s udanými na www stránce [15]) a opravené rozdíly
souřadnic δX atd. transformovány na lokální δN atd. Pro
srovnání jsou udány hodnoty ročních změn polohy systému
ETRF89 vzhledem k ITRF2000 (koeﬁcienty lineárních členů
vzorců z počátku oddílu 5 podle [11]), opět transformované
do lokální soustavy.
Jak se zdá podle hodnot tab. 10, měření z TZGPS,
počítané na serveru CSRS-PPP, dosti dobře vystihuje (s výše
uvedenými výhradami) časové změny souřadnic bodů, až
na výšky, kde se mohou více uplatnit rozdíly použitých
fázových center a jiné vlivy – a kde by otázka reálných změn
výšky měla být předmětem dalších úvah.
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Tab. 9 Časové změny lokálních souřadnic dle PPP
(2007–2000), interval 7,21 roků
Bod č.

δN (mm)

δE (mm)

δU (mm)

Poznámka

2007–2000

Rok 2000

ITRF2000

Rok 2007

ITRF2005

11

115,1

164,7

-8,1

12

121,9

157,5

3,4

13

119,3

159,8

22,6

14

121,3

151,0

12,7

Byl Geotracer

15

117,4

142,8

13,4

Byl Geotracer

GOPE

129,6

140,4

70,7

PPP nezná
anténu

Průměr

120,8

152,7

19,1

StDev

5,0

9,7

27,3

Průměr

119,0

155,2

8,8

StDev

2,8

8,5

11,6

Poděkování: Děkuji pracovníkům Geodetické observatoře
Pecný VÚGTK, v.v.i., Ing. Jaroslavu Šimkovi a Ing. Václavu
Skoupému za poskytnutí dat měření na testovací základně
GPS Skalka v letech 2000–2007 a též srovnávacích poloh
z relativních řešení.

LITERATURA:
U některých citací jsou uvedena jména souborů, pod kterými jsou
práce k nalezení na webu, nebo jsou to přímo citace textů z webu.

Bez GOPE

Tab. 10 Roční změny lokálních souřadnic (mm/rok)
Interval

δN

δE

δU

Poznámka

2005–2000

13,1

20,2

3,5

Bez 14
a GOPE

2007–2000

16,5

21,5

1,2

Bez GOPE

2007–2000

14,9

21,5

-0,9

Opraveno na
ITRS 2005

Pro srovnání
kniha [11]

14,6

20,8

-1,4

Kosmická
geodézie

7. Závěry, návrhy a doporučení
Použití kanadského serveru CSRS-PPP pro přesné určování poloh z měření GPS dává polohovou přesnost v prvních
jednotkách centimetrů a přesnost výšek není o mnoho horší. Formát vstupních dat RINEX 2.11 z roku 2007 zahrnuje i GLONASS, perspektivní Galileo a inovované GPS; je
ovšem žádoucí přesné dodržení deﬁnice formátu.
Výsledky se získají v systému ITRF epochy platné pro
dobu měření, prakticky okamžitě po zaslání dat. Pro jejich
převod do požadovaného (závazného, lokálního…) systému je asi nejlépe provést měření alespoň na třech identických bodech a použít prostorovou Helmertovu transformaci.
A bylo by zajímavé vyzkoušet CSRS-PPP i s měřením kinematickým, jak služba rovněž nabízí.
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Kartometrická analýza souladu
polohopisné kresby a kilometrové sítě
S-JTSK ve SM75
528.9

Abstrakt
Problematika hodnocení přesnosti zákresu polohopisné složky speciálních map 1:75 000 vůči zobrazené kilometrové síti
S-JTSK. Výpočet polohových odchylek je realizován pomocí kontrolních bodů měřených ve speciálních mapách a v referenčních mapách (katastrální mapy-KM, rastrové ekvivalenty topograﬁckých map-RETM25). Podstatou výpočtu je posloupnost
podobnostních a aﬁnních transformací. Transformace odstraňují vliv nepřesnosti zákresu bodů kilometrové sítě S-JTSK, které
jsou použity jako identické, na kontrolní body, a dále vliv srážky mapy. Zjištěné polohové odchylky byly analyzovány pomocí
statistických metod. K výpočtům posloužil software MATLAB.
Cartometric Analysis of Correspondence between Planimetric Components and Kilometric S-JTSK Grid of Special Maps
Summary
The question of accuracy valuation between planimetric components of Special Maps 1:75 000 and the projected kilometric
S-JTSK grid. The calculation of position deviations is made by a set of control points taken from Special Maps and reference
maps (KM, RETM25). The sequence of linear and afﬁne transformations is fundamental to the calculation. The inﬂuence of
inaccuracies of the projected S-JTSK kilometric grid, which is used as the source of identical points, on control points and the
shrinkage of map sheets are suppressed by these transformations. The detected position deviations are analysed by statistical
methods in MATLAB software.

1. Úvod
Speciální mapy 1:75 000 (SM75), podobně jako další historická mapová díla, mají význam i v současnosti. S jejich
pomocí můžeme například sledovat vývoj krajiny, posuzovat změny v zalesnění, provádět rekonstrukci starých cest
a říčních toků, zkoumat zaniklé objekty či vyhledávat místa podle již nepoužívaného názvosloví. Avšak tyto činnosti
vyžadují dostatečné vědomosti o vlastnostech mapy. Kromě
informací o geodetických základech, kartograﬁckém zobrazení, referenční ploše a dalších matematických atributech je
nutné znát i údaje neteoretické povahy, jako je třeba přesnost
zákresu polohopisu nebo srážka mapy. A právě problematikou hodnocení přesnosti zákresu polohopisu speciálních
map vůči skutečnosti, kterou reprezentuje souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), se
zabývá tento článek, vycházející z diplomové práce autora
[1].

níky o rozměrech 15‘ zeměpisné šířky a 30‘ zeměpisné délky (vztažené k Ferrskému poledníku). Každý tento sférický
lichoběžník byl zobrazen jako rovinný rovnoramenný lichoběžník. Mapové listy speciální mapy se označují čtyřciferným číslem. První dvě číslice značí pořadí vrstvy a poslední
dvě sloupce.
Konstrukce mapového rámu vycházela z podmínky, že
střední poledník a okrajové rovnoběžky jsou nezkreslené. Další čáry zeměpisné sítě uvnitř listu vznikaly lineární
interpolací na zmíněných nezkreslených čarách. Použitá
konstrukce má ale mnoho nevýhod. Jednotlivé mapové listy
nelze složit v souvislý celek. Rovněž zkreslení na styku dvou
speciálních map je značné.
Po vzniku Československa v roce 1918 převzal z Vídně
všechny podklady popsaných map Vojenský zeměpisný ústav
v Praze, který provedl jejich reambulanci, při které se, mimo
jiné, do většiny map doplnila kilometrová síť S-JTSK [2].

3. Metodika hodnocení souladu
2. III. vojenské mapování a speciální mapy
Ke třetímu vojenskému mapování přistoupilo Rakousko-Uhersko po prohrané prusko-rakouské válce, která proběhla
v roce 1866. Mapování řídil Vojenský zeměpisný ústav ve
Vídni. Mapovalo se v měřítku 1:25 000 (topograﬁcká sekce).
Jako referenční plocha byl použit Besselův elipsoid. Dále byl
zvolen jadranský výškový systém a rovinné souřadnicové
systémy Gusterberg a Sv. Štěpán.
Zobrazení do roviny bylo stanoveno návodem zpracovaným pro měřítko 1:75 000 – tzv. speciální mapu, která se
skládala ze čtyř mapových sekcí. Území monarchie bylo
rozděleno poledníky a rovnoběžkami na sférické lichoběž-

Podstatou metodiky řešení bylo porovnání souřadnic identických kontrolních bodů v S-JTSK, získaných ze skenů
papírových map, s nezávislým, řádově přesnějším zdrojem
– katastrální mapou a rastrovými ekvivalenty topograﬁckých map 1:25 000, a dále statistické zhodnocení zjištěných
polohových odchylek. Graﬁcké souřadnice kontrolních bodů
byly opraveny o vliv srážky mapy a převedeny do systému
S-JTSK aﬁnní transformací s vyrovnáním. Každý kontrolní
bod byl transformován samostatně pomocí čtyř identických
bodů – bodů zobrazené kilometrové sítě, jejichž skutečná
poloha v S-JTSK se zjišťovala pomocí posloupnosti podobnostních transformací bez vyrovnání.
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Obr. 1 Poloha mapových listů pro hodnocení

3.1 K a r to me tr ic k á m ě ře ní
Ze všech speciálních map, splňujících podmínku zobrazené
kilometrové sítě S-JTSK, které pokrývají území České republiky, bylo vybráno pro účely hodnocení dvacet osm mapových
listů v rastrové formě v rozlišení 400 DPI (obr. 1).
Na každém mapovém listě se zvolilo pět kontrolních bodů
polohopisu. A to přibližně v rozložení puntíků, jaké můžeme
nalézt na hrací kostce pro hodnotu pět. Konkrétní polohy
kontrolních bodů byly vybírány s ohledem na co největší jednoznačnost v identičnosti. Tento požadavek splňují dva typy
bodů – křížení komunikací a kostely či kaple.
Jako zdroj referenčních souřadnic kontrolních bodů
v S-JTSK posloužil mapový server IZGARD, jenž nabízí
nástroje pro vyhledávání a měření souřadnic bodů nad daty
RETM25. Jiným použitelným zdrojem je katastrální mapa
připojená pomocí WMS služby poskytované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním do vhodného GIS klienta. Střední polohová chyba dvojího měření referenčních
souřadnic nesměla překročit 15 m. Kontrolní body, pro které
byla tato mez překročena, byly přeměřeny nebo nahrazeny
jinými, vhodnějšími.
Pro odečítání graﬁckých souřadnic bodů byl vybrán program
MicroStation a z něj spuštěný program Groma, jenž sloužil
k záznamu dat. Na každém mapovém listě se třikrát změřily:
• rohy mapového rámu,
• vybrané body kilometrové sítě S-JTSK (rohy čtverců sítě,
v nichž leží kontrolní body),
• kontrolní body polohopisu.
Střední chyby měření graﬁckých souřadnic jsou vzhledem
k měřítku mapy a účelu hodnocení zanedbatelné. Zdaleka
nepřekračují desetinu milimetru v rozměrech mapového listu.

