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Geoid je vztažnou plochou pro určování nadmofských výšek. Pfi určování tvaru geoidu vycházíme z hodnoty tíhového potenciálu W. která je
konstantní po celém jeho povrchu. Vzhledem k práci mnoha institucí, které vytváfejí gravitační modely Země, a časovému vývoji, můžeme sledovat zpfesňování vstupních hodnot, tedy i výsledných tvarů geoidů. Jako vztažný model pro vzájemné porovnání je použit model EGM96, jemužjsou velmi blízké modely z konce vývojové fady PGM 2000A nebo GGM Ole.

Geoid is a base surface Jor height (above sea level) determinations. For a geoid performance a value oj gravity potential w is used, contant
on its surface. Due to work oj many institutions tht create Global Geopotential Models it can be gradually seen a higher accuracy oj input
values and obtained shapes oj geoid. As a base model Jor mutual comparisons the model EGM96 is used. The last models PGM 2000A and
GGMOlC are very near to that model.

Gravitační potenciál V [4, 5, 17] je práce, kterou vykoná silové pole zdroje při přemístěníjednotkové hmotnosti M z nekonečna do místa ve vzdálenosti r od zdroje gravitačního
pole:

V=GI/Mr.
Pro vzdálenost r blížící se nekonečnu je potenciál roven nule
a se snižující se vzdáleností roste. Gravitační potenciál určujeme pro konkrétní místo, kterému se říká potenciálový
bod, a označuje se písmenem P (obr. 1). Gravitační potenciál

Obr. 1 Země o hmotnosti M; element její hmotnosti dM; vnější
potenciálový bod P; geocentrický průvodič (rádiusvektor) p bodu P;
geocentrický průvodič p' elementu dM; úhel sevřený průvodiči ljJ;
vzdálenost r mezi bodem P a elementem dM.

V

= GM
P

[

~ ~

1 + f:i!to

(ap)o ~(-fbn cos mA + -

Slm

sin mA

)-

Plm

]

(sin eJJ). (2)

Hodnoty p, CP, A určují polohu vnějšího potenciálového
bodu, cPje geocentrická ší!'!ca,.t1 značí geocentrickou délku
a p geocentrický průvodič,Clm aSlmjSOUplně normované Stokesovy parametry, neboli harmonické geopotenciální koeficienty, l stupeň a m řád rozvoje a GM je geocentrická gravitační konstanta. Parametr ao se zavádí kvůli harmonickým
koeficientům C a S, aby byla zajištěna jejich bezrozměrnost.
Volí se libovolně a zpravidla se dosazuje hodnota blízká rovníkovému poloměru Země (6 378 136 m). Je součástí souboru konstant definujících gravitační model [lI]. Výraz Plm
(sin CP) je Legendreova přidružená funkce l-tého .stupně
a m-tého řádu.
Harmonické geopotenciální koeficienty jsou parametry
zemského gravitačního pole a charakterizují tvar geopotenciálních ploch. Z fyzikálního hlediska charakterizují koeficienty nultého stupně gravitační pole homogenní koule.
Koeficienty prvního stupně udávají polohu těžiště Země vůči
zvolené souřadnicové soustavě: (Xh X2, X3) = ao (Cll, Sll' CIO')'
Jelikož rozložení hmotnosti v souřadnicové soustavě určuje
tenzor momentu setrvačnosti a kombinacemi složek tenzoru
setrvačnosti získáme koeficienty C20, C2h C22, S2h S22, můžeme říci, že harmonické koeficienty druhého stupně popisují moment setrvačnosti vzhledem ke třem osám souřadnicové soustavy. Důležitý je koeficient C20, který udává míru
pólového zploštění Země, tvarově ji charakterizuje a je vždy
záporný. Jeho velikost je o tři řády větší než ostatních. Největší moment setrvačnosti je k ose X3' Roku 1967 byl na valném shromáždění (Luzern, Svýcarsko) přijatý do seznamu
základních číselných parametrů IAG (International Association of Geodesy). Nahradil tak polární zploštěníf
Tíhové pole Země popisujeme veličinou, kterou nazýváme
tíhový potenciál, jež je součtem gravitačního potenciálu
Va potenciálu odstředivé síly Q:

w=

V+ Q,kde

Q = 1pZar cos2 cP = 1pZar
2
2
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a úJ je úhlová rychlost rotace. Ve vztahu (3) chybí potenciály
slapových sil a změna potenciálu odstředivé síly vznikající
časovými změnami vektoru rotace, ale pro potřeby zjišťování
průběhu geoidu můžeme tyto hodnoty zanedbat. Jednotkou
tíhového potenciálu je m2s-2•

Provedeme úpravu potenciálu odstředivé síly a zavedeme
Legendreův polynom druhého stupně:
P20

(sin <P)

= ~ sin2

<P -~,

Nágl, J.: Porovnání modelů globálních geoidů
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cos2 ťP= 1- sin2 e1J=

Q=~

p20J2

~ [l

-

P20

(sin e1J)],

[1 - P20 (sin e1J)].

Použijeme proměnnou q, představující poměr intenzity odstředivé a gravitační síly. Intenzita odstředivé síly je oproti
intenzitě gravitační síly malá, poměr je přibližně 1:289.
Změna intenzit se projevuje opačně. Zatímco odstředivá síla
roste s rostoucím Pl., gravitační síla se čtvercem vzdálenosti
od zdroje klesá. Výsledná hodnota zlomku

je bezrozměrné číslo. Po dosazení do vztahu pro tíhový potenciál získáváme

GM{

W =-

p

+ 3"I q

00

11 (a~)1

-

-

I+~
([lm COS mA. +Slm sinmA.) Plm (sincp) +
f=1 m=O p

(Clo)-3
P [I -

P20 (sin

cp)]}.
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Plocha stejných hodnot tíhového potenciálu W se nazývá
hladinová plocha. Přírůstek potenciálu je závislý na směru.
Maximální je ve směru kolmém od hladinové plochy a minimální ve směru tečny. Pro elementární rozdíl potenciálů
mezi dvěma hladinovými plochami potom píšeme

kde g je tíhové zrychlení a h elipsoidická výška bodu na povrchu Země. Má-li být zachováno dW = konst., platí, že zvýší-li se převýšení dh, musí se tíhové zrychlení snížit, což znamená, že hladinové plochy nejsou rovnoběžné. Rovnici (6)
nazýváme Brunsův teorém.

Harmonické geopotenciální koeficienty se získávají z družicových pozorování metodou obrácených úloh dynamické
družicové geodézie [13]. Princip metody spočívá v určení parametrů, které ovlivňují pohyb družice. Pozorování se uskutečňují na zemském povrchu na stanicích, jejichž pohyb způsobený
pohybem
tektonických
desek
vztahujeme
k terestrickému referenčnímu systému !TRS. 1) Pohyb umělé
družice vztahujeme k hvězdnému referenčnímu systému
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ICRS.2) Referenční systémy se skládají ze souboru konstant,
algoritmů, technologie a referenčního rámce3) (v tomto případě rámec ITRF a ICRF [9]). Kromě harmonických koeficientů lze získat řešením dynamické úlohy například i parametry nutné pro převod mezi těmito systémy [15], souřadnice
stanic, jejich změny atd. Metody řešení vycházející z teorie
pohybu družic v poli gravitačních a negravitačních sil nazýváme metodami dynamickými.
2) Intemationa! Celestia! Reference System
3) Reference Frame

Střední tíhové anomálie (pozemní data) v podobě celosvětové sítě 30'x30' (jedna hodnota tíhové anomálie L1g «8),
(9)) pro pole sítě) zajistila agentura NIMA (National Imagery and Mapping Agency). Hodnotila stávající data a síť
ještě doplnila a zlepšila. Použila data z Taiwanu, Číny, bývalého Sovětského svazu, z databáze Ohio State University
(OSU) a data získaná přes Baltské moře a Botnický záliv.
Velkou množinu dat získala NIMA dopočítáním anomálií
z letecké gravimetrie a Bouguerových a Fayových anomálií.
Gravimetrická data nepokrývají celou Zemi, chybí hlavně
data na moři. V těchto oblastech jsou odvozena z altimetric-
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kých měření [10]. Hlavní zdroje středních tíhových anomáliíjsou uvedeny v obr. 2. Směrodatné odchylky tíhových anomálií dosahují maximálně 6 mGal. Podrobný popis získávání
pozemních gravimetrických dat je uveden v [14].
Družicová a pozemní data se spojují [5, 6] z důvodu vyšší
citlivosti družic na nižší stupně a řády v rozvoji potenciálu.
Popis tíhového potenciálu Země W je složitý a proto se pro
popis používá zjednodušený normální tíhový potenciál U,
přičemž rozdíl obou potenciálů je nazýván poruchový potenciál T. Používejme tvar
GM

