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Tíhová měření na Karpatském
geodynamickém polygonu
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Abstrakt
V rámci mezinárodní spolupráce byl ve 20. století vybudován Karpatský geodynamický polygon pro sledování neslapových
variací tíhového zrychlení. Polygon obsahuje kolem 40 bodů, na kterých probíhala relativní a absolutní tíhová měření. Do
konce roku 2007 proběhly již čtyři plnohodnotné měřické etapy zaměřené relativními gravimetry a současně několik absolutních měření. Časové období bezmála padesáti let dovoluje posoudit případné časové změny tíhového zrychlení na bodech polygonu. Měřický materiál byl zpracován jednotnou formou a výsledky jsou názorně prezentovány a diskutovány. Jsou navržena další vylepšení, která by měla z Karpatského polygonu vytvořit moderní geodynamický projekt využívající pro sledování
geodynamických změn nové měřické techniky.
Gravity Measurements on the Carpathian Geodynamic Polygon
Summary
In the frame of international cooperation the Carpathian geodynamic polygon serving for monitoring of non-tidal variations
of the gravity acceleration was built in the 20th century. The Carpathian polygon includes around 40 points on which relative
and absolute gravity acceleration measurements have been performed. Four full-value measuring periods measured by relative
gravimeters were completed together with some absolute measurements by the end of 2007. Time period of nearly 50 years
allows considering relevant time changes of gravity acceleration on the polygon points. Survey documentation has been
compiled in a unified form and the results are clearly published and discussed. Further improvements are proposed to transform
the Carpathian polygon into a modern geodynamic project using new techniques for monitoring of changes.

1. Úvod
V průběhu šedesátých letech 20. století byla na Slovensku
vybudována gravimetrická základna Bajč – Vrútky v rámci
komplexního geofyzikálního výzkumu zemské kůry a její dynamiky. Základna procházela tektonicky aktivní oblastí [6],
přičemž spojovala dvě zájmová geotektonická území: oblast
s předpokládaným vertikálním zdvihem na severu Slovenska
a oblast výrazných poklesů na jihu.
První měření proběhlo v roce 1967 a to pouze v rozsahu Bajč
– Vrútky. Tuto etapu nazýváme nultou, pro malý územní a tíhový rozsah a nízkou přesnost provedených měření ji však v dalších výpočtech nepoužíváme. V následujících letech byl na základě mezinárodní spolupráce středoevropských států (tehdejší
Československo, Polsko a Maďarsko) polygon rozšířen v severojižním směru do Polska a Maďarska. V roce 1973 proběhlo
první měření (první etapa) v plném profilu z Krakówa (Polsko)
do Pécse (Maďarsko). Základna v tomto rozsahu byla nazvána
Karpatský polygon (KP). Z tektonického hlediska prochází Karpatský polygon pěti hlavními územními bloky ohraničenými
hlubinnými zlomy zasahujícími až do svrchního pláště. Podrobnější geologický rozbor je uveden např. v [2, 12] nebo [6].
Rámec Karpatského polygonu tvořilo cca 60 bodů, přičemž
do současné doby je dochováno asi 40 bodů, viz obr. 1. Všechny
body polygonu byly jednotně stabilizovány betonovým pilířem,
umístěným v úrovni terénu o rozměrech 60 x 60 cm, zapuštěným do hloubky 1 m. Celková délka polygonu je téměř
700 km, při vzdálenosti sousedních bodů nejvýše 40 km (průměrná vzdálenost je cca 20 km). Karpatský polygon pokrývá
tíhový rozsah cca 375 mGal1). Od bodu 101 Pécs o tíhovém
1)

1 mGal = 10-5 m.s-2.