3.2 M etodika hodnocení přes nos ti zákres u s ítě
S -J TS K ve S M 75
Pro potřeby výzkumu zákresu sítě S-JTSK bylo použito
následující zjednodušení.
Vlastnosti polyedrického zobrazení, ve kterém byly speciální mapy vyhotoveny, se zanedbají a místo něj se mapa
uvažuje v Křovákově zobrazení.
Stanovení tohoto předpokladu vychází z měřítka speciální
mapy, pro které lze považovat úhlová a délková zkreslení za
zanedbatelná a to jak v polyedrickém, tak i v Křovákově zobrazení. Dají se tedy zaměnit, což umožní snadnější výpočet.
V první fázi bylo nutné určit teoretické souřadnice rohů
mapového listu a bodů kilometrové sítě v S-JTSK. Zeměpisné souřadnice rohů a středů horního a dolního rámu mapy
se převedly do Křovákova zobrazení. Z těchto hodnot byly
určeny lineární interpolací teoretické souřadnice bodů zobrazené čtyřkilometrové sítě na levém a pravém rámu a uvnitř
mapového pole. Body na horním a dolním rámu byly interpolovány kvadraticky.
V druhém kroku se stanovily rozměry mapového listu
neovlivněné srážkou papíru. Délky stran získané Pythagorovou větou ze souřadnic S-JTSK byly převedeny do nulového
horizontu a vyděleny 75. Získané hodnoty odpovídají rozměrům mapového listu v milimetrech.
První z řady transformací použitých při výpočtu převedla
teoretické souřadnice bodů sítě z S-JTSK do systému mapy.
Využita byla obyčejná podobnostní transformace. Identickými body byly protilehlé rohy mapového listu.
Následovaly čtyři podobnostní transformace bez vyrovnání, které převedly teoretické souřadnice bodů sítě na čtyřech rámech ze systému mapy do systému měření graﬁckých

Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 2

Seemann, P.: Kartometrická analýza souladu…

34

souřadnic. Identickými body byly příslušné rohy mapového
listu. Tento krok připravil data pro odstranění vlivu srážky
papíru uvnitř mapového pole.
Vliv srážky mapy na měřené graﬁcké souřadnice bodů
kilometrové sítě S-JTSK byl potlačen několika podobnostními transformacemi bez vyrovnání. Nejprve se čtyřmi transformacemi převedly měřené souřadnice bodů sítě na rámu
do systému mapy. Postup výpočtu byl velmi podobný tomu
z předchozího odstavce. Rozdíl byl v tom, že se transformovalo ze systému měření do systému mapy a do matice podrobných bodů se dosazovaly naměřené souřadnice. Naměřené
body sítě uvnitř mapové kresby o stejné předpokládané hodnotě souřadnice X leží přibližně na přímce. Krajními body
těchto přímek jsou body na rámu, u kterých už byla známá
jejich teoretická poloha v systému měření i v systému mapy
(předchozí dva kroky). Odpovídající si krajní body byly
použity jako identické pro transformaci příslušných naměřených bodů do systému mapy. Touto metodou transformace
po přímkách byly získány naměřené souřadnice sítě S-JTSK
z vnitřku mapového pole v systému mapy bez vlivu srážky.
Poslední transformace převedla naměřené hodnoty opravené o vliv srážky ze systému mapy do S-JTSK, kde identickými body byly protilehlé rohy mapového listu. Tyto souřadnice pak bylo možné konfrontovat s těmi teoretickými [3],
[4].
Celá posloupnost podobnostních transformací bez vyrovnání dávala souhrnně lepší výsledky než jeden výpočet aﬁnní
transformace s vyrovnáním. Všechny výpočty uvedené v této
části tak určovaly skutečné souřadnice bodů čtyřkilometrové
sítě S-JTSK, které jsou zobrazeny ve speciálních mapách.

posuny. Mimo to byly samostatně testovány soubory posunů
ze severní a východní Moravy. To vše za účelem vyloučení
pochybných nebo nekompaktních dat. Na závěr byly testovány soubory posunů kontrolních bodů po menších celcích
(např. čtyřech mapových listech) a soubory posunů bodů
kilometrové sítě S-JTSK.

4. Výsledky výzkumu
Zákres kilometrové sítě S-JTSK uvnitř pole speciálních map
je přesný. Za správný lze považovat i levý a pravý rám. Pouze body na horním a dolním rámu jsou zobrazeny nepřesně
z důvodu zanedbání křivosti obrazu rovnoběžek, které nahrazují v konstrukci mapového listu úsečky. Soubory rozdílů
teoretických a měřených souřadnic z vnitřku mapových listů
mají normální rozdělení, nejsou korelované, pro oba směry
os mají střední hodnotu velmi blízkou nule a střední chybu
přibližně 13 m (tab. 1).
Pokud jde o přesnost zákresu polohopisu vůči síti S-JTSK,
ukazují statistické testy souborů posunů z dat všech kontrolních bodů, že soubor posunů pro souřadnici Y není výběrem z normálního rozdělení. Ani v souboru posunů dX, není
možné příliš spoléhat na vypočtené odhady středních hodnot
a středních náhodných chyb (tab. 2). Taktéž bylo zjištěno, že
výběrový koeﬁcient korelace neodpovídá výběru ze základního souboru s koeﬁcientem korelace rovným nule. To vše
přeneseně znamená, že pro celou Českou republiku mají
polohopisné posuny spíše náhodný směr a velikost.

3.3 M e to d ik a h odnoc e ní pol ohové ho soul a du
ma p ové k r e s by a sí t ě S-JT SK ve SM75
Každý kontrolní bod polohopisu leží ve čtverci zobrazené
sítě S-JTSK. Všechny vrcholy těchto čtverců se nacházejí
uvnitř mapové kresby. K jakémukoliv kontrolnímu bodu bylo
možné podle metodiky uvedené v 3.2 určit skutečné souřadnice čtveřice bodů sítě v S-JTSK.
Jednotlivé kontrolní body se postupně transformovaly do
souřadnic S-JTSK. Použita byla aﬁnní transformace s vyrovnáním a to pro každý kontrolní bod samostatně. Typ transformace byl zvolen s ohledem na předpokládanou, odlišnou
srážku mapy ve dvou směrech. Identickými body pro výpočet byly zmíněné vrcholy čtverců sítě S-JTSK.
V této fázi byly známy souřadnice kontrolních bodů polohopisu v systému S-JTSK získané z měření na speciální
mapě. Srovnáním těchto hodnot s hodnotami teoretickými
z RETM25 a katastrálních map, tedy výpočtem rozdílů souřadnic ve smyslu teoretická mínus měřená, se určily velikosti
chybových vektorů.
Pro rozdíly (posuny) byla stanovena jejich průměrná hodnota, kterou lze taktéž chápat jako odhad systematické chyby
polohy kontrolních bodů. Dále pak výběrové střední (náhodné) chyby a z nich střední souřadnicová chyba.
Soubory posunů dY a dX se následně statisticky otestovaly.
Ověřena byla jejich normalita pomocí centrálních momentů,
Lillieforsova, Jarquerova-Beraova testu a Pearsonova testu
dobré shody. Kromě toho se vypočítal korelační koeﬁcient
mezi posuny dY a dX a vyšetřilo se, zda výběr odpovídá
základnímu výběru s nulovým koeﬁcientem korelace [5].
Statisticky hodnoceny byly soubory posunů všech kontrolních bodů. Dále soubory z Čech a západní Moravy, které
neobsahovaly posuny kontrolních bodů, u nichž byly teoretické souřadnice měřeny pouze jednou, a příliš odlehlé

Tab. 1 Přesnost zákresu čtyřkilometrové sítě S-JTSK uvnitř
mapových listů [m]
——*
dY

——*
dX

S*dY

S*dX

S*dYdX

n

-2

-3

13

13

13

640

Tab. 2 Přesnost zákresu polohopisu vůči síti S-JTSK pro
všechny posuny [m]
——
dY

——
dX

SdY

SdX

SdYdX

n

-77

38

60

47

54

139

Tab. 3 Přesnost zákresu polohopisu vůči síti S-JTSK pro
posuny z Čech a západní Moravy [m]
——
dY

——
dX

SdY

SdX

SdYdX

n

-106

30

37

39

38

90

Tab. 4 Přesnost zákresu polohopisu vůči síti S-JTSK pro
posuny ze severní a východní Moravy [m]
——
dY

——
dX

SdY

SdX

SdYdX

n

-8

60

49

51

50

40
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Obr. 2 Vektory polohové odchylky kontrolních bodů (padesátkrát zvětšeno)

Pojem „spíše náhodný směr“ ale neplatí pro dvacet mapových listů z Čech a západní Moravy. Soubory posunů kontrolních bodů bez dat z východu republiky, nekompaktních
a pochybných údajů už kritéria pro normalitu splňují. Rovněž výběrový koeﬁcient korelace odpovídá výběru ze základního souboru s koeﬁcientem korelace rovným nule. Přesnost zákresu kontrolních bodů je asi třikrát horší než u sítě
S-JTSK, jak je vidět v tab. 3. Polohopis se vůči skutečným
souřadnicím Křovákova zobrazení posunuje zhruba o 106
metrů po ose Y směrem od počátku a o zhruba 30 metrů po
ose X směrem k počátku. V obou souborech tedy působí systematické chyby přibližně konstantní hodnoty. Významně ale
pouze ve směru osy Y.
Testování dále ukázalo, že posuny kontrolních bodů ze
severní a východní Moravy (sloupce 58–60) se svými charakteristikami liší oproti datům ze západnějších sloupců
(tab. 4). Avšak kritéria pro normalitu taktéž splňují.
Z rozboru posunů kontrolních bodů pro čtveřice mapových
listů plyne, že posuny se systematicky nemění v závislosti na
poloze. A to ani od západu na východ, ani od severu na jih.
Dobrou představu o tomto poznatku podává obr. 2.
Jako závěrečné stanovisko lze konstatovat, že polohopis
speciálních map je posunut vůči ideálním Křovákovým souřadnicím s přibližně konstantní systematickou chybou, která se však liší pro území Čech se západní Moravou a území
severní a východní Moravy. Její velikost a směr nezávisí na
poloze. V malém počtu případů mohou být polohové odchylky i zcela nepředvídatelné.

Příspěvek byl podpořen grantem GAČR, 205/07/0385 Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map
českých zemí z období 1518–1720.
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Satelitní mapování na podporu
humanitární a rozvojové pomoci
371.673:528.9

Abstrakt
Moderní metody zpracování a publikace dat v geograﬁckém informačním systému spolu se stále se rozšiřující nabídkou družicových snímků nacházejí své uplatnění také v oblasti podpory humanitární činnosti. Pro uživatele z českých neziskových společností bylo od roku 2007 v rámci projektu RESPOND, který je součástí celoevropského rámce GMES, vyprodukováno více než
100 digitálních i tištěných mapových výstupů. Základní a tematické mapy slouží při vykonávání rozvojové humanitární činnosti
v oblastech postižených přírodní katastrofou, dlouhodobým suchem, neúrodou nebo válečným konﬂiktem. Mapy založené na
satelitních snímcích jsou mnohdy jediným aktuálním, detailním a přehledným zdrojem informací o dotčeném území.
Satelite Mapping in Support of Humanitarian and Development Action
Summary
Humanitarian relief activities have recently been increasingly supported by state-of-the-art Earth Observation and geograﬁcal
information system technologies. In the framework of RESPOND, one of the GMES Service Element (GSE) projects, more than
100 digital and hard-copy products have been produced to support Czech humanitarian NGOs since 2007. Basic and thematic
maps facilitate humanitarian efforts in areas affected by natural disaster, armed conﬂict, long-term drought or poor harvest.
Maps based on satellite imagery are often the only source of up-to-date, detailed and synoptic information on the area.