T=-

00

(a )1 LI (Clm cos mA + --

~ ~

P ~

P

Slm

m=O

sin mA)

Plm

(sin tP). (7)

Vztah vyjadřuje vliv odchylek gravitačního pole od ideálního
středově souměrného pole, které by měla kulová Země s hustotou závislou jen na vzdálenosti od hmotného středu. Sumace pro stupeň I začíná od dvojky, neboť harmonické koeficienty prvního stupně se v geocentrické souřadnicové
soustavě (pevně spojené se Zemí) rovnají nule. Jsou uvažovány jen poruchy gravitačního původu.
Pro další odvození potřebujeme vztah mezi měřenými hodnotami smíšených tíhových anomálií L1ga poruchovým potenciálem T. To splňuje základní rovnice geodetické gravimetrie

aT I ar
----T+L1g=O
ah

rah

'

kde
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je smíšená tíhová anomálie a je to rozdíl tíhového zrychlení na geoidu a normálního tíhového zrychlení na elipsoidu
L1g

c.;,

S?m jsou harmonické k~ficienty
ského elipsoidální korekce C/:" S!m:

opravené o Moloděn-

Převýšení h (normální výšky) měříme po normální tížnici.
Dosazením vztahu (7) a jeho derivace do (8) dostaneme
.1g = G~
ao

f (z - 1) ±

J=2

m=O

(Gm cos mA. + Srm sin mA.) Rm (sin <1».

(10)

Korekce se zavádějí z toho důvodu, že Brunsův teorém
a rozklad provádíme na kouli, ale Země se více blíží
elipsoidu. Po zavedení korekcí a redukcí L1g na elipsoid vy-
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Vlivem toho, že LÍg nemáme dáno spojitě přes celou Zemi,
ale máme jednu hodnotu LÍgE pro pole sítě i xj, můžeme integrál nahradit sumací:
provedeme integraci přes povrch celé sféry a a díky ortogonalitě sférických funkcí platí pro harmonické koeficienty
kde gij označuje integrální střední hodnotu tíhového zrychlení.
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Družicová altimetrie, zvláště altimetrický družicový systém
TOPEX/Poseidon (TIP), umožnila odvozování hodnoty potenciálu na povrchu geoidu Wo a délkového rozměrového faktoru Ro [2,3]. Byla použita data z 1. ledna 1993 do 3. ledna
2001 (lI až 305 oběhů). Přesnost řešení závisí na přesnosti
kalibrování altimetru, která je odhadována na 0,02 až
0,03 m (0,2-0,3 m2s-2 ve Wo), ale působí zde nepříznivě

i vlivy nedostatečně vypočtených troposférických korekcí
nebo dynamických oběžných drah družic. Doporučená zaokrouhlená hodnota (průměr z ročních středních hodnot)
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Co se týče stability Wo, jsou tři veličiny, na kterých závisi a jsou to: GM, w a objem T vymezený ekvipotenciální plochou W = Wo. Pro zpracování dat byly přijaty hodnoty konstant GM = (398 600 441,8 ± 0,8) .106 mZs-z
a w = 7 292 115 . 10-11 rad S-I. Dlouhodobá GM není významná a lze ji odhadnout na

kde p je geocentrický poloměr, 4> geocentrická šířka, Pzo
(sin 4» je druhý stupeň Legendreových polynomů a

Geocentrický poloměr Rocheovy ekvipotenciální
WRoche = Wo může být vyjádřen [16]

plochy

P = Po (Wo, GM, w, 4» = Ro {I + ~ qo [1 - Pzo (sin 4»] +
+ ~ qa [1 - Pzo (sin 4»]z + : q~ [1 - Pzo (sin lP)]3}
= Ro

[1 + Roo + Rzo Pzo (sin lP) + R40 P40 (sin lP) + R6QP6Q (sin lP»),

Rzo
Objem T je (108 320 710 ± 0,5) . 1013 m3 a odpovídá mu poloměr sféry R = (6 371 000,36 ± 0,01) m. Dlouhodobé změny
v R jsou okolo 5 mm/rok.
Wo nezávisí na rušení, které nedeformuje T anebo R, takže
slapové deformace, časové změny druhého zonálního harmonického koeficientu a deformování způsobené otáčením
Země neovlivňují Wo.
Chceme-li určit střední délkový rozměrový koeficient Ro,
uvažujme Rocheův tíhový model [16], reprezentovaný tíhovým potenciálem WRoche rotačního izolovaného tělesa, jehož
hmota je soustředěná v jeho centru, tj. hmota mimo toto centrum nemá vliv na tíhový potenciál. Pro skutečnou Zemi platí
WRoche

=

G;

{I + ~ q [1-

Pzo (sin

4»]},

(17)

8 3
= - '31 qo - 4"7 q{jz - 7"
qo,

(18)

Parametry li a f (hlavní poloosa a zploštění) nejlépe reprezentují elipsoid Rocheovy ekvipotenciální plochy a rovnají se:
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Vztahy obsahující tťo a menší (velikost je přibližně 1,4·IO-to)
byly ve vztazích (17), (18), (20), (21) zanedbány.
Ze vztahu (17) vyplývá, že p = Ro pro 4J = 90°. To znamená, že délkový rozměrový faktor je roven polárnímu poloměru Rocheovy ekvipotenciální plochy, která je určena parametry GM, w a Wo.
Rozměr Země přímo charakterizuje Wo anebo Ro. Wo definuje průběh geoidu a může posloužit geoidu i pro vybudování Světového výškového systému.

Nejjednodušším nahrazením reálné Země je koule. Uvažujeme-Ii kouli, která má na povrchu stejný potenciál jako geoid, je její poloměr (délkový rozměrový koeficient) Ro, který
vypočítáme pomocí geocentrické gravitační konstanty GM
a hodnoty tíhového potenciálu na povrchu geoidu Wo:

GM

Ro=-·
Wo

Geoidem nazýváme plochu, která je ve všech místech kolmá
k silokřivkám tíhového pole Země a platí pro ni Wo = konst.
[17]. Vzhledem ke geoidu jsou definovány pravé ortometrické výšky. Je to vzdálenost H mezi bodem na povrchu a geoidem měřená po skutečné tížnici

kde gm je integrální střední hodnota tíhového zrychlení.
Při řešení průběhu plochy geoidu se používá postup, kdy
vycházíme ze známé hodnoty tíhového potenciálu Wo a iterací hledáme průvodič p, který je různý pro rozdílnou geocentrickou šířku a délku.

Výchozím je vztah (5)

Pn+l

GM[ I + ~'" ~ (ao)l
(C

=~

I

o

1=1 m=O

- sin mA) Plm
- (sin 4J) + 11
I
+ Slm

Pn

1m

cos mA +

(ap: )-3 [l - P

20

(sin 4J)] ) .

V první iteraci (n = I) položíme PI = ao a pokračujeme, dokud nedosáhneme požadované přesnosti.

Gravitační modely Země [5, II, 12, 17]jsou definovány pomocí souboru harmonických geopotenciálních koeficientů.
K definici patří i geocentrická gravitační konstanta GM, úhlová rychlost rotace zemského tělesa wa konstanty charakterizující referenční těleso, v našem případě rotační elipsoid
pomocí hlavní poloosy a a zploštěníf
V letech 1958-1964 byly PQPTY.-é
z poruch drah družic určeny harmonické koeficienty C20 C30 a několik prvních teserálních koeficientů. Pomocí systému navigačních družic
TRANSIT vznikl v roce 1965 model NWL-5E. V té době začala produkovat modely i Smithsonova astrofyzikální observatoř (SAO) a v roce 1966 vznikla První standardní Země
(Standard Earth) SAO SEl obsahující pouze družicová data.
Je kompletní do stupně a řádu 8, nekompletně do stupně 15
a řádu 14.
Postupem času se zvyšovala přesnost určení drah, bylo
možno přesněji popisovat poruchy drah vlivem negravitačních sil, rozvoj techniky zavedl nové technologie (altimetrie,
interferometrie z velmi dlouhých základen VLBI (Very Long
Baseline Interferometry), měření mezi družicemi SST (Satellite-to-Satellite Tracking) a výkonnější počítače umožnily
zpracování větších objemů dat. Metoda optického pozoro-
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vání družic (pomocí kamery Baker-Nunn) byla používána
v začátcích spolu s metodami nižší přesnosti (vizuální, radarová, dopplerovská a interferometrie). Kolem roku 1970 se
začala používat data z laserových dálkoměrů (první družice
s koutovými odrážeči byla Beacon-B).
Do modelu SAO SE2 z roku 1969 byla již zahrnuta pozemní gravimetrická a laserová data, v té době s řádově metrovou přesností. V roce 1972 byla laserová data použita také
pro modely Země GEM 1 a GEM 2 (Modely Země Goddardova střediska pro kosmické lety NASA-GSFC).
Zpřesnění modelů umožnily geodynamické družice, které
konstrukcí potlačují negravitační poruchy (LAGEOS,
STARLETfE), a oceánografické družice, které jsou vybaveny altimetry (GEOS-C, SEASAT-A). Družicová altimetrie
se rozvinula v 70. letech a vedla k odvození tíhových anomálií Lig a harmonických koeficientů převážně vyšších
stupňů a řádů.
Roku 1973 vznikl model SAO SE3 s vyšším počtem a kvalitou vstupních i výstupních dat. Další modely této řady byly
zaměřeny na získávání koeficientů z laserových pozorování.
Do SAO SE6 (1979) byla zahrnuta altimetrická data z družice GEOS-C. Práce na modelech řady SAO skončila v 80.
letech.
V sedmdesátých letech vznikly ještě modely APL S.0-1967,
NWL-SE6, NWL-l G. Data byla získána z dopplerovských pozorování, z trigonometrické sítě a altimetrie.
Ohio State University vytvářela modely do roku 1991, poslední model OSU 91A byl zpracován do stupně a řádu 360.
Autorem modelů je Rapp a jeho spolupracovníci. Model
OSU 67 spojoval družicová a pozemní data, modely OSU 69,
74 a 77 používaly jen pozemní data a datové soubory modelů OSU 78, 81, 84, 86C, 86D, 86E, 86F obsahují data družicová, pozemní i altimetrická.
Modely z GSFC jsou pojmenovány GEM nebo PGS s pořadovým číslem. V datových souborech jsou využívána pozemní data tíhových anomálií, laserová měření a altimetrie
ze SEASAT, laserová měření na LAGEOS, STARLETT a altimetrie z GEOSAT, GEOS-C. Zpočátku platilo, že lichá čísla
v názvu řady GEM znamenají použití jen družicových dat
a sudá kombinaci družicových a pozemních. Od modelu
GEM 7 (r. 1976) se s použitím pozemních dat modelu OSU
72 stávají všechny následující kombinovanými.
Cílem modelů PGS-S 1 až S4 je snížení nepřesnosti v radiálním směru družice SEASAT. Harmonické koeficienty
těchto modelů ztrácejí globální charakter, protože jsou přizpůsobeny dráze konkrétní družice. Takto vytvořené modely
se nazývají "tailored".
K zástupcům modelů tailored patří modely Univerzity
v Texasu PTGF 2, 2A, 3, 3A z roku 1987 (družicová a altimetrická data ze SEASAT) a o rok mladší TEG 1, TEG
lS (družicová, pozemní a altimetrická data). Sloužily ke
zpřesnění drah družic SEASAT a TOPEX, které monitorovaly světové oceány. Zatím poslední model této instituce je
TEG 4 z roku 2000, kompletní do stupně a řádu 180. Je založen na datech z družic CHAMP (Challenging Minisatellite
Poyload, [12]), GRACE a pozemních datech.
GSFC a NlMA vyvíjely modely řady JGM. Poslední JGM
3 je z roku 1996, maximální stupeň a řád je 70 a zahrnuje
všechny typy dat (družicová, pozemní, altimetrická). Společně
s OSU se postaraly také o model EGM96 (Earth Gravity Model1996). Je kompletní do stupně a řádu 360. Obsahuje:
družicová data:
• poziční pozorování metodami SLR (Satellite Laser Ranging), GPS (Global Positioning System), DORlS (Doppler

Orbitography and Radiopositioning), TDRSS (Tracking
and Data Relay Satellite System), TRANET (Tracking
Station Coordinates for Tracking Network) více než 20 družic,
• altimetrická pozorování z družic TOPEXlPoseidon,
ERS-1, GEOSAT,
pozemní data:
• tíhové anomálie z pozemní, letecké a námořní gravimetrie,
• tíhové anomálie z altimetrie,
~tíhové anomálie odvozené z výšek pomocí izostatického
modelu Země.
Z družicových a pozemních dat modelu EGM96 vychází
přesnější PGM 2000A se zvýšenou kapacitou altimetrických
dat. Jeho rozsah je taktéž do stupně a řádu 360.
Jednu skupinu tvoří také modely vzniklé zpracováním pozorování družic TRANSIT, modely US Naval Force a model
World Geodetic System 84 (WGS84), popř. starší WGS72.
Modely Země vytvářejí i evropské společnosti. Francouzská GRGS (Groupe de Recherches de Geodesie Spatiale,
Toulouse) a německý DGRl (Deutsches Geodatisches Forschungsinstitut, MUnchen) vytvářely modely řady GRlM.
První model GRlM 1 (stupeň a řád 10, rok 1975) byl získán
z optických družicových dat. GRlM 3 kromě zvýšení družicových dat zahrnuje i pozemní tíhová data a součástí modelů
GRlM 3, 3B, 3L1 3M1P a GRlM 4 (stupeň a řád SO, rok
1991) jsou i data altimetrická.
GeoForschungsZentrum (GFZ) v Potsdamu v Německu
a CNES (Centre National ďEtude Spatiale, Toulouse) pokračovaly v modelech GRIM. Z jejich spolupráce vzešel model GRIM SSl, který je odvozen pouze z družicových dat
21 družic pozorovaných v letech 1971-2000 (fotografická,
laserová, dopplerovská pozorování), a následoval GRlM
SC1, který je již kombinovaný, vychází z předchozího modelu a přidaná data jsou: tíhové anomálie z pozemní a letecké
gravimetrie, tíhové anomálie z altimetrie, tíhové anomálie
vypočtené z GRlM SSl a tíhové anomálie z námořní gravimetrie (šelfová moře).
Modelem určeným na základě dat z družice CHAMP (88
denních pozorování) je EIGEN lS. Byl vytvořen na základě
modelu GRlM SS 1 a navíc byla přidána nová data z geodynamických družic LAGEOS 1, 2, STARLETfE a STELLA.
V roce 2002 byl prezentován EIGEN 2S. Pro tyto modely je
typická velká redukce radiální chyby v polární dráze. Radiální směr dráhy je určen s přesností 0,02 m a O,S m v celkové poloze. Do EIGEN 3p byla zahrnuta data z CHAMP
z července 2002 do června 2003. Jeho datový soubor obsahuje přibližně šestkrát více vstupních dat z CHAMP než
EIGEN 2S.
Pouze z družicových dat získaných během dubna až listopadu 2002 pozorováním družice GRACE vznikl model
GGM01S. Byl dopočítán do stupně a řádu 120. Kombinací
s modelem TEG 4 vznikl model GGM01C, který je kompletní do stupně a řádu 200.
Pro gravitační model se analyzuje řada drah družic, neboť
analýzou jen jedné dráhy by se získaly harmonické koeficienty, které by byly vzájemně silně korelované. K určení
harmonických koeficientů nízkých stupňů a řádů je vhodná
analýza dráhy družice, pro vyšší stupně a řády tíhová a altimetrická data. Z toho plyne, že nejlepší cestou k získání modelu Země je kombinace družicových a pozemních dat. Jen
málo modelů je odvozeno čistě z družicových (GEM 1,3, S,
GRlM 1, ElGEN lS atd.) nebo jen pozemních dat
(HARMOGRAV, OSU 72, OSU 77 atd.) .