1. Úvod
Družicové snímky v současné době tvoří nedílnou součást
aplikací a služeb vyvinutých na podporu humanitární činnosti [1]. Satelitní mapování, jak bývá nazývána tvorba map
založených na distančních datech pořízených družicovými
senzory, využívá snímky pro více účelů. Snímky lze zobrazit
nejen jako viditelný mapový podklad, který je ze své podstaty
do značné míry samopopisný a názorný, ale především jako
zdroj informací, které je možno ze snímku extrahovat, upravovat, analyzovat a nakonec také zobrazit na mapě. Nabídka
družicových dat se v současnosti neustále rozšiřuje a poskytuje uživatelům stále jemnější rozlišení. Submetrová velikost
pixelu optických dat již dnes rozhodně není výjimkou a proto
se na úrovni prostorového rozlišení nabízí srovnání s leteckými snímky. Nejen prostorové, ale také spektrální, radiometrické a především časové (temporální) rozlišení, tedy možnost opakovaně snímat zadané území až s periodou jednoho
dne, dohromady předurčují družicová data jako zdroj informací v těch oblastech, kde jsou tradiční mapové produkty
nepřesné, zastaralé, nebo kde úplně chybí. A také tam, kde
je nutné urgentně dodat co nejaktuálnější informace o situaci
na místě – třeba v případě akutní humanitární krize. V obou
případech data dálkového průzkumu Země (DPZ) umožňují
stanovení priorit v území a přispívají tak k větší efektivitě
poskytované pomoci.
Činnost humanitárních organizací v zahraničí lze rozdělit
do dvou hlavních oblastí: vlastní humanitární pomoc a rozvojová pomoc. V obou případech se jedná o pomoc lidem
v nouzi způsobené přírodní katastrofou (např. zemětřesení,
tsunami), válečným konﬂiktem či dlouhodobě nepříznivými podmínkami (socioekonomickými, přírodními) jako je
sucho, neúroda, nevhodná forma zemědělství (intenziﬁkace, extenzivní spásání) atd. Zatímco humanitární pomoc je
rychlá, krizová a cílená na záchranu životů a bezprostřední
pomoc, rozvojová pomoc je dlouhodobým procesem, který
je zaměřen na zmírnění dopadů chudoby, rozvoj vzdělání,
zdravotnictví, zemědělství nebo podnikání.

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se satelitním mapováním probíhajícím v rámci projektu RESPOND, ukázkami
služeb a aplikací a s kartograﬁckými aspekty tohoto typu
mapování.

2. Mapování RESPOND
2.1 Základní informace o projektu
RESPOND [2] je aliance evropských a mezinárodních organizací a ﬁrem, pohybujících se v oblasti humanitární pomoci,
a pracujících na zlepšení dostupnosti mapových podkladů,
družicových dat a geograﬁckých informací obecně pro tyto
potřeby. Hlavním cílem projektu RESPOND je přispět ke
zvýšení včasnosti a efektivity evropské a mezinárodní humanitární pomoci díky využití vhodně přizpůsobených a spolehlivých geograﬁckých informací.
Jediným partnerem z nových členských zemí Evropské
unie (EU) v konsorciu producentů je ﬁrma GISAT, která
poskytuje mapovací služby, mj. dvěma českým uživatelům
z řad nevládních humanitárních organizací, jimiž jsou Člověk v tísni a Adra CZ. V operačním období let 2007–2008
bylo oběma českým uživatelům poskytnuto dohromady více
než 100 mapových produktů na podporu jejich humanitární
činnosti pro rozvojové země: v Afghánistánu, Angole, Etiopii, Mongolsku a na Srí Lance. Projekt RESPOND je ﬁnancovaný Evropskou kosmickou agenturou (ESA) v programu
GMES Service Elements (GSE), jenž je součástí evropského rámce GMES (Globální monitoring životního prostředí
a bezpečnosti) – společné iniciativy ESA a Evropské komise. Dlouhodobým cílem iniciativy GMES je vytvořit infrastrukturu a odbornou kapacitu pro poskytování operačních
služeb založených nad daty DPZ v prioritních oblastech EU.
Podpora humanitárních a rozvojových aktivit v rámci reakce na mimořádné události (Emergency Response) je jednou
z těchto oblastí.
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2.2 S lu ž b y
Služby ve formě produkce a poskytnutí map a vektorových
dat podporují humanitární aktivity ve všech fázích tzv. cyklu managementu katastroﬁcké události. Cyklus zahrnuje jak
preventivní činnost předcházející vzniku krizové situace,
činnosti bezprostřední reakce a řešení vypuklé krize, tak
rekonstrukční a rozvojové aktivity, které následují po jejím odeznění. Vzorovým příkladem je sekvence akcí, které
odstartovalo zemětřesení dne 26. 12. 2004 v oblasti Indického oceánu. Následná vlna tsunami způsobila obrovské ztráty na lidských životech a značné materiální škody. Statisíce
lidí přišly o střechu nad hlavou, vypukla humanitární krize,
která vyžadovala urgentní řešení. Mezinárodní humanitární
a zpracovatelská komunita reagovala rychle a pružně. V krátkém období po události vyprodukovala množství map, které
sloužily k rychlému vymezení zasažených oblastí, zjednodušily orientaci a směřování pomoci. Po zažehnání bezprostřední humanitární krize se rozjely rozvojové humanitární
programy na obnovu a rekonstrukci postižených oblastí.
Následná kombinace aktuálních a archivních snímků zde
poté pomohly dokumentovat rozsah škod a postup rekonstrukčních prací [3].
Každá z krizových fází klade rozdílné požadavky na
dodávané mapové výstupy jak z hlediska mapového obsahu, rozsahu a podrobnosti mapování, tak aktuálnosti a rychlosti dodání. Mapování neboli služby poskytované v rámci
RESPONDU se proto dělí do více typů, které reﬂektují rozmanité potřeby jednotlivých fází humanitární a rozvojové
pomoci (tab. 1).
Samostatnou kategorií je tzv. Krizové mapování, jež musí
poskytnout mapové výstupy v řádu hodin či dní po vypuknutí
krizové situace. Ve velmi krátkém časovém intervalu je třeba
získat, zpracovat a vyhodnotit satelitní snímky a zpracovat je
do podoby kartograﬁckých výstupů. Tomu odpovídají speciální způsoby urgentního poskytování dat DPZ mezinárodní
aliancí provozovatelů (The International Charter – http://
www.disasterscharter.org) i způsoby zpracování a výsledné
mapy tak většinou obsahují jen nejzákladnější topograﬁcké
a tematické informace nutné pro logistickou podporu humanitárních operací.
Na pomyslném opačném konci časové přímky urgence
stojí kategorie map sloužících dlouhodobé rozvojové pomoci
a prevenci. Tyto mapy jsou často založeny na retrospektiv-

ním sledování změn a vývoje jednoho nebo více vybraných
fenoménů. K tomu účelu využívají archivních satelitních
snímků a analytických postupů zpracování dat.
Z hlediska kategorizace mapového obsahu se nedá vést
jednoznačná dělící linka mezi jednotlivými typy mapování
(služeb). Základní mapy mohou mimo topograﬁckého obsahovat i vybraný tematický obsah a stejně tak tematické mapy
spolu s tematickým obsahem zobrazují topograﬁcké prvky
[4]. Z hlediska koncepce vzniku svého obsahu je většina typů
produktů mapami analytickými – např. mapa vodních zdrojů
nebo infrastruktury, případně syntetickými v případě některého tematického mapování – např. mapa variability vegetace
nebo intenziﬁkace zemědělství.
Měřítka výsledných map se liší dle potřeb konkrétní aplikace. Používaný rozsah se rozpíná od velkého (1:5 000) po
střední (1:100 000) měřítko, v případech, kdy je mapováno
opravdu rozsáhlé území, mohou nalézt uplatnění i mapy
malých měřítek kolem 1:200 000. Výběr měřítka ovlivňuje
rozsah mapovaného území, daný charakterem a rozsahem
jevů, které mají být zmapovány.
2.3 D ružicové s nímky
Je nasnadě, že aplikační požadavky a cílové měřítko se
v důsledku přenáší na výběr zdrojových satelitních i podpůrných dat. Potřebám aplikace je třeba přizpůsobit prostorové
i spektrální rozlišení družicových dat. Při mapování změn
lze využít archivních družicových dat, při potřebě aktuálních
dat je třeba objednat pořízení nových snímků dle speciﬁkace
uživatele.
Snímky velmi vysokého rozlišení (velikost pixelu menší
nebo rovna 1 m – například ze satelitů Ikonos, QuickBird
nebo Kompsat-2) jsou vhodné pro mapování v měřítkách
1:5 000 – 1:10 000. Z hlediska tematického zaměření mapovacích služeb pokrývají široké spektrum aplikací od základního po tematické mapování. Využití nalézají především
tam, kde je třeba poskytnout maximální detail na úrovni jednotlivých budov, infrastruktury, ale také vegetace nebo hydrologické sítě. Jako příklady lze jmenovat mapování měst,
uprchlických táborů, vodních zdrojů, poškození nebo rekonstrukce budov. Obr. 1 (viz 2. str. obálky) je výřezem z mapy
vodních zdrojů, budov a vegetace v oblasti Borichy v Etiopii
se snímkem ze satelitu Ikonos jako podkladem.

Tab. 1 Rozdělení mapovací služeb RESPOND
Služba

Účel

Základní mapování

Poskytuje základní informace o infrastruktuře, osídlení a administrativních jednotkách,
hydrologii a výškopisu v zájmovém území. Produktem je základní mapa s vybraným
topograﬁckým obsahem.

Krizové mapování a mapování škod

Zobrazuje stav infrastruktury a detekované škody během humanitární krize / živelné
pohromy.

Situační mapování

Poskytuje nejaktuálnější geograﬁcké informace na operační bázi týkající se speciﬁcké
(krizové) situace.

Mapování zaměřené na řešení situace uprchlíků

Rozmanité produkty týkající se mapování a managementu podpory uprchlíků
a uprchlických táborů.