Geodetický a kartografický obzor
ročm'k 50/92, 2004, číslo 12 245

model

rok

typ

maximální stupeň

GM [m3s-2]

a[m]

f

SAO SE2

1969

k

22

3,986013

6378155

11298,255

GEM6

1974

k

22

3,986009

6378142

1/298,255

HARMOGRAV

1975

t

36

3,98603

6378160

1/298,247
11298,257222

GRIM2

1976

k

31

3,986004415

6378136,5

PGS-S4

1982

k

36

3,98660064

6378138

11298,255

GEMT3

1991

k

50

3,986004415

6378136,3

11298,257222

OSU91A
(nekompletní)

1991

k

100

3,986004415

6378136,3

11298,257222

JGM3

1994

k

70

3,986004415

6378136,3

11298,2564

EGM96

1996

k

360

3,986004415

6378136,3

11298,257222

GRIM 5S1

1999

d

99

3,986004415

6378136,46

11298,25765

GRIM 5Cl

1999

k

120

3,986004415

6378136,46

11298,25765

PGM 2000A

2000

k

360

3,986004415

6378136,3

11298,257222

GGMOIC

2002

k

200

3,986004415

6378136,3

11298,257

EIGEN3p

2003

k

140

3,986004415

6378136,46

11298,25765

model

L[0]

B [0]

minimum [ml

L[0]

B [0]

maximum[m]
77,520

SAO SE 2

78

4

-121,518

143

-5

GEM6

77

2

-107,831

145

-5

78,920

HARMOGRAV

204

-81

-98,053

157

-9

133,651

GRIM2

79

2

-108,942

144

-5

82,270

PGS-S4

78

3

-102,467

143

-5

80,865

GEMT3

79

3

-105,087

146

-4

78,211

OSU91A

79

5

-105,563

150

-4

84,239

JGM3

79

4

-104,917

149

-4

81,771

EGM96

79

5

-105,905

147

-8

85,395

GRIM 5S1

80

2

-103,941

143

-6

78,206

GRIM5Cl

79

5

-105,948

150

-5

83,979

PGM2000A

79

5

-105,939

147

-8

85,340

GGM01C

79

5

-105,940

138

-4

84,939

EIGEN 3p

79

4

-105,868

150

-4

81,904

L [0]

B [0]

minimum ~ lm]

L[0]

B [0]

SAO SE2

142

34

-24,298

77

36

maximum ~ lm]
36,475

GEM6

131

-6

-27,583

80

31

29,545

model

HARMOGRAV

20

12

-80,164

372

81

87,252

GRIM 2

142

34

-24,119

77

36

27,721

PGS-S4

51

39

-25,122

289

-14

18,305

GEMT3

127

6

-17,800

86

43

13,096

OSU 91A

295

-17

-10,931

94

29

13,933

JGM3

150

44

-13,195

94

29

12,742

GRIM 5S1

85

27

-17,392

86

43

14,183

GRIM 5C1

94

27

-9,476

142

28

8,968
0,313

PGM 2000A

O

76

-0,451

304

65

GGMOIC

77

33

-8,976

108

-72

7,226

EIGEN 3p

152

45

-12,897

142

28

12,947
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1500

2000

zeměpisná délka

Pro vlastní výpočet průběhu geoidu byl použit iterační postup podle vztahu (24). Počet iterací byl stanoven na tři, neboť kontrolním výpočtem bylo zjištěno, že rozdíl mezi čtvrtou a třetí iterací je do 1 mm.
Hodnoty tíhového potenciálu Wo a úhlové rychlosti otáčení Země w [14] jsou shodné pro všechny modely
Wo = 62 636 856,88 m2s-2,
= 7,292115.10-5 rad S-I.

w

Průběh geoidů je prezentován vrstevnicemi stejných výšek nad referenčním elipsoidem. Vstupními parametry pro
výpočet výšky nad elipsoidemjsou geocentrická šířka, délka,
průvodič bodu geoidu a parametry použitého elipsoidu
(hlavní poloosa li a zploštěnífnebo první excentricita e). Postup výpočtu elipsoidických výšek je popsán např. v [7]. Při
výpočtu výšek nad elipsoidem bylo používáno konstant referenčního elipsoidu odpovídajících danému modelu gravitačního pole. Jelikož zdroje neuváděly hodnotu zploštění modelu EGM96, byla použita hodnota elipsoidu GRS80
(Geodetic Reference System 1980). U modelů, u nichž nebyly uvedeny příslušné konstanty, se dosazovaly konstanty
EGM96, popř. konstanty modelů téže řady. V tab. 1jsou uvedeny konstanty, roky zveřejnění, typy dat a maximální stupeň vybraných modelů. Typ uvádí, zda data pochází z terestrického měření (t), družicového (d) anebo se jedná
o kombinaci dat (k). Průběhy geoidů jsou určovány na bázi
různých gravitačních modelů. Z důvodu přehlednostijsou někdy geoidy pojmenovány podle modelů, jehož data se používají pro výpočet.
Z mezních hodnot výšek nad elipsoidem je znatelný podobný průběh geoidů, což se projevuje místem výskytu minima (L "'" 78°, B "'" 4°) a maxima (L"", 144°, B "'" _5°) v blízkých zeměpisných souřadnicích (L = zeměpisná délka, B =
zeměpisná šířka). Těmto hodnotám se vymyká pouze geoid

s použitím dat gravitačního modelu HARMOGRAY. Datový
soubor tohoto modelu byl omezen druhem Gen pozemní data)
i množstvím dat. Přibližně od stupně 100 je u gravitačního
pole popsána i jeho jemná struktura, jejíž evidentní náznak
je na krajích tektonických desek. Nízké stupně tyto změny
nezaregistrují. Na některých tektonických deskách přecházejí vrstevnice plynule, bez větších zlomů, je to dáno rozložením hmoty. V tab. 2 jsou uvedeny mezní hodnoty výšek
nad referenčním elipsoidem.
Pro srovnání byl jako vztažný model zvolen EGM96. Porovnávané modely jsou si často podobné na mořích, což je
způsobeno hladším průběhem gravitačního pole. Rusko poskytlo data až pro model EGM96 a to se projevuje ve všech
modelech předcházejících tomuto modelu. Díky dlouhé vývojové řadě geoidů GEM a GRIM můžeme pozorovat zpřesňující se vývoj. Nejvíce odlišným modelem je již zmíněný
HARMOGRAY. Geoidy GEM L2, SAO SE3, SE5 mají
výšky nad referenčním elipsoidem systematicky vyšší než
EGM96, SAO SE2 naopak nižší, ale tento problém lze eliminovat volbou jiných parametrů referenčního elipsoidu.
Geoidy EIGEN lS, GEM T3, T3A, GPM 2jsou podobné geoidu EGM96 zejména na mořích. V porovnání s EGM96 jsou
kvalitní také GRIM 5C1, OSU 91A, JGM 1,2,3, GGM01S,
GGMOl C a ElGEN 3p a to i na pevnině. Nejbližší je modelu
EGM96 model PGM 2000A, který z něj vychází. Tab. 3 obsahuje rozdíly výšek nad referenčním elipsoidem jednotlivých geoidů s výškami geoidu vytvořeným na bázi gravitačního modelu EGM96,

Obrázky 3 až 17 znázorňují průběhy vybraných geoidů. Jako
zástupce méně přesného geoidu je vybrán GEM 6 a průběh nulových rozdílů elipsoidických výšek tohoto geoidu
a geoidu vytvořeného na bázi modelu EGM96 je na obr. 18.
Oproti tomu jsou na obr. 19 a 20 mnohem přesnější geoidy
JGM 3 a GGM01C.
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Určování průběhu plochy geoidu má počátek v 50. letech
20. století společně s určením prvních harmonických geopotenciálních koeficientů. Zatímco u dřívějších geoidů v porovnání s geoidem vytvořeným na bázi gravitačního modelu
EGM96 činily rozdíly elipsoidických výšek i několik desítek metrů, současné geoidy dosahují rozdílů nejvýše do
15 m ve velmi omezených oblastech. Nejmenší hodnoty se
vyskytují v oblasti moří a oceánů, kde je hladší průběh gravitačního pole. Model EGM96 je vhodný pro porovnání díky
různým zdrojům dat (družicová, pozemní, altimetrická)
a jeho stálé aktuálnosti. Dosažené výsledky svědčí o vhodnosti kombinace pozemních a družicových dat. Vlivem rozvoje výpočetní techniky a kosmické geodézie má budoucnost
i oblast týkající se geoidů.

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci projektu
MSM210000007 za podpory MŠMT CR.
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Abstrakt
Přehled historického vývoje v oblasti vojenského topografického mapování území Ceské republiky (CR). Charakteristika soudobého vojenského státního mapového díla a jeho nové koncepce, související se vstupem CR do NATO. Vojenské tematické
a speciální mapy, digitální geografické produkty Geografické služby Armády CR a jejich dostupnost.

Summary
A historical overview oj the military topographic mapping on the territory oj the Czech Republic. The characteristics oj the
up-to-date military state map series and a new conception related to the access oJthe CR into the (NATO). Military thematic
and special maps, digital geographic products oj the Geographic Survey oj the Army oj the CR and their accessibility.
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Vojenské topografické mapování území České republiky má
dlouhodobou tradici. Nejstaršími topografickými mapami
byly mapy norimberského rodáka - vojenského císařského
inženýra Jana Kryštofa MUllera, které byly vyhotoveny na
základě jeho vlastních měření. V letech 1708 až 1712 byla
zpracována mapa Moravy v měřítku 1:166000 (vydána
1716) a v letech 1712 až 1720 mapa Čech v měřítku
1:132 000. Výškopis je na mapách zobrazen kopečkovou metodou. Obě tyto mapy byly podkladem pro následná podrobnější vojenská mapování.
V letech 1763 až 1787 bylo na základě nařízení císařovny
Marie Terezie provedeno tzv. první vojenské mapování celého území Rakouské monarchie. Toto mapování bylo dokončeno za vlády jejího syna Josefa II., a proto bývá též označováno jako Josefské. Zvoleno bylo měřítko 1:28 800. Jako
podklad byla údajně použita zvětšenina MUllerových map
a mapování bylo prováděno vojenskými důstojníky "od oka"
bez použití měřických metod a pomůcek. Výškopis byl na
mapách znázorněn šrafarní. Nehledě na - z dnešního pohledu
zřejmé - technické nedostatky, zejména v geometrické přesnosti, výsledky prvního vojenského mapování znamenaly
rozhodující a úspěšný krok v prosazování grafické formy topografické informace nejen v armádě, ale postupně i v jiných
složkách státní správy. Nepříznivě se přitom projevovala skutečnost, že vytvořené mapové dílo nebylo v plném rozsahu
zveřejňováno (více v [6]).
Podstatně dokonalejší obraz krajiny přineslo tzv. druhé vojenské mapování (Františkovo), které bylo prováděno v letech 1807 až 1869 ve stejném měřítku, tj. 1:28 800. Podrobný
polohopisný podklad zde přineslo současně probíhající katastrální mapování v měřítku 1:2880, pro něž byla vybudována souvislá trigonometrická síť pro celé území monarchie.
Pro mapování se používalo grafické protínání pomocí měřického stolku a vzdálenosti byly odměřovány krokováním.
Výškopis byl znázorněn grafickými šrafami.
Po prohrané prusko-rakouské válce přistoupila RakouskoUherská monarchie v letech 1870 až 1883 k tzv. třetímu vojenskému mapování, pro něž bylo poprvé použito dekadické
měřítko 1:25 000. Pro toto mapování byla použita trigonometrická síť katastrální zhuštěná až do III. řádu. Jako referenční plocha byl použit Besselův elipsoid a pro naše území
rovinné souřadnicové systémy Gusterberg a Sv. Štěpán. Pro
mapování polohopisu se používal měřický stůl a později busola. Výškopis se zaměřoval výškoměrem nebo barometricky a zobrazoval pomocí Lehmannových šraf. Bylo použito Sansonovo-Flamsteedovo
polyedrické
zobrazení
jednotlivých listů speciální mapy 1:75 000 o rozměru 30' zeměpisné délky a 15' zeměpisné šířky, které byly rozděleny
na čtyři sekce topografické mapy v měřítku 1:25 000.
Po roce 1885 bylo uvažováno o reambulaci těchto topografických map, která se však ukázala jako technicky i ekonomicky nevhodná. Proto bylo v roce 1895 zahájeno tzv.
čtvrté vojenské mapování, které zůstalo nedokončeno a bylo
přerušeno první světovou válkou. Z území bývalé Československé republiky (ČSR) bylo při něm zmapováno asi 250 km2
z prostoru Vysokých Tater.
Po vzniku ČSR v roce 1918 byly převzaté podklady ze třetího vojenského mapování postupně reambulovány. Bylo počeštěno názvosloví map, doplněny vrstevnice se základním
intervalem 100 metrů a postupně vyznačovány plochy lesů
zelenou barvou. V období mezi oběma světovými válkarní to

bylo jediné topografické dílo, které souvisle pokrývalo celé
území tehdejšího Československa.
Protože mapy z třetího vojenského mapování měly značné
polohové chyby, přistoupila čs. vojenská topografická služba
v roce 1923 k novému vojenskému mapování v měřítku
1:20 000 (l: 10 000), které bylo prováděno až do roku 1933
v normálním konformním kuželovém zobrazení, nazvaným
podle jeho autora Benešovo zobrazení (tzv. prozatímní vojenské mapování), a od roku 1934 v obecném konformním
kuželovém zobrazení Křovákově (tzv. definitivní vojenské
mapování). Toto mapování nebylo prováděno souvisle pro
celé státní území, ale pouze v některých lokalitách. Důvodem k tomu bylo, že převážná část kapacit vojenské topografické služby byla ve druhé polovině 30. let věnována
urychlení údržby map v měřítkách 1:25 000 a 1:75 000 v souladu s potřebami zabezpečení vojsk aktuálními maparní vobdobí příprav 2. světové války.
Po odtržení Slovenského štátu a po celou dobu existence
Protektorátu Čechy a Morava byly práce na novém vojenském mapování přerušeny. Vojenský zeměpisný ústav byl po
dobu okupace podřízen ministerstvu vnitra a byl mu stanoven nový název Zeměpisný ústav ministerstva vnitra. Po roce
1942 pak došlo ke sloučení jeho složek s triangulační kanceláři ministerstva financí a s nivelačním odborem ministerstva veřejných prací a k vytvoření Zeměměřického úřadu Čechy a Morava. Topografické mapování pak bylo v letech 1940
až 1945 prováděno na Moravě v měřítku 1:25 000 v souřadnicovém systému DHG (Deutsches Heeresgitter) v Gaussově
zobrazení v německém kladu mapových listů i značkovém
klíči.
Po ukončení 2. světové války byla ihned obnovena činnost
Vojenského zeměpisného ústavu. Topografické práce byly
zprvu zaměřeny na rychlou revizi speciálních map 1:75000
a na pokračování nového vojenského mapování v měřítku
1:20 000, které probíhalo v severovýchodních Čechách a na
severní Moravě až do roku 1948.
V roce 1946 vznikl návrh na nahrazení speciálních map
topografickými mapami v měřítku 1:50 000 v Gauss- KrUgerově zobrazení v 6-stupňových poledníkových pásech Besselova elipsoidu v upraveném čs. značkovém klíči a v tzv.
"pětinovém dělení" kladu mapových listů (souřadnicový
systém S-46). Rozhodnutím z roku 1950 pak bylo stanoveno
přejít na tzv. "šestinové dělení" kladu listů a na zpracování
map v sovětském značkovém klíči. Výsledkem byly tzv. prozatímní topografické mapy v měřítkách 1:50 000 a 1:100 000
v souřadnicovém systému S-46, které byly dokončeny v letech 1952 až 1953, a prozatímní topografická mapa v měřítku 1:200 000 (dokončena v letech 1953 až 1955), která již
byla zpracována v souřadnicovém systému S-52 vytvořeném
přibližným napojením na systém S-42, používaný v tehdejším Sovětském svazu.