Tematické mapování pro prevenci, rekonstrukci
a plánování.
Mapování zdraví a Environmentálních dopadů

Zobrazují speciﬁcké informace o vybraném zájmovém území ve formě tematické nebo
analytické mapy.
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Snímky vysokého rozlišení (s velikostí pixelu do 10 m –
– např. Formosat-2, SPOT-5, Alos) nacházejí uplatnění pro
mapy v měřítku 1:25 000, které jsou vhodné pro větší území (např. aglomerace, administrativní jednotka 3. řádu atd.).
Obr. 2 (viz 2. str. obálky) ukazuje jeden list ze sady map aglomerace Baku v Ázerbájdžánu. Na podkladě snímku z družice
SPOT-5 mapa kombinuje zobrazení infrastruktury, objektů ropného průmyslu, vodních ploch, říční sítě a kategorií
zástavby. Mapa slouží na podporu územního plánování.
Pro mapování v menších měřítcích bývají využívány snímky z družic SPOT, Landsat, Meris aj. Mnohé nabízejí širší
rozsah spektrálních kanálů, který rozšiřuje jejich využitelnost při mapování krajinného pokryvu, zemědělství nebo
třeba konkrétních druhů vegetace a jejich vývoje. Sada výřezů z tematických map na obr. 3 (viz 3. str. obálky) zobrazuje klasiﬁkaci zemědělského využití půdy v oblasti Awassy
v Etiopii. Objektově orientovaná klasiﬁkace byla provedena
na sadě archivních snímků z družic Landsat a SPOT v několika časových horizontech. Výsledky klasiﬁkace byly použity
i k analýze vývoje využití ploch a k vytvoření map intenziﬁkace zemědělství a záboru půdy. Mapy slouží na podporu
rozvojových aktivit v oblasti dlouhodobě postižené suchem
a intenzivním zemědělstvím.
V aplikacích pro humanitární činnost je již běžné používání radarových dat. Radary jsou dnes schopny poskytnout
prostorové rozlišení až v řádu jednotek metrů, což značně
rozšiřuje jejich aplikační využití. Jsou vhodné například
pro sledování zaplavených oblastí během povodní, detekci
budov, ale také pro tvorbu digitálního výškového modelu.
Tvoří mnohdy jedinou družicovou alternativu v případech,
kdy je z důvodu vysoké oblačnosti obtížné nebo nemožné
pořídit aktuální optický snímek zájmového území.

3. Kartograﬁcké aspekty satelitního mapování
3.1 Zpracování dat
Postup mapování od získání dat po ﬁnalizaci a prezentaci
výstupů lze pro přehlednost rozdělit do souboru tzv. „stavebních bloků“, jak je naznačeno v obr. 4.
Datové vstupy do procesu zpracování představují na
základní úrovni satelitní snímky s rozlišením dle potřeb konkrétní aplikace, a další pomocná satelitní data jako je digitální model terénu SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission)
nebo mozaika Landsat GeoCover. Ostatní pomocná vstupní
data představují rastrové topograﬁcké mapy, digitální databáze administrativních území, názvů míst (tzv. Gazetteery)
případně další, dle potřeb aplikace a především jejich dostupnosti a věrohodnosti. V neposlední řadě je třeba uvést vstupy
samotného uživatele, jenž může poskytnout přesná in situ
měření GPS a jehož znalost mapovaného území je klíčová
především v případě analytického zpracování distančních dat
(klasiﬁkace, interpretace, analýzy).
Při orthorektiﬁkaci družicových snímků pokrývajících území zemí třetího světa se coby zdroj nadmořské výšky v rámci projektu standardně využívá digitální model SRTM, nebo
nejnověji Aster GDEM (Global Digital Elevation Model)
s prostorovým rozlišením 30 metrů. Nevýhodou je relativně
nízké prostorové rozlišení a z něho plynoucí chyby zvláště
v členitém terénu, na druhou stranu se jedná o jediné zdarma dostupné modely s globálním pokrytím a deﬁnovaným
standardem kvality. Alternativou je samozřejmě možnost
vytvoření přesnějšího digitálního modelu terénu stereofotogrammetricky pomocí překrývajících se dvojic družicových
snímků, nevýhodou tohoto řešení jsou ale vysoké náklady za

Obr. 4 Zpracovatelské stavební bloky
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pořízení a zpracování dat. A cena je, kromě včasnosti a účelnosti, jedním z rozhodujících faktorů u služeb podporujících
humanitární činnost [5]. Vzhledem ke globálnímu rozsahu
projektu RESPOND je stanovenou cílovou projekcí (na datové a mapové úrovni) zobrazení v souřadném systému UTM
(Universal Transverse Mercator) v pásu příslušném zájmovému území a elipsoidem a datumem WGS84.
Důležitým stavebním blokem jsou úpravy obrazu. Je třeba
vybrat vhodnou barevnou kompozici, nastavit jas, kontrast
a rozložení jednotlivých barev úpravami histogramu. Pokud
chceme v mapě zvýraznit reliéf pomocí jeho stínování, přibývá další sada kroků. Protože výsledný dojem z mapy závisí
především na její snadné čitelnosti a uživatelské „přívětivosti“
obrazového podkladu, je nutné předchozím operacím věnovat značnou pozornost. Zpracování méně kvalitních snímků
nebo jejich radiometrická nevyrovnanost v mozaice násobí
při omezených možnostech automatizace pracnost celého
procesu obrazových úprav. Zvláště u map, kde je kladen
důraz na zobrazení vegetace, je pro podkladový obraz vhodná kombinace spektrálních pásem v tzv. nepravých barvách,
nejčastěji v kombinaci 4-3-2 (blízké infračervené – červené
– zelené pásmo). Vegetace zde vystupuje v různých odstínech červené, které usnadňují odlišení jejích jednotlivých
typů i její jasnější vymezení od ostatních druhů krajinného
pokryvu.
Při zapracování a integraci pomocných dat, která mohou
dodat cenné tematické i topograﬁcké informace, producent
naráží na řadu problémů – data bývají různých měřítek (většinou rozdílných od cílového měřítka mapování), na různém
stupni vnitřní konzistence a systematičnosti pokrytí zájmového území [6]. Proto je nutné k využití těchto zdrojů přistupovat kriticky a získané informace vždy konfrontovat s realitou
interpretovatelnou z aktuálních satelitních snímků.
Kompozice map produkovaných v RESPONDu je daná
společnou šablonou, která producentům nabízí jen omezenou možnost její editace nebo přizpůsobení. Na druhou
stranu je tím zajištěna jednotná identita projektových mapových výstupů, která je podřízena přehlednosti a uživatelské
přívětivosti. Výsledná mapa tak standardně obsahuje vlastní mapové okno, dvě náhledové mapky, legendu, stručný
popis účelu a postupu vzniku mapy, informaci o měřítku,
použitých podkladových datech, projekci a o copyrightech
(viz obr. 2 na 2. str. obálky). V závislosti na typu a účelu mapy se mění legenda, která obvykle nebývá rozsáhlá
a zobrazuje především mapované objekty uživatelského
zájmu. Mapy i veškeré vektorové výstupy, které producent
poskytuje uživateli, je samozřejmě třeba opatřit metadaty
[7], jejichž struktura je v RESPONDu také jednotně deﬁnována. Metadata navíc slouží k plnění databáze mapového
katalogu, který uživatelům umožňuje vyhledávat produkty
podle řady kritérií. Nedílnou součástí každé produkce je
i validace na interní i externí úrovni. Hodnocena je nejen
geometrická a tematická přesnost výstupů, ale také kvalita
kartograﬁckého a estetického zpracování. Do procesu jsou
zapojeni i samotní uživatelé služeb, kteří hodnotí, zda mapa
splňuje účel, za jakým byla produkována.

3.2 S p e c ifik a tvo r b y m a p
Satelitní mapování s sebou z kartograﬁckého hlediska přináší jistá speciﬁka. V rámci RESPONDu je snahou, jak již
bylo zmíněno výše, zajistit jednotnost produktů v rámci projektu a samozřejmě respektování kartograﬁckých pravidel
při vytváření mapového obsahu a legendy. Alfou a omegou
takto zaměřené tvorby jsou, ač to zní banálně, především
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čitelnost, informační a estetická hodnota mapy. To je výzvou
i u klasických kartograﬁckých děl; u map, které kombinují klasický obsah (polohopis, popis a výškopis) a satelitní
obrazový podklad tyto požadavky vystupují do popředí ještě
naléhavěji. Vzhledem k rozdílným charakterům mapovaných
území, odlišnému rozlišení a barevné kompozici použitých
podkladových satelitních snímků nelze jednoduše použít jednu shodnou šablonu popisující velikost a barevnost kartograﬁckých znaků pro všechna mapování. Ke každému z případů
je proto třeba přistupovat individuálně.
Důležitou vlastností prvků zobrazovaných v mapě je, aby
na jedné straně šly na první pohled odlišit od podkladového
snímku, současně by ho ale neměly potlačovat a snižovat tím
jeho informační hodnotu. Jelikož tato podmínka platí současně, je mnohdy obtížné ji splnit pomocí obvyklých kartograﬁckých prostředků. V mapovací praxi se zde osvědčila metoda zobrazení areálů (např. klasiﬁkace druhů zástavby) nebo
majoritního typu liniových prvků (cestní a silniční síť) pomocí
průhlednosti vrstev bez ohraničení vymezeného další linií.
Stratiﬁkace mezi subkategoriemi v rámci jednoho fenoménu je pak zajištěna změnou barvy, případně tloušťky u linií.
Průhlednost je takto využita u ploch typů zástavby v obr. 2 (viz
2. str. obálky). Různé druhy šrafování jsou vhodné spíše k zobrazení plošně menších areálů než velkých souvislých ploch.
Samozřejmě, v případě komplexnější legendy, která kombinuje rozmanité liniové i areálové prvky nelze, opět z důvodu přehlednosti, aplikovat průhlednost na všechny z nich. V takovém
případě je vhodné zkombinovat průhledné znaky s klasickými
neprůhlednými (viz detail v obr. 1 na 2. str. obálky).
Pravidla umísťování popisu v mapách se satelitním obrazovým podkladem se neliší od těch klasických. Pro snadné odlišení popisu od podkladu je vhodné využít bílé halo
(lem). Výhodou, zvláště u map velkého měřítka, bývá relativně nízká zaplněnost mapy kartograﬁckými znaky a symboly, což kartografovi zjednodušuje umisťování popisu
a umožňuje efektivně využít možností poloautomatického
labelingu.
Výškopis bývá znázorňován pomocí vrstevnic generovaných ze SRTM. Takto vytvořené vrstevnice jsou, vzhledem
k rozlišení zdrojového rastru, již generalizované a hodí se
proto spíše pro mapy středního měřítka [8]. Ruční úpravy
vrstevnic jsou nutné v případě nepřesnosti zdrojového digitálního modelu terénu v místech s říční sítí interpretovanou
ze snímků. Efektní možnost jak vyjádřit výškopis nabízí stínování reliéfu, buď formou nastavení průhlednosti satelitního
obrazu s prosvítajícím stínovaným rastrem nebo rekalkulací
digitálních hodnot přímo v zobrazovaném satelitním obrazu. Na rozdíl od obvyklého postupu stínování simulujícího
sluneční osvit od severozápadu [8], [9], je vhodnější použít
azimut osvitu přibližně od jihovýchodu, který odpovídá přirozenému osvícení v době pořízení většiny satelitních snímků – v dopoledních hodinách. Názorný příklad stínování
podává, spolu s poloprůhledným zobrazením silnic, ukázka
na obr. 5 (viz 3. str. obálky).
Bez ohledu na způsob vytvoření prvku zobrazovaného
na mapě (ruční vektorizací, automatickou extrakcí nebo
klasiﬁkací) je nutné ho generalizovat přiměřeně vzhledem
k použitému měřítku mapy. Liniové prvky je vhodné upravit
pomocí vyhlazovacích nástrojů, plošným prvkům pak nastavit minimální zobrazovanou jednotku nebo také vyhlazení
jejich hranic. Řadu z těchto kroků lze během procesu vytváření dat automatizovat a jejich aplikace výraznou měrou přispívá k výslednému dojmu z celé mapy. Pokud je výstupem
ze služby také poskytnutí vektorových dat uživateli, je samozřejmě nutné provést kontroly zaručující jejich konzistenci
a topologickou přesnost.
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4. Závěr
Z hlediska tvorby map je jistě dobře, že současné produkty
GIS přikládají stále větší význam tvorbě kartograﬁcky správných mapových výstupů a nabízejí široký výběr nástrojů pro
tvorbu kartograﬁckých (re)prezentací. Za nevýhodu lze ale
označit, že ne všechny kroky zpracování je možné zapojit
do automatizované „výrobní linky.“ Možnost automatizovat
pracovní postupy hraje přitom zásadní roli při rozsáhlém
mapování, jako je RESPOND, zvláště při podpoře humanitární krizové činnosti.
Spolu s rozvojem geoinformačních technologií a jejich
pokročilým využíváním na straně obeznámených uživatelů rostou nároky na kvalitu a způsob předání a prezentace
výsledků mapování. Nestačí již dodat pouze papírový výtisk
mapy, která je pomyslnou špičkou ledovce v procesu zpracování dat v GIS – standardem je poskytnutí map a podkladových vektorových dat v digitální formě, který umožňuje
jejich efektivní distribuci a jejich další použití a analytické
zpracování v prostředí desktopových či mobilních GIS na
straně uživatelů [6]. Internetové mapové katalogy a portály
založené na bázi mapového serveru zpřístupňují digitální
výsledky mapování a usnadňují jejich distribuci mezi uživateli. Příkladem takového portálu je třeba Reuters AlertNet
[10]. Velký důraz je kladen na používání standardních formátů a poskytování metadat.
V oboru satelitního mapování pro podporu humanitárních
a rozvojových aktivit je a jistě i nadále bude zajímavé sledovat, jaký pokrok nejen z hlediska rychlosti a formy doručení
výstupů, ale i z hlediska kartograﬁcké kvality a kvality zpracování obecně, přináší vývoj v segmentu služeb založených
na DPZ a geoinformačních technologiích. V provozu jsou
již družicové systémy velmi vysokého rozlišení nové generace s periodou snímání 1 dne (RapidEye) a radarové systémy spojující výhody předchozích s nezávislostí na počasí
(TerraSAR-X). Běží projekty na zlepšení infrastruktury pro
poskytování dat (SDI) jako je SOSI, aktivity na budování

předoperačních evropských služeb – SAFER, LINKER, ale
i komerční aktivity typu Express Maps. To vše má jediný cíl:
rychlou a efektivní pomoc lidem v zasažených oblastech.
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Abstrakt
Životopis, odborná, vědecká a publikační činnost významného rakouského a českého zeměměřiče a geofyzika generálmajora
c. a k. rakousko-uherské armády a jednoho z nejznámějších představitelů Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni v letech
1862 až 1905 Dr. h. c. Roberta Daublebského von Sternecka.
Famous Austrian and Czech surveyor and geophysicist, major-general Dr. h. c. Robert Daublebsky von Sterneck
Summary
Biography, expert, scientiﬁc and publication activity of famous Austrian and Czech surveyor and geophysicist, major-general of
K. und K. Austro-Ungarn army and one of well-known representatives of Military Geographic Institute in Vienna in 1862–1905
Dr. h. c. Robert Daublebsky von Sterneck.
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Významný rakouský a český zeměměřič a geofyzik Dr. h. c.
Robert Daublebský ze Sternecku (Daublebsky von Sterneck
– obr. 1) se narodil 7. 2. 1839 v Praze-Staré Město v domě
U modré růže čp. 403 (nyní Rytířská 403/16) v rodině
JUDr. Jakuba Daublebského von Sternecka (*1800, †1876),
zemského advokáta, a jeho manželky Marie (*1802, †1875),
rozené Kalinové z Jäthensteina. Pocházel z pražské větve rodu, založené budějovickým purkmistrem Františkem
Daublebským von Sterneckem (*1750, †1815), jeho dědečkem. Měl osm sourozenců, šest starších bratrů a jednoho
mladšího bratra a jednu mladší sestru, z nich dosáhli vysokého postavení v rakouské společnosti starší bratři Mořic
(*1834, †1917), který se stal významným vojenským kartografem, c. a k. polním zbrojmistrem (Feldzeugmeister),
velitelem válečné školy ve Vídni (1881 až 1885) a od roku
1890 majitelem 35. českého pěšího pluku v Plzni, napsal také
knihu o rodu Daublebských-Sternecků, a Jindřich (*1838,
†1896), který se stal c. a k. generálmajorem a byl autorem
knih, zejména o vojenských cvičeních v Praze.
Rodina Daublebských pochází z Českých Budějovic a rod
pravděpodobně z obce Doudleby (něm. Teindles), okres České Budějovice. Prvním šlechtickým předkem byl budějovický primátor Kašpar Doudlebský (*cca 1554, †1631), který
byl 1. 7. 1620 za svou věrnost císaři během stavovského
povstání obdařen erbem (obr. 2) a nobilitován s predikátem
„ze Šterneka“. V nobilitačním diplomu bylo zkomoleno jméno Doudlebsky na Daublebsky, které si členové rodiny ponechali i v dalších generacích a také po rozdělení v 18. století
na větev budějovickou, moravskou, korutanskou a pražskou.
Nyní větev Sternecků bydlí také ve Švédsku. Potomci českobudějovické větve žijí dodnes v Českých Budějovicích.
Nejznámějším příslušníkem rodu byl rodák z Klagenfurtu (česky Celovec) v Korutanech (Rakousko) Maxmilián
Daublebský von Sterneck (*1829, †1897) z korutanské
větve, hrdina námořní bitvy u Visu (18. až 20. 7. 1866),
vrchní velitel rakousko-uherského válečného námořnictva
(1883 až 1897) a polárník, jenž se zúčastnil polární výpravy Jana Nepomuka hraběte Wilczka (*1837, †1922) v roce
1872 jako kapitán lodi „Isbjörn“, která zřizovala zásobovací
základny pro polární expedici 1872 až 1874 pod vedením
vojenského topografa Juliusa von Payera (*1842, †1915)
a Karla Weyprechta (*1838, †1881). Jméno admirála Maxmiliána Daublebského von Sternecka nese nyní průplav
v Severním ledovém oceánu a mys na pobřeží Antarktidy.
Jeho přímým potomkem je rakouský velvyslanec v České
republice v letech 1999 až 2005 Dr. Klaus Daublebsky, který se mimo jiné zúčastnil slavnostního otevření opraveného
Čapkova mostu v obci Doudleby v roce 2003. Nakonec lze
uvést tvrzení správce rodinného archivu Daublebských-Sternecků historika Mgr. Tomáše Sternecka, Ph.D., příbuzného
Daublebských-Sternecků z českobudějovické větve a autora
knihy „Mezi měšťany a šlechtou. Dějiny rodu Daublebských
ze Sternecku“ (Brno, 2009), že „O jihočeském původu rodiny není pochyb“.
Po absolvování staroměstského akademického gymnázia
studoval R. von Sterneck na pražské technice (1857 až 1859),
kde byl žákem významného českého zeměměřiče profesora Karla Františka Edvarda rytíře Kořistky (*1825, †1906).
Jeho spolužákem pravděpodobně byl Dominik Zbrožek
(*1832, †1889), česko-polský šlechtic erbu Poraj, budoucí
první vedoucí katedry geodézie a sférické astronomie techniky ve Lvově (1871 až 1889), který tehdy také byl žákem
profesora K. Kořistky. Pak 11. 5. 1859 vstoupil do rakousko-uherské armády a sloužil jako kadet v Moravském pěším pluku č. 3 arcivévody Karla. Zúčastnil se rakousko-italské války
roku 1859, zejména bitev u Magenty (4. 6. 1859) a Solferina
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Obr. 1 Robert von Sterneck