Nové topografické mapování celého státního území Československé republiky v měřítku 1:25 000 proběhlo v letech
1953 až 1957. Byl použit souřadnicový systém S-52 (elipsoid Krasovského, zobrazení Gaussovo-KrUgerovo v 6° poledníkových pásech). Vyhotoveno bylo celkem 1736 mapových listů, z toho 60,7 % univerzální fotograrnmetrickou
metodou, 9,4 % tzv. metodou kombinovanou (klasifikace polohopisu na fotoplánu a doměření výškopisu), 29,4 % revizí
dřívějších měření a 0,5 % klasickou stolovou metodou. Klasická stolová metoda byla rovněž využívána na celém území
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jako kontrolní metoda a zejména v lesích při doměřování výškopisu. Do topografických i kartografických prací byly zapojeny kromě vojenských složek (Vojenský topografický
ústav v Dobrušce, Vojenský zeměpisný ústav v Praze a Vojenský kartografický ústav v Banské Bystrici, později v Harmanci) i složky soustředěné civilní geodetické a kartografické služby, která organizačně vznikla k 1. lednu 1954 a byla
reprezentována Ústřední správou geodézie a kartografie (dále
jen ÚSGK) a pro území Slovenska Slovenskou správou
geodézie a kartografie. Vojenská topografická služba Čs. armády z výše uvedeného počtu mapových listů zpracovala
82,8 % státního území (1438 mapových listů), civilní geodetická a kartografická služba zbývajících 17,2 % (tj. 298
mapových listů). V uvedeném poměru bylo prováděno i kartografické zpracování těchto topografických map. Přestože
při tomto mapování se výrazně angažovaly vojenské odborné
složky a byly respektovány naléhavé potřeby obrany státu,
vytvořené dílo bylo jednoznačně koncipováno pro nejširší
využití jak pro potřeby národního hospodářství, tak i obranu
země, vědu, kulturu i státní správu. Svědčí o tom řada písemných dokumentů a hodnocení provedených do roku 1970
(více v [4]).
V návaznosti na topografické mapování v měřítku
1:25 000 bylo přikročeno ke kartografickému zpracování
celé měřítkové řady vojenských topografických map, tj. k odvození map v měřítkách 1:50000 (1955 až 1960),1:100 000
a 1:200 000. Tyto nové topografické mapy byly široce používány i jinýmí státními správními, hospodářskými a vědeckými orgány a organizacemi, a to až do oddělení vojenského
a civilního topografického díla v důsledku usnesení vlády
Č. 327/1968 o používání souřadnicových systémů na území
Československé socialistické republiky.
Na konferenci geodetických služeb tehdejšího SSSR a lidově demokratických států, konané v roce 1954 ve Varšavě,
vznikl podnět na nové topografické mapování v měřítku
1:10 000 a 1:5000 pro potřeby národního hospodářství.
Z toho vyplynul záměr provést v československých podmínkách další topografické mapování v měřítku 1:10 000, který
byl schválen vládou ČSR usnesením Č. 1391/1955 Sb. Toto
mapování pak bylo provedeno v letech 1958 až 1973 převážně civilními geodetickými a kartografickými složkami
(z celkového počtu 6417 mapových listů bylo 5128 mapových listů zpracováno organizacemi ÚSGK). Použit byl
souřadnicový systém S-42, do něhož byly postupně převedeny i všechny vojenské topografické mapy 1:25 000 až
1:200 000.
Nové topografické mapy v měřítku 1:10 000 se staly po
roce 1968 (v důsledku usnesení vlády ČSR Č. 327/68 Sb.,
o používání souřadnicových systémů na území ČSR) podkladem pro odvození Základní mapy 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK (dvojité konformní kuželové zobrazení Křovákovo v obecné poloze, elipsoid Besselův ve
speciálním kladu mapových listů), které jsou používány až
doposud v civilní zeměměřické službě.
Období normalizace přineslo důsledné oddělení vojenského a civilního topografického díla. Bylo nutno provést nákladné transformace stávajících topografických map v měřítku 1:10 000 a Základních map 1:50 000 a 1:200 000,
používaných do té doby v civilním sektoru do nového kladu
mapových listů v S-JTSK, transformovat civilní účelové
mapy (Silniční mapu 1:50 000, Základní vodohospodářskou
mapu 1:50 000, Mapu základních územních jednotek
1:50 000) do nového kladu a vyhotovit nejprve Prozatímní
základní mapu 1:25 000 na cca 70 % státního území transformací a úpravou obsahu vojenských topografických map

a poté jí nahradit novou Základní mapou 1:25 000. To odčerpalo velkou část kartografických kapacit civilní zeměměřické služby a kladlo i velké požadavky na čerpání prostředků
ze státního rozpočtu. V oblasti map pro veřejnost bylo nutno
nově zpracovat všechny doposud vydávané mapy až do měřítka 1:200 000 na tzv. "upravených mapových podkladech",
které vznikly deformací geometrie dosavadních map. Přes
řadu jednání se tento nepříznivý stav nepodařilo odstranit ani
po roce 1989 (více v [4, 5, 6, 8]).
3. Údržba a obnova vojenských topografických

map

Zastarávání obsahu vojenských topografických map vedlo
v roce 1967 k zahájení tzv. první obnovy topografické mapy
1:25 000. Ta byla prováděna na revizních originálech map
1:25 000, podle nichž byly obnoveny topografické mapy následných měřítek, tj. 1:50000, 1:100000 a 1:200000. Topografické mapy v měřítku 1:25 000 nebyly po první obnově
z kapacitních důvodů obnovovány.
Druhá obnova vojenských topografických map probíhala
v letech 1972 až 1981. Jejím cílem bylo provést obnovu celé
měřítkové řady, podařilo se to však pouze u mapy 1:50 000,
l:l00oooa 1:200 000. Topografická mapa 1:25 000 pak byla
obnovena pouze na západní části státního území (zhruba po
poledník 15° východní zeměpisné délky).
Třetí obnova, u níž topografické práce probíhaly v letech
1982-1989, měla původně za cíl obnovit pouze mapy měřítek 1:50 000 až 1:200 000. Protože však topografické mapy
1:25 000 byly již značně zastaralé a vykazovaly i rozdíly
v použití značkových klíčů, bylo v r. 1984 rozhodnuto o jejich obnově a převodu do jednotného značkového klíče.
Tento záměr byl úspěšně realizován.
Čtvrtá obnova vojenských topografických map byla zahájena v r. 1989. Jejím cílem bylo uvést obsahovou náplň topografických map všech používaných měřítek do souladu se
skutečností a dosáhnout grafické sjednocení těchto map
s použitím značkového klíče Topo 4-3 z r. 1976. Tento záměr byl na území ČR úspěšně realizován, na území Slovenska zůstal ve značném rozsahu do rozdělení republiky nedokončen.
Pátá obnova vojenských topografických map byla zahájena v roce 2001. Její výsledky budou použity pro zpracování nového systému vojenských topografických map, které
budou nadále vyhotovovány v měřítkách 1:25 000, 1:50 000
a 1:100 000 v novém značkovém klíči, používaném v rámci
NATO. Topografická mapa v měřítku 1:200 000 nebude
již dále vydávána. Rovněž dosavadní topografické mapy,
zpracované v klíči Topo 4-3, nebudou po 31. 12. 2005 vydávány.
Součástí map pro potřeby obrany státu podle nařízení
vlády Č. 116/1995 Sb., jsou dále vojenské topografické mapy
v měřítkách 1:500 000 a 1:1 000 000 a tematická mapová
díla, vytvořená pro celé území státu na podkladě vojenských
topografických map.