Obr. 2 Erb rodu Daublebských
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(24. 6. 1859), kde rakouské vojsko bylo poraženo vojskem
Sardinského království a Francie. Jeho chování před nepřítelem bylo označeno jako statečné. Koncem června byl převelen ke Slezskému pěšímu pluku č. 1 císaře Františka Josefa I. V letech 1861 a 1862 byl pověřen velením brigádního
zákopnického oddílu. Od 9. 12. 1862 působil ve Vojenském
zeměpisném ústavu ve Vídni (VZÚ, k. u. k. Militär-Geographischen Institut in Wien, obr. 3), kde zpočátku pracoval
v triangulačně výpočetním oddělení a od roku 1863 započal
práce na evropském stupňovém měření. Při setrvání ve VZÚ
nastoupil 6. 10. 1864 na hodnost poručíka 1. třídy znovu do
pěšího pluku č. 1 císaře Františka Josefa I.
Během prusko-rakouské války roku 1866 byl R. von Sterneck 10. 7. povýšen na nadporučíka (Oberleutnant). Měsíc
vykonával pozorování nepřátelské armády na Moravském
poli (něm. Marchfeld) na bodech 1. řádu Leopoldsberg
a Hundsheimer-Berg pro vrchní armádní velitelství. 1. 3.
1868 byl přeřazen do Královéhradeckého pěšího pluku
č. 18 (ruského) velkoknížete Konstantina, avšak zůstal stále
v sestavě VZÚ. V témž roce se oženil s Joseﬁnou (*1844,
†1926), rozenou Chimani, dcerou šéfa kanceláře při dolnorakouském stavebním ředitelství, která, při jeho častých služebních cestách, byla mu velkou oporou svou péčí o domácnost
a dva syny. První z nich, známý matematik prof. Dr. Robert
Daublebský von Sterneck (*1871, †1928), studoval na univerzitě ve Vídni, kde obdržel doktorát (1893), habilitoval se
(1895) a působil. Pak pracoval jako mimořádný (od února
roku 1904) a řádný (od roku 1906) profesor na univerzitě
v Černivcech (něm. Czernowitz, nyní Ukrajina) a jako řádný profesor na univerzitě v Grazu (1907 až 1928). Druhý,
právník a lékař JUDr. MUDr. Oskar Daublebsky von Sterneck (*1874, †1965), byl pracovníkem univerzitní knihovny
ve Vídni, věnoval se právní teorii a napsal o tom i několik
knih a za 1. světové války působil jako lékař ve vojenských
špitálech.
V rámci VZÚ se zúčastnil v letech 1864 až 1897 měření
triangulace I. řádu v celém Rakousku-Uhersku, v letech 1871
až 1874 vykonával astronomická pozorování a barometrickou nivelaci bodů v Srbsku, Bulharsku, Bosně a Hercegovině a roku 1886 v Albánii. Pro mezinárodní stupňové měření
vyměřil astronomické azimuty na 59 bodech. Zde poprvé
použil také novou metodu určení zeměpisné šířky z měření
zenitových vzdáleností jižní nebo severní hvězdy (metoda
Sterneckova). Měření se provádělo univerzálním přístrojem,
opatřeným přesně děleným vertikálním kruhem. Metoda se
dosud vyučuje na vysokých školách Rakouska, Čech a Slovenska.
1. 11. 1872 byl jmenován kapitánem 2. třídy a 1. 11. 1877
kapitánem (Hauptmann). V této hodnosti byl 1. 5. 1880 opět
převelen k pěšímu pluku č. 1 císaře Františka Josefa I., ale
jeho příslušnost k VZÚ nebyla přerušena. V průběhu těchto
let poslouchal rovněž přednášky z vyšší geodézie a sférické
astronomie na Technické vysoké škole (TVŠ) ve Vídni, kde
jedním z přednášejících byl první rektor TVŠ a profesor vyšší geodézie a astronomie Josef Philipp Herr (*1819, †1884).
Mimo to během dvou let absolvoval s dobrým prospěchem
školu jízdy na koni pro pěšáky.
R. von Sterneck se zúčastnil také vyměřování několika základen, zejména roku 1873 základny u Chebu (něm.
Eger) v Čechách s délkou 4 188,2002 m, roku 1874 základny
u Radovce v Bukovině (něm. Radautz, nyní Rădăuţi, Rumunsko) s délkou 9 860,9530 m, a 13. až 28. 8. 1899 základny Chodačkiv-Nastasiv u města Ternopolu (nyní Ukrajina)
s délkou 4 445,4707 m.
V letech 1875 až 1879 a 1901 až 1904 měřil R. von Sterneck na jím konstruovaném vodočtu na molu Sartorio v Ters-

Obr. 3 Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni

Obr. 4 Sterneckův kyvadlový přístroj z roku 1887

tu (nyní Itálie). Jak je známo, výška této značky nad střední
hladinou Jadranského (dříve Adriatického) moře byla určená
v roce 1875 Dr. V. Farolﬁm s hodnotou +3,352 m a s přesností 10 mm na základě jednoročního pozorování mareografu.
Měření sloužila k přesnějšímu určení střední hladiny Adriatického moře pro účely přesné nivelace, jakož i pro studium
přílivu a odlivu Adriatického moře. Na základě těchto pozorování a v souladu s pozorováním v Dubrovníku, Pule (it.
Pola), Rijece (it. Fiume), Zadaru (it. Zara), Hvaru (it. Lesina)
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v Chorvatsku a jiných místech, snížil R. von Sterneck původní Farolﬁho výškový údaj o 0,0899 m.
V roce 1880 převzal kapitán R. von Sterneck vedení astronomické observatoře ústavu, kterou vedl až do roku 1894.
Navíc prováděl v uvedených letech v letním období astronomická pozorování v terénu. 1. 5. 1882 byl povýšen do hodnosti majora. V témž roce byl jmenován plnomocným komisařem při mezinárodní komisi pro stupňová měření.
V observatoři prováděl také školení navigačních důstojníků válečných bitevních lodí. Za tuto činnost obdržel v dubnu
1885 od námořní sekce říšského ministerstva války tištěné
poděkování a pochvalné uznání „za důkladné ponaučení
a v průběhu studia poskytnutou cennou podporu studijních
účelů ve Vídni“.
V roce 1886 byl major R. von Sterneck pověřen astronomickými a triangulačními pracemi v oblasti Lim (Limgebiete, území okolo řeky Lim, nyní na území států Černá Hora,
Albánie, Srbsko a Bosna a Hercegovina). Za tyto práce mu
3. 1. 1887 vyslovil náčelník generálního štábu c. a k. rakousko-uherské armády pochvalu za „věcné znalosti jako i píli při
provedení geograﬁckých polohových měření v oblasti Lim“.
R. von Sterneck vykonával také jiné práce, které byly
pomocné pro plnění úkolů VZÚ. Od roku 1883 zabezpečoval
částečně obchodní vedení astronomicko-geodetických skupin ústavu a v období 1886 až 1889 pracoval jako technický
vedoucí mechanických dílen ústavu.
Světového jména dobyl R. von Sterneck výzkumem tíže.
Již v roce 1881 konstruoval lehce transportabilní kyvadlový
přístroj (Pendelapparat) s půlvteřinovým kyvadlem, který
vyrobil mechanik E. Schneider ve Währingu. Přístroj se stále
zdokonaloval, nakonec v letech 1885 až 1887 byla vyhotovena jeho nová modiﬁkace (obr. 4). Navíc přístroj měl nové
odečítací zařízení na základě koincidenční metody konstrukce R. von Sternecka (1887). Přístroj se skládal ze čtyř částí:
a) kyvadlového přístroje, b) zařízení k určení doby kyvu, c)
zařízení k určení konstant, d) zařízení k postavení na stanovišti. Dále se uvádí detailní popis přístroje, který byl převzat
z práce Jana Boušky a Jaroslava Procházky:
„Za kyvadlo sloužila mosazná tyč délkou asi 25 cm, která
nesla na jednom konci pozlacené závaží váhy 1 kg, na druhém konci byla obruba pro achátový břit. Na přední straně
obruby bylo zrcátko, kterého bylo užito při určování doby
kyvu, na zadní straně pak destička, kterou byl držen achátový
břit.
Kyvadlo bylo umístěno na pevném stativu opatřeném
libelou a stavěcími šrouby. Na hořejší plošině stativu bylo
umístěno pevné zrcátko, které bylo možno seřídit rovnoběžně s kyvadlovým zrcátkem. V dolní části stativu bylo umístěno zvláštní pákové zařízení, jímž bylo možno udělit kyvadlu
určitou amplitudu 8’ až 10’.
Při měřeních byl celý přístroj přiklopen skleněným zvonem, aby proudy vzduchové a prach byly zvonem brzděny.
Na stativu uvnitř zvonu byl umístěn teploměr.
Doba kyvu se určovala koincidenční metodou; k určení
okamžiku koincidence se užívalo dalekohledu umístěného
nad horní plošinou stativu.
K určení konstant přístroje sloužily [vakuové] vývěvy
a manometry, zahřívací aparáty a kovové předměty.
K měření na stanovišti se stavěl celý přístroj na přenosný
skládací kamenný pilíř, nebo se užívalo zvláštního stativu,
který se upevňoval na zeď. Každá měřická souprava pracovala se dvěma úplnými přístroji, které kývaly současně. Z obou
hodnot se bral průměr. Pracovalo se metodou relativního
určení g“.
Tento model přístroje se stal základem všech dalších
kyvadlových přístrojů, jako např. přístroje Haidův, Fechne-
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rův a von Sterneck-Askania v Německu, Mioniho v Itálii,
Mendelhalliho v USA, Deforgese ve Francii, Fechnera-Stückartha, Sternberga (Šternberga) a „Agat“ v Rusku a SSSR
atd.
Zanedlouho se přednosti přístroje staly známy odborné
veřejnosti, což vedlo k jeho rozšíření po celém světě. Ještě
v roce 1939 věnoval tomuto přístroji více než 80 stránek ve
své známé učebnici „Kurs gravimetrii i teorii ﬁgury Zemli“
významný ruský astronom a gravimetrist akademik Aleksandr Aleksandrovič Michajlov (*1888, †1983). Avšak R. von
Sterneck konstruoval pro měření tíže také tzv. barymetr
(1884), který pracoval na jiném principu než kyvadlo.
První výzkum tíže započal R. von Sterneck v letech 1882
a 1883 v dole „Vojtěch“ Státních dolů na stříbro a olovo v Příbrami-Březových Horách v Čechách na hloubkách 542,5 m,
774,4 m a 999 m. Současní badatelé odhadují přesnost těchto
Sterneckových měření na ±13 mGal. Zde také poprvé určil
střední hustotu Země na 5,8 g cm-3. Ve výsledcích výzkumu
popisuje, že hodiny, které jdou na zemském povrchu správně,
se v hloubce 542,5 m zrychlují o 2,4 s a v hloubce 999 m
o 2,3 s. „Z toho usoudil, že vlivem přitažlivosti a odstředivé
sily Země a působením hmot vně se nalézajících, existuje
v každém bodě uvnitř Země stejné zrychlení. Dnes se ví,
že to platí jen přibližně, protože nerovnoměrnost rozdělení
hmot v kůře zemské působí místy značné odchylky“. Taková
měření byla zpočátku omezena pouze na oblast Království
českého, ale už v roce 1883 byla rozšířena i na další části
rakousko-uherské monarchie a od roku 1891 také do zahraničí.
1. 5. 1889 byl R. von Sterneck povýšen na podplukovníka (Oberstleutnant), 1. 11. 1894 na plukovníka (Oberst).
Mezitím byl 12. 9. 1894 jmenován vedoucím astronomicko-geodetického oddělení ústavu, do kterého spadala i astronomická observatoř, při další osobní účasti na astronomických
a trigonometrických pracích v terénu. Současně pokračoval
v gravimetrických měřeních na území Rakousko-Uherské
monarchie, v důsledku čeho dosáhl v roce 1901 celkový
počet určených tížnicových bodů v říši 544. Lze zdůraznit, že
9. až 27. 8. 1892 provedl první taková měření také na Západní Ukrajině na trati přesné nivelace podél železnice Ľviv-Nyíregyháza (kolem 300 km), kde měřil na 27 stanicích. Na
území Ukrajiny to byly Ľviv, Hlynna, Ščyrec’, Mykolajiv,
Biľče, Strij, Konjuchiv, Ljubince, Verchně Syněvydne, Skole, Hrebeniv, Tuchlja, Slavs’ke, Lavočne, Beskyd, Volovec’,
Svaljava, Mukačeve, Baťove (obr. 5). Na četných bodech této
trati byly měřeny také zeměpisné šířky astronomickým univerzálním přístrojem. Tížnicové odchylky (ve smyslu rozdílu
ϕastr.– ϕgeod.) jsou počínaje Ľvivem až do Konjuchova znaménka kladného, od Ljubinců do Volovce znaménka záporného,
odtud do Baťova a Maďarska opět znaménka kladného. Při
srovnání astronomických šířek, určených VZÚ v Praze na
řadě těchto bodů, s geodetickými šířkami, určenými VZÚ ve
Vídni, se zjistilo, že tížnicové odchylky jsou na těchto bodech
většinou znaménka kladného. Střední tížnicová odchylka ze
všech bodů rovná se + 3,7″. Ovšem, přesnost měření nebyla
velká. „Některé jeho stanice vykazují oproti nynějším měřením rozdíly až 25 mGal“. Kromě měření tíže se zabýval také
zpřesněním průběhu geoidu a vlivem rozložení hmot na astronomická pozorování (1888) a na výsledky nivelačních prací (1888, 1889).
Od roku 1891 určoval tíži také v Bavorsku a horní Itálii,
1892 v Berlíně, Postupimi a Hamburgu, 1893 v Paříži, Londýně (Greenwich a Richmond) a Štrasburku, 1894 v Pulkovu a Moskvě. Posledně jmenovaná místa se stala výchozími
body pro další určování tíže v Ruském císařství, kde jeho
přístroj byl zanedlouho zakoupen a od roku 1896 do roku
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Obr. 5 Kyvadlové měření Roberta von Sternecka na Západní Ukrajině v roce 1892