Topografickým podkladem pro vojenské tematické a speciální mapy jsou topografické mapy, udržované v rámci cyklů
obnovy ve shodě se skutečným stavem v terénu. K těmto mapám patří
• mapa geodetických údajů, vyhotovovaná na podkladě topografické mapy v měřítku 1:50000 (MGÚ 50),
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• mapa průchodnosti terénu, vyhotovovaná na podkladě
topografické mapy v měřítku 1:50 000 a 1:100 000 (MPT
50, MPT 100),
• mapa vojenských výcvikových prostorů, vyhotovovaná na
podkladě topografické mapy v měřítku 1:25 000 a 1:50 000
(MVVP 25, MVVP 50),
• nástěnná mapa České republiky v měřítku 1:250 000 (NM
ČR 250),
• letecká orientační mapa České republiky v měřítku
1:500 000 (LOM ČR 500) a dále
• fotomapa města v měřítku 1:10 000 (FMM 10) a
• cvičná družicová mapa v měřítku 1:50000 a 1:250000
(CDM 50, CDM 250).
V souvislosti se vstupem České republiky do NATO bylo
dosavadní vojenské mapové dílo doplněno o speciální topografické mapy pro plánování a řízení společných pozemních
a vzdušných operací v měřítku 1:250000, které jsou zpracovány v souřadnicovém systému WGS84, a obsahují i pravoúhlou rovinnou síť jednotného hlásného systému UTM.
Jde o mapy označované zkratkou JOG (Joint Operation Graphic) a vydávané ve dvou verzích: pro pozemní vojenské operace a pro letecké vojenské operace. Pro plánování a řízení
vzdušných operací jsou též vydávány mapy Transit Flying
Chart, rovněž v měřítku 1:250 000. Pro plánování a řízení leteckého provozu vojenských vzdušných sil v době míru pak
slouží mapa Low Flying Chart - Czech Republic v měřítku
1:500000.
5. Digitální produkty odvozené z vojenských topografickýchmap
Vojenský geografický informační systém (VGIS) je tvořen
souborem speciálních datových bází a programových produktů, využívaných pro zpracování geodetických měření, pro
tvorbu vojenských topografických a speciálních map i pro
další potřeby Armády ČR. Součástí VGIS jsou:
• rastrové ekvivalenty topografických map, které vznikly
rastrovou digitalizací topografických map příslušných měřítek; souřadnicové údaje jsou k dispozici v systémech
S-42/83 a WGS84 v základním formátu dat GeoTlFF;
aktuálnost údajů odpovídá výsledkům 4. obnovy topografických map provedené v období 1987 až 1996,
• rastrové ekvivalenty dalších produktů vojenské geografické
služby, např. map JOG, leteckých map i leteckých snímků,
• digitální výškopisná data (DVD), která obsahují nadmořské výšky pravidelně rozložených souřadnicově určených
bodů v síti 100 x 100 metrů v souřadnicových systémech
S-42/83 a WGS84 (popř. i v S-JTSK); podkladem pro tento
produkt byly vrstevnice topografické mapy 1:25 000 po
4. obnově, výškové údaje jsou uváděny ve výškovém
systému Balt po vyrovnání (Bpv) s předpokládanou chybou v určení výšky v rozmezí 3 až 15 metrů,
• digitální výškopis terénu 1 (DVT 1) s pravidelně rozloženou sítí bodů 3" x 3"; pravoúhlé souřadnice bodů jsou uváděny v souřadnicovém systému WGS84, výškové údaje ve
výškovém systému Bpv s předpokládanou chybou v určení
výšky 5 až 30 metrů; podkladem pro tento produkt byla digitální výšková data (DVD); produkt je zpracován podle noremNATO.
K dalším součástem VGIS patří digitální modely území
(DMÚ), které obsahují soubory geografických informací ve
vektorové formě. Geografické objekty jsou zde polohově definovány, opatřeny popisnýmí atributy a hierarchicky a topologicky uspořádány. Tyto datové báze slouží mímo jiné

i pro grafický výstup, tj. pro zpětné generování topografických map.
Digitální model území (DMÚ25) vznikl na podkladě topografických map v měřítku 1:25 000 rastrovou digitalizací
s následnou vektorizací. Obsahuje vodstvo, komunikace, potrubní a energetické trasy, rostlinný kryt, zástavbu, hranice
a výškopis. Používá souřadnicový systém S-42/83 s možností výstupů v systémech WGS84 i S-JTSK. Základním formátem dat je ArcInfo 7.x Coverage. Střední polohová chyba
objektů je 18 metrů. DMÚ25 je distribuován od roku 1998,
v současné době je používán i pro editaci nových vojenských
topografických map v měřítku 1:25 000 .
Digitální model území 200 (DMÚ200) vznikl na podkladě
topografických map v měřítku 1:100 000. Obsahuje vodstvo,
komunikace, potrubní a energetické trasy, hranice, rostlinný
kryt, výškové překážky a geodetické body. Jde o soubor
geografických informací ve vektorové formě, který je hierarchicky uspořádán a organizován. Základní informačníjednotkou je geografický objekt, který je polohově definován
definiční bodovou množinou a sémanticky vymezen pojmovýmí, kvalitativními, kvantitativnímí a popisnými atributy.
Polohová chyba objektů se pohybuje v rozmezí 40 až
80 metrů, střední polohová chyba objektů je cca 60 metrů.
Používá souřadnicový systém S-42/83 s možností výstupů
v systémech WGS84 i S-JTSK. Základní formát dat je Arc-Info 7.x Coverage. DMÚ200 je distribuován od roku 1993.
V rámci NATO je postupně budována vektorová databáze geografických informací Vector Smart Map Level 1
(VMap 1) v měřítku cca 1:250 000, která má pokrývat území
celého světa. Tato databáze je určena především pro plánování a řízení vojenských operací. Základním zdrojem dat jsou
mapy JOG nebo národní databáze obdobných měřítek. Tato
databáze vycházela pro území našeho státu z databáze
DMÚ200 a je k dispozici v souřadnicovém systému WGS84.
Použit je standardní formát dat VPF (Vector Product Format).
Databáze je k dispozici od roku 2002 a její použití není omezeno jen pro účely obrany státu. Pro zahraniční území je
VMap 1 k dispozici od roku 2003.

6. Zpracování a dostupnost vojenských topografických
map a ostatních geografických produktů Armády CR
Zpracování vojenských topografických map a ostatních
armádních geografických produktů zajišťují složky ministerstva obrany České republiky. Výrobou a distribucí
je pověřen Vojenský geografický a hydrometeorologický
úřad Dobruška (VGHMÚř), který v souladu s výstavbou
a profesionalizací Armády ČR vznikl k 1. červenci 2003
jako nástupnická organizace Vojenského topografického
ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce. Vojenského zeměpisného
ústavu (VZÚ) v Praze, Povětrnostního ústředí v Praze
a částečně Hlavního úřadu vojenské geografie (HÚVG)
Praha.
Téměř všechny výše popsané topografické mapy a ostatní
geografické produkty jsou k dispozici i mímoresortním složkám. Mapy v analogové (tištěné) podobě lze zakoupit ve
skladech objektu mínisterstva obrany v Praze 6, Na valech,
digitální data lze objednat u Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. K dispozici pro mimoresortní uživatele nejsou pouze speciální účelové vojenské produkty a podklady ze zahraničí a dále podklady,
u nichž existuje smluvní závazek jejich neposkytování třetím
osobám.
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Vydávání současných topografických map v měřítkách
1:25000, 1:50000, 1:100000 a 1:200000 bude ukončeno
k 31. 12.2005. Bude nahrazeno vydáním nových topografických map, jejichž zpracování bude vycházet z přijatých
standardizačních dohod uzavřených s NATO. Pro jejich vydání bude použit světový geodetický referenční systém
WGS84 a univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení
(UTM) v 6° poledníkových pásech. Základní měřítkovou
řadu budou tvořit topografické mapy 1:25 000, 1:50 000
a 1:100 000, které budou přepracovány v novém značkovém klíči a mapy společných operací v měřítku 1:250 000.
Klad a označení mapových listů zůstává zachován jako dosud, značkový klíč se mění pouze u menšího množství nejdůležitějších prvků; podstatné změny jsou v úpravě rámových a mimorámových údajů. Mapy si zachovávají možnost
širokého obecného užití jak pro potřeby obrany státu, tak
i národního hospodářství, vědy, kultury i státní správy (více
v [6, 7]).
Po roce 1990 se stále výrazněji rozvíjí spolupráce vojenské a civilní zeměměřické služby. Oddělení civilní a vojenské mapové produkce z důvodů utajování informací ztratilo svůj někdejší smysl. Od roku 1996 pracuje meziresortní
tým, řešící propojení oddělených datových bází při tvorbě
civilního a vojenského státního mapového díla s konečným
cílem vytvořit jednotný systém sběru mapových a topografických informací. Oba resorty se snaží společně řešit též
problematiku standardizace topografických informací a jejich záměrem je dále posilovat vzájemnou koordinaci a spolupráci.
Příspěvek byl zpracován v rámci výzkumného záměru FSv
ČVUT MSM 210000007 - Komplexní inovace technologií
v geodézii a kartografii.
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Lektoroval:
Prof. Ing. František Miklošík, DrSc.,
Brno