1914 jím bylo vyměřeno kolem 400 gravimetrických bodů.
Jen pro zajímavost uvádíme, že v roce 1903 určoval kyvadlem Sternecka napětí síly tíže v Hlavní komoře pro míry
a váhy v Sankt-Petěrburgu ohledně Pařížské astronomické
observatoře, Mezinárodního úřadu pro míry a váhy a Geodetického ústavu v Potsdamu významný ruský chemik, tvůrce periodické tabulky prvků Dmitrij Ivanovič Mendělejev
(*1834, †1907).
Kyvadlový přístroj R. von Sternecka se používal také
pro měření tíže v průběhu francouzské polární expedice na
lodi „Manche“ v červnu-srpnu 1892 na ostrovy Jan Mayen

a Špicberky (oba Norsko) v Severním ledovém oceánu.
Měření bylo vykonáno poručíkem námořnictva Augustem
Gratzlem v přístavu Edinburgh (3. a 4. a 7. 7. 1892), na ostrovech Jan Mayen (27. 7. 1892) a Špicberky (1. až 15. 8. 1892)
a v přístavu Tromsö (20. 8. 1892). Výsledky byly publikovány společně s R. von Sterneckem v ročence VZÚ v roce
1893. V témž roce měřil tíži přístrojem R. von Sternecka
poručík námořnictva Ritter von Müller v průběhu výpravy
do východní Asie na korvetě c. a k. námořnictva „Saida“.
Nehledě na takovou pracovní vytíženost se R. von Sterneck
zúčastňoval také schůzí odborných společností a vědeckých
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konferencí, jako např. pravidelné schůze c. a k. Zeměpisné
společnosti ve Vídni 18. 12. 1888 a IX. německých geograﬁckých dnů ve Vídni v dubnu 1891, kde přednesl referáty.
Jako vedoucí astronomicko-geodetického oddělení VZÚ
ve Vídni se R. von Sterneck zasloužil o vydání odborných
publikací, které mají neocenitelnou hodnotu i pro současné
rozmanité vědecké a praktické účely v oboru. V letech 1895
až 1903 byly vydány V.–XX. díly „Die astronomisch-geodätischen Arbeiten…“, I., II. a IV. díly „Die Ergebnisse der
Triangulierungen…“ (III. díl byl připraven k publikaci, ale
nevydán) a tři díly „Die Ergebnisse des Präcisions-Nivellement in der österreichisch-ungarischen Monarchie“. Kromě
toho on sám byl autorem více než 40 vědeckých knih, článků, katalogů a zpráv ve zprávách VZÚ ve Vídni „Mitteilungen des k. u. k. Militär-Geographischen Institutes“ a v jiných
vydáních v Rakousku, Německu a Čechách.
Výsledky jeho práce jsou uvedeny také v souborné publikaci „Die Tätigkeit des k. u. k. Militärgeographischen Institutes in den Letzten 25 Jahren (1881 bis ende 1905)“ (1907).
Všechny zmíněné publikace byly vydány v německém jazyce,
ale jedna, kterou zpracoval spolu s profesorem K. Kořistkou
na základě nového III. vojenského mapování v Čechách 1877
až 1880, vyšla v češtině i němčině pod názvem „Seznam výšek v Čechách, jež v letech 1877 až 1879 od c. k. voj. zeměpisného ústavu trigonometricky stanoveny byly“ (1884). Lze
se také zmínit o jeho účasti na vědeckém výzkumu jezera
Balaton v Maďarsku, o čem svědčí publikace „Resultate
der wissenschaftlichen Untersuchung des Balaton“ (1908),
jedním z autorů byl významný maďarský fyzik a jeden ze
zakladatelů geofyziky Lorand Eötvös (*1848, †1919). Některé výsledky jeho prací v terénu se uchovávají v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu
v Praze.
Taková mnohostranná a úspěšná činnost v oboru přinesla R. von Sternecku úctu u státních orgánů, vědeckých
a odborných institucí Rakouska a jiných evropských zemí.
Byl jmenován dopisujícím členem Císařské akademie věd
(1893; K.-k. Akademie der Wissenschaften, nyní Rakouská
akademie věd) a c. a k. Ústředního ústavu pro meteorologii
a geodynamiku (K.-k. Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik – ZAMG) ve Vídni, členem Královské české
společnosti nauk v Praze, Accademia dei Lincei (nyní Accademia Nazionale dei Lincei) v Římě, Kaiserlich Leopoldinisch – Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher
(nyní Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina
čili Německá akademie přírodovědců Leopoldina) v Halle
a Videnskabs-Selskabet v Kristiánii (nyní Det Norske Videnskaps-Akademi čili Akademie věd, Oslo, Norsko), čestným
doktorem univerzity v Göttingenu (1899), čestným členem
c. a k. Zeměpisné společnosti ve Vídni (K.-k. geographischen Gesellschaft in Wien), Zeměpisné společnosti v Berlíně
(Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin), Císařské ruské zeměpisné společnosti v Sankt-Petěrburgu a Císařské moskevské
společnosti badatelů přírody, zahraničním členem Moskevské matematické společnosti (1898). Obdržel 11 rakouských
a zahraničních vyznamenání, jako odznak „Za vojenskou
službu pro důstojníky 2. třídy“ (Militärdienstzeichen für Ofﬁziere, 2. Klasse), řád Železné koruny 3. třídy (4. 4. 1899, Kaiserlich-österrechischer Orden der eisernen Krone) a Rytířský
kříž Leopoldova řádu (1905, obr. 6), pruský Korunní řád 2.
třídy, ruský Řád sv. Anny II. třídy, Velitelský kříž Italského
korunního řádu, Důstojnický kříž řádu „Rumunské hvězdy“
a také řády dánský, řecký a turecký, medaili Ch. A. von Conthenia (1896) Německé akademie přírodovědců Leopoldina
(obr. 7) atd. 1. 1. 1906 po ukončení aktivní služby ve VZÚ
odešel do důchodu jako generálmajor.
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Obr. 6 Rytířský kříž Leopoldova řádu

Obr. 7 Medaile Ch. A. von Conthenia

Zemřel 2. 11. 1910 ve Vídni a je pohřben na hřbitově osady Neustift am Walde (dnes součást Vídně), kde jsou také
pohřbeni jeho bratři Mořic, Jindřich a Vilém.
Na závěr zdůrazníme, že Dr. h. c. Robert Daublebský
von Sterneck zanechal v geodézii, astronomii a geofyzice
Rakouska-Uherska a Čech významnou a nesmazatelnou stopu. O tom svědčí přítomnost jeho jména nejen v učebnicích,
ale i v různých současných encyklopediích a kalendářích.
Poznámka: Důležitou pomoc při zpracování tohoto pojednání poskytli autorům Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D. (HÚ AV
ČR), PhDr. Zdeněk Matušík (NK ČR), Ing. Václav Nejedlý,
Ing. Jan Rambousek (oba VÚGTK, v.v.i.) a Ing. Pavel Vyskočil, DrSc. (*1934, †2006), kterým patří velký dík. Informace
o zdrojích a podkladech, ze kterých příspěvek čerpá, uvedeny
v publikaci o R. Sterneckovi v Rozpravách Národního technického muzea v Praze.
Do redakce došlo: 19. 1. 2009
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Společná konference 16. zasedání
mezinárodního řídícího výboru
EUPOS a 8. zasedání pracovní
skupiny systémové kvality, integrity
a sledování vzájemného působení
spojené s Mezinárodním sympoziem
GNSS v Berlíně

třikrát za rok, má 15 členů a je napojena přibližně na 150 organizací.
Dále informoval o síti evropských permanentních stanic EPN, kterou tvoří 223 stanic, 7 datových center a 16 analyzačních center. J.
Šimek z ČR (VÚGTK) popsal celkový vývoj realizace permanentní
stanice od počátečního návrhu po jeho realizaci a poskytování dat
a poukázal na případné problémy během procesu. A. Buga z Litvy
popsal realizaci sítě GNSS a zmínil se rovněž o ﬁnancování. Financování z fondů EU se věnovala v příspěvku N. Schmeling. B. Droščák ze Slovenska popsal realizaci referenčního rámce na území Slovenska pomocí permanentní sítě SKPOS. Několik příspěvků bylo
věnováno praktickým ukázkám využití sítí – např. on-line sledování,
laserové skenování apod.
Ing. Jaroslav Nágl,
foto: Ing. Adéla Kratochvílová,
Zeměměřický úřad, Praha
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Dne 30. 11. 2009 se konalo 16. zasedání mezinárodního řídícího
výboru EUPOS (Evropský systém určování polohy) a 8. zasedání
pracovní skupiny systémové kvality, integrity a sledování vzájemného působení (SQII). Ve dnech 1. a 2. 12. 2009 následovalo Mezinárodní sympozium GNSS. Organizátorem konference byl Senate
Department for Urban Development v Berlíně.
První den konference G. Rosenthal přivítal účastníky a seznámil
je s programem 16. zasedání mezinárodního organizačního výboru
EUPOS. Každá členská země představila novinky ze svých regionálních sítí. Zástupci CZEPOS prezentovali za ČR nové služby ve
formátu RTCM 3.1, test přesnosti, který v souvislosti s jejich zavedením proběhl a poměr využití korekcí RTCM 2.3 a 3.1. Novinkou
rovněž byly nové souřadnice CZEPOS, určené ve VÚGTK, v.v.i.,
zpracováním časových řad a aktuální statistiky, týkající se počtu
uživatelů a dostupnosti dat.
Na 16. zasedání výboru EUPOS bylo schváleno přijetí nového
člena, kterým je Černá Hora. Síť permanentních stanic GNSS státu
Černá Hora nese název MONTEPOS a probíhá spolupráce na výměně dat se Srbskem a Chorvatskem.
Pracovní skupinu pro kvalitu (SQII) vedl J. Zvirgzds, který se
věnoval problematice jednoznačného označování pro protokol
NTRIP v rámci standardu EUPOS. J. Balodis se věnoval problematice určení souřadnic permanentních stanic.
Zasedání EUPOS a SQII se zúčastnili zástupci Bulharska, Černé Hory, České republiky, Estonska, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska,
Maďarska, Moldavska, Německa, Polska, Rumunska, Slovenska,
Slovinska a Srbska.
Druhý a třetí den se konalo Mezinárodní sympozium GNSS 2009