Dne 15. záři 2004 uspořádala Kartografická společnost ČR v Sedlčanech jednodenní seminář, který byl zaměřen na digitální zpracování mapových děl ajejich tisk. Seminář se konal v přednáškové síni
Městského muzea v Sedlčanech; po jeho ukončení následovala exkurze do Zeměměřického úřadu v Praze, pracoviště Sed1čany, kde
Ing. J. Kučera seznámil účastníky podrobněji s digitálním tiskem základních map na stroji DlCOpress.
Úvodní referát na téma ,,Digitální tisk a možnosti jeho využití
v kartografii" přednesl Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. (Katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze). Ve
svém referátu se zabýval předtiskovou připravou digitálně zpracovávaných map a současnými možnostmi jejich tisku. Nejčastěji je
dosud v kartografických nakladatelstvích používán postup, při němž
jsou vytvářeny tiskové podklady na filmu pomocí osvitové jednotky
s následnou montáží a celoplošným osvitem na tiskovou desku. Použít je možno i další technologie, jimiž jsou "Computer-to-Plate"
(přímé vyhotovení tiskových desek na speciální osvitové jednotce
mimo ofsetový stroj), "Computer-to-Press" (vyhotovení tiskových
desek z digitálních dat přímo v tiskovém stroji) a "Computer-toPrint" (vytvoření mapového obrazu z digitálních dat přímo na tiskových válcích tiskového stroje). První z těchto technologií není
u nás používána; je však vhodná pro střední a vysoké tiskové náklady a neklade zvláštní požadavky na konstrukci ofsetových strojů.
Technologie "Computer-to-Press" je používána od roku 2003
Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce pro tisk topografických map; tato technologie je vhodná pro
tisk středních a vysokých tiskových nákladů a podstatně urychluje
přípravu stroje k tisku. Technologii "Computer-to-Print" využívá
pracoviště Sedlčany Zeměměřického úřadu v Praze pro tisk základních map ČR. Tato technologie je založena na principu elektrografie a je vhodná pro tisk malých nákladů od 1 do několika set výtisků.
V referátu byly uvedeny pií.1dady a technické parametry vybraných
strojů pro technologie "Computer-to-Press" a "Computer-to-Print"
včetně stroje ADAST 547 P Dl české provenience, který však tiskovým formátem pouze 381 x 520 mm nevyhovuje pro tisk státních
mapových děl.
V následujícím referátu "Vojenská kartopolygrafie" seznámil mjr.
Ing. R. Wildmann účastníky semináře stručně s historií Geografické
služby AČR a jejím současným stavem po vzniku Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMUř) v Dobrušce
k 1. 7. 2003 s odloučenými pracovišti v Praze, Táboru a Olomouci.
V rámci Varšavské iniciativy a pomoci USA novým členským státům NATO bylo vybaveno polygrafické pracoviště VGHMUř osvitovou jednotkou DOLEV 8OOV2,ofsetovým strojem RAPIDA 105
a ofsetovým strojem 74 KARAT, umožňujícím používání technologie "Computer-to-Press". Pro zajištění předtiskové přípravy je pracoviště vybaveno běžnými prostředky pro DTP, zařízením pro digitální montáž, skenery a přístrojem Epson Pro 7600 pro nátisk.
Osvitová jednotka DOLEV může zpracovávat předlohy až do formátu A O;má volitelné rozlišení v rozsahu 1270 až 5080 dpi a je doplněna vyvolávacím automatem na film. Ofsetový stroj RAPIDA 105
je pětibarvový s maximálním formátem 740 x 1050 mm, rycWost
tisku až 15 000 archů/h. Je vybaven řídící konzolou Ergotronic. Ofsetový stroj 74 KARAT má maximální tiskový formát 520 x 740 mm
(potiskovaná plocha max. 508 x 720 mm). Používány jsou desky
Presstek PearlDry, výstupní rozlišení je až 2590 dpi respektive 200
lpi. Stroj má speciální uspořádání válců se zásobníky pro 20 desek,
jejichž výměna probíhá automaticky. Stroj má dva formové válce,
na každém z nich jsou upnuty dvě tiskové desky. Expozice se provádí pomocí laserových diod. Stroj využívá pro tisk technologií bezvodého (suchého) ofsetu, rychlost tisku je až 8000 výtisků/h. V závěru referátu se autor zabýval používáním přímých barev pro tisk
v porovnání se stabilizovaným čtyřbarvotiskem (CMYK).
V referátu Ing. Kučery a M. Křížka na téma "Přímý digitální tisk
- DlCOPRESS 500 a jeho využití při tisku civilního státního mapového díla" uvedli autoři technická data digitálního tiskového stroje
DlCOpress. Stroj pracuje v barYovém systému CMYK, rozlišení je
600 x 600 dpi, respektive 175 lpi. Digitální data je možno importovat v PostScriptu, PDF, TlF nebo JPG. Pro tisk se používá papír v roli
o šířce 500 mm. Stroj pracuje na principu elektrografie; pro tisk
používá suché tonery. Je vybaven čtyií.ni oboustrannými tiskovými
jednotkami, tepelnou fixací vytištěného obrazu, formátově regulovatelnou příčnou řezačkou a vykladačem. Tiskové jednotky jsou hermeticky uzavřeny a musí v nich být udržována relativní vlhkost v roz-
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mezí 31 až 32 %; případné odchylky mají vliv na barevnost tisku.
Papír je možno potiskovat i oboustranně, přesnost rejstříku je 0,02
mm. Po importu dat je stroj připraven k tisku během 10 minut. Předzpracování digitálních dat ze ZABAGED se provádí v prostředí MicroStation a MGE. Jeho výsledkem je šest souborů se separovanými
daty podle feature a separační tabulky Map Finisheru. Vstupní data
pro OICOpress musí být kompozitní, jejich separaci provádí RIP
(Raster Image Processor) převodem do binárních rastrových souborů
TlF. Rychlost tisku je asi 600 až 800 výtisků map/h.
V referátu "Zpracování ZM 1:25 000 ze ZABAGED" Ing. Kocurové a P. Svobody se autoři zabývali přípravou nové Základní mapy
ČR 1:25 000 z digitálních dat ZABAGED. První mapové listy byly
vydány již v roce 2004, celkový úkol v objemu 773 mapových listů
má být dokončen v roce 2008. Příprava se provádí v operačním
systému Windows NT 4.0 s využitím softwarového prostředí MicroStation a MGE. Podkladem jsou vektorová data ZABAGED, model 3D výškopisu a názvoslovná databáze GEONAMES. Technologie sestává z počítačového propojení čtyř úplných, dvou polovičních

a jednoho čtvrti nového listu dosavadní Základní mapy ČR I: 10 000.
Následuje generování vrstevnic s intervalem 2,5 metru ve výškopisném 3D modelu. Výsledkem přípravných prací je sestavitelský originál výškopisu, který obsahuje vrstevnice, terénní stupně, obrysy
skal a vodstvo; na něm řeší sestavitel kolizní místa, vznikající v důsledku nutné generalizace. Obdobně se vyhotovuje sestavitelský originál polohopisu a názvosloví (v pracovním měřítku I: 17000) s převzorovanými objekty podle značkového klíče měřítka 1:25 000. Na
něm se řeší vzniklé kolize a provádí výběr neudržovaných cest. Dále
se vyhotovuje sestavitelský originál rámu mapy a mimorámových
údajů. Z výsledného obrazu mapy se vyhovuje pro revizi nátisk na
plotru HP 5500. Po provedení oprav se vyhotovuje druhý nátisk,
který se po revizi předkládá k imprimatur.
Na semináři bylo přítomno celkem 38 účastníků.

Zajímavou akci uspořádala třetí zářijovou středu roku 2004
pro své členy Kartografická společnost ČR, která do budovy
Městského muzea v Sedlčanech pozvala všechny členy, které
zajímá digitální kartografie. Po sérii přednášek pokračovalo

setkání kartografů prohlídkou pracoviště mCOPRESS.
Nový stroj je umístěný v budově Zeměměřičského úřadu
v Sedlčanech, kde účastníci semináře měli možnost sledovat
tisk listů Základní mapy (ZM) 1:25 000 .

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
předseda Kartografické společnosti CR

.••Obr. / "Jste tu na exkurzi jako jedni z prvních
odborníků, kterým můžeme ukázat vvrobu
map 21. století, " přivítal vedoucí pra~'oviště
Jiří Kuc'era své resortní kolegy

.••Obr. 2 DICOPRESS 500 se řídí přímo
zpo6tače

.•. Obr. 3 Renata Kocurová, s profesní hrdostí drží v ruce čerstvý výtisk mapy,
neboť v Zeměměřickém úřadě odpovídá právě za ZM I : 25 000

.•. Obr. 4 DICOPRESS 500 tiskne všechny barvy na mapě
najednou, a to přímo z jediné role papíru.
"Kdyby to někdo potřeboval, může se vytisknout
i několik listů na sebe navazujících najednou v pásu, "
poznamenal vedoucí sedlčanského pracoviště Jiří Kučera

~ Obr. 5 Radek Wildmann z Vojenského geografického
a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce si prohližel
výrobu map v Sedlčanech velmi pozorně, neboť při své
přednášce účastníky semináře seznámil zase
se současnou výrobou vojenských map

Text afoto:
Ing. Petr Skála,
Fakulta lesnická a environmentální tzu v Praze
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