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
XXX. sympozium z dějin geodézie
a kartograﬁe v Praze
528:91

Dne 16. 12. 2009 se péčí Národního technického muzea v Praze
(NTM) a v jeho prostorách uskutečnilo již XXX. sympozium z dějin
geodézie a kartograﬁe.
Bylo předneseno 12 referátů a 4 informace:
Referáty:
Ludvík Mucha: Nové poznatky o díle Václava Merklase.
Jan Kozák: Mapa Virginie a Marylandu Čecha Augustina Heřmana
z let 1660–70.
Miroslav Mikšovský: Zobrazení sídel na starých mapách Moravy.
Jozef Csütörtöky: Umelecká a ikonograﬁcká analýza prvých celestiálnych glóbusov W. J. Blaeua.
Tomáš Grim: Kopie, reprodukce a faksimile starých map.
Karel Brenner: Mapa severního Paciﬁku M. S. Golikova z roku 1787
(obr. 1).

Obr. 1 Konferenční sál Mezinárodního sympozia GNSS
(obr. 1), které účastníky seznámilo s praktickým řešením a využíváním permanentních sítí GNSS. Přivítání a seznámení s programem
obstarali H. Dunger-Löper, H. J. Haubold a G. Rosenthal. I. Fejes
z Maďarska prezentoval aktuální stav EUPOS, který v současnosti
čítá více než 400 stanic a 8200 uživatelů. Další příspěvek se věnoval
plánovanému systému Galileo a přednesl jej W. Enderle z Belgie.
Systém GPS popsal ve svém příspěvku R. Clore z USA. J. Ihde
z Německa informoval o technické skupině EUREF, která se stýká

Obr. 1 K. Brenner při prezentaci referátu
(sedící zleva A. Švejda a T. Grim)
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Součástí sympozia byla i malá výstavka přírůstků do sbírek NTM
v oboru geodézie, kartograﬁe a astronomie (obr. 2). Účastníci sympozia jsou na obr. 3.
Přednesené referáty budou otištěny v samostatném sborníku.
Lze jen doufat, že se tato sympozia budou konat i v dalších letech.
Organizátorům i přednášejícím náleží plné uznání.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha
foto: Ing. Drahomír Dušátko

OSOBNÉ SPRÁVY
Ing. Vladimír Stankovský skončil
funkciu podpredsedu ÚGKK SR
92:Stankovský:528

Obr. 2 Kruhový navigační přístroj z výstavy přírůstků
do sbírek NTM – součást sympozia

Dušan Adam: Topograﬁcká mapa 1:10 000 – značkové klíče a klad
listů v digitální podobě.
Václav Slaboch: Metrická konvence z pohledu geodézie a kartograﬁe.
Jozef Marek: Jan Antonín Baše a slovenský kataster.
Václav Čada, Martina Vichrová: Výškové kóty na mapách II. vojenského mapování – Moravy a Slezska.
Eva Chodějovská: Textové komentáře k sekcím I. vojenského mapování.
Alexandr Drbal: Robert Daublebsky von Sterneck významný rakouský a český vojenský zeměměřič.
Informace:
Ján Ježko: Profesor Gál a Katedra geodézie STU v Bratislave
k nedožitým 95. narozeninám.
Drahomír Dušátko: Španělská kartograﬁe v Národní knihovně
v Madridu.
Jan Ratiborský: Světový rok astronomie ve ﬁlatelii.
Antonín Švejda: Pamětní mince ČNB k vydání Keplerových zákonů.
Ke každému přednesenému příspěvku pak proběhla krátká diskuze.

Vláda Slovenskej republiky (SR) uznesením č. 583 z 26. 8. 2009
s účinnosťou toho istého dňa odvolala Ing. Vladimíra Stankovského
z funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra
(ÚGKK) SR.
Narodil sa 1. 10. 1960 v Humennom. Do rezortu geodézie a kartograﬁe nastúpil v roku 1983 ako zamestnanec Geodézie, n. p. (od
1. 7. 1989 š. p.), Bratislava, oddiel evidencie nehnuteľností Bratislava – vidiek. Do ÚGKK SR prišiel z funkcie konateľa geodetickej
ﬁrmy GEOKA, spol. s r. o., Bratislava na základe uznesenia vlády
SR č. 987 zo 14. 11. 2007, ktorým bol vymenovaný do funkcie podpredsedu ÚGKK SR s účinnosťou od 19. 11. 2007. (Jeho pracovnú
činnosť pozri Geodetický a kartograﬁcký obzor, 2008, č. 1, s. 1.)
Ďakujeme Ing. Vladimírovi Stankovskému za prácu, ktorú vykonal vo funkcii podpredsedu ÚGKK SR a želáme mu veľa pevného
zdravia a nové pracovné úspechy v oblasti geodézie.

NEKROLOGY
Zemřela Ing. Jitka Puklová
92.Puklová:528

Dne 14. 9. 2009 zesnula ve věku 79 let někdejší odborná asistentka
katedry geodézie a pozemkových úprav FSv ČVUT v Praze Ing.
Jitka Puklová. Na katedře pracovala již od roku 1958 a vždy vzorně
plnila své pedagogické a pracovní povinnosti. Byla po mnoho let vedoucí učitelkou řady ročníků studentů a zasloužila se tak nejen o odborný růst, ale i o rozšíření kulturního, poznávacího a společenského
rozhledu dnešních absolventů oboru geodézie a kartograﬁe. Byla též
spoluautorkou několika skript a učebních textů z geodézie a topograﬁckého kreslení. Do zaslouženého důchodu odešla v roce 1990,
ale kontakt se svou katedrou udržovala až do posledních let života.
Na její tvořivou práci nikdy nezapomeneme.

Pro příští GaKO připravujeme:

Obr. 3 Účastníci sympozia

MIKITA, T.–KLIMÁNEK, M.: Mapa potencionální dostupnosti
signálu GPS
LYSÁK, J.: Skalní útvary z pohledu digitální kartografie a GIS
HEISIG, J.–BURIAN, J.: Míra generalizace při vizualizaci tras
pohybu obyvatelstva
Z geodetického a kartografického kalendáře
(leden, únor březen)

Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 2

48

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR
odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
a Úradu geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky
Redakce:
Ing. František Beneš, CSc. – vedoucí redaktor
Ing. Jana Prandová – zástupkyně vedoucího redaktora
Petr Mach – technický redaktor
Redakční rada:
Ing. Richard Daňko (předseda), Ing. Jiří Černohorský (místopředseda), Ing. Svatava Dokoupilová, doc. Ing. Pavel Hánek,
CSc., prof. Ing. Ján Hefty, PhD., doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., Ing. Štefan Lukáč, Ing. Zdenka Roulová
Vydává Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartograﬁe a katastra Slovenskej republiky v nakladatelství Vesmír,
spol. s r. o., Na Florenci 3, 111 21 Praha 1, tel. 00420 234 612 395. Redakce a inzerce: Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11
Praha 8, tel. 00420 284 041 415, 00420 284 041 656, fax 00420 284 041 625, e-mail: frantisek.benes@cuzk.cz a VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava, telefón 004212 20 81 61 86, fax 004212 20 81 61 61, e-mail: jana.prandova@skgeodesy.sk. Sází Typos, závod
VIVAS, Sazečská 8, 108 25 Praha 10, tiskne Serifa, Jinonická 80, 158 00 Praha 5.
Vychází dvanáctkrát ročně.
Distribuci předplatitelům v České republice zajišťuje SEND Předplatné. Objednávky zasílejte na adresu SEND Předplatné, P. O. Box
141, 140 21 Praha 4, tel. 225 985 225, 777 333 370, 605 202 115 (všední den 8–18 hodin), e-mail: send@send.cz, www.send.cz, SMS
777 333 370, 605 202 115. Ostatní distribuci včetně Slovenské republiky i zahraničí zajišťuje nakladatelství Vesmír, spol. s r. o.
Objednávky zasílejte na adresu Vesmír, spol. s r. o., Na Florenci 3, POB 423, 111 21 Praha 1, tel. 00420 234 612 394 (administrativa),
další telefon 00420 234 612 395, fax 00420 234 612 396, e-mail: vanek@msu.cas.cz, e-mail administrativa: vorackova@msu.cas.cz
nebo imlaufova@msu.cas.cz. Dále rozšiřují společnosti holdingu PNS, a. s. Do Slovenskej republiky dováža MAGNET – PRESS
SLOVAKIA, s. r. o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava 5, tel. 004212 67 20 19 31 až 33, fax 004212 67 20 19 10, ďalšie čísla
67 20 19 20, 67 20 19 30, e-mail: magnet@press.sk. Predplatné rozširuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 821 06 Bratislava 214, tel. 004212 54 41 80 91, 004212 54 41 81 02, 004212 54 41 99 03, fax 004212 54 41 99 06, e-mail:
zahranicna.tlac@slposta.sk. Ročné predplatné 12,- € (361,50 Sk) vrátane poštovného a balného.
Toto číslo vyšlo v únoru 2010, do sazby v lednu 2010, do tisku 16. února 2010. Otisk povolen jen s udáním pramene a zachováním
autorských práv.

ISSN 0016-7096
Ev. č. MK ČR E 3093

© Vesmír, spol. s r. o., 2010

Přehled obsahu
Geodetického a kartograﬁckého obzoru
včetně abstraktů hlavních článků
je uveřejněn na internetové adrese
www.cuzk.cz

Chcete i Vy mít reklamu
či prezentaci na obálce v Geodetickém
a kartograﬁckém obzoru?
Kontaktujte redakci
+420 284 041 415
+420 284 041 656
+4212 2081 6186

Obrázky k článku Kolomazník, J.–Soukup, T.: Satelitní mapování na podporu humanitární a rozvojové pomoci

Obr. 3 Tematické mapování 1:50 000 – mapy krajinného pokryvu a odvozených změnových indikátorů (Awassa, Etiopie)

Obr. 5 Využití stínování reliéfu a průhlednosti vrstvy komunikací