zrychlení 980662 mGal až po bod 128 Kraków s hodnotou tíhového zrychlení 981037 mGal. Pět bodů KP je situováno na
letištích, konkrétně 101 Pécs, 107 Budaörs, 113 Nové Zámky,
175 Žilina a 128 Kraków. Tyto body, díky možnosti zaměření
s rychlým leteckým přesunem, původně tvořily opěrnou kostru
polygonu [2]. Se změnou metodologie a zapojením nových měřických technik význam těchto bodů poklesl a jejich opěrná
funkce byla postupně nahrazena absolutními tíhovými body.
V roce 1978 byly vybudovány absolutní tíhové body 81 Siklós, 83 Žilina a 84 Kraków a v dalších letech potom postupně
body 82 Budapešť, 92 Madocsa, 406 Hurbanovo, 407 Liesek
a 6990 Ojców. I přes prvotní malý počet absolutních tíhových
měření můžeme prakticky od druhé etapy (roku 1978) určovat
tíhová zrychlení v Karpatském polygonu kombinací relativních
a absolutních měření.
Doba trvání tohoto ojedinělého geodynamického projektu
(téměř 50 let) a množství dosavadních měření nám dávají
šanci provést kvalifikované hodnocení naměřených dat.
V naší práci se zaměříme především na:
– dlouhodobé regionální změny,
– negravitační změny tíhového pole,
– zapojení nových měřických technik.
2. Měřická data
2.1 Relativní tíhová měření
Pro relativní měření jednotlivých skupin gravimetrů v denních úsecích bylo zpravidla použito čtyřnásobné profilové metody charakterizované schématem A – B – A – B – A [7, 11].
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Obr. 1 KP, stav ke 4. etapě (zdroj Google Earth)

Do konce roku 2007 byly zaměřeny čtyři2) plnohodnotné
etapy KP:
1.
2.
3.
4.
5.
2)

etapa 1972/73 (11 gravimetrů, 246 DÚ3)),
etapa 1978/79 (9 gravimetrů, 384 DÚ),
etapa 1988/89 (11 gravimetrů, 525 DÚ),
etapa 1997/99 (7 gravimetrů, 136 DÚ),
etapa 2006/xx (2 gravimetry, 32 DÚ).

Pátá etapa byla zatím zaměřena pouze gravimetry ZÚ, a to na území
Maďarska a Slovenska.
3)
Denní úsek.

Na relativním tíhovém měření se podílela řada institucí
z různých států:
• Zeměměřický úřad, Praha (Land Survey Office) – ZÚ,
• Vojenský topografický ústav, Dobruška (Military Topographic Institute) – VTOPÚ,
• Zentralinstitut für Physik der Erde, Potsdam (Central
Institute for Physics of the Earth) – ZIPE,
• Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa (Institute of
Geodesy and Cartography) – IGiK,
• Geodetický a kartografický ústav, Bratislava (Geodetic and
Cartographic Institute) – GKÚ,
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Obr. 2 Relativní tíhové měření na bodě 81 Siklós
(Maďarsko)

Obr. 3 Relativní tíhové měření na bodě 112 Bajč
(Slovensko)

• Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Budapest (Eötvös
Loránd Geophysical Institute) – ELGI,
• Geofyzikální ústav ČSAV, Praha (Geophysical Institute of
the Czechoslovak Academy of Sciences) – GFÚ ČSAV,
• Geodezja i Kartografia, Warszawa (Geodesy and Cartography) – GEOKART.

stanoveno RK = 1. Přehled stanovených RK včetně odhadu
jejich věrohodnosti udává tab. 1. Z tabulky je mimo jiné patrné, že zejména historická měření v prvních etapách trpí sníženou spolehlivostí stanovených RK.
2.2 Absolutní tíhová měření

Relativní tíhová měření byla prováděna relativními gravimetry různých typů a konstrukcí. Byly použity gravimetry
Gs12, Sharpe geodetického i prospekčního typu, Worden,
LaCoste&Romberg typu G i D a Scintrex (obr. 2, 3). Přehled
použití relativních gravimetrů v jednotlivých etapách a letech uvádí tab. 1.
Přesnost relativních měření je proměnlivá a některá měření bylo vzhledem k jejich velkým chybám (hrubé chyby)
nutno vyloučit. Pro gravimetr Gs12 č.162, který měřil v první
etapě, byla z tohoto důvodu vyloučena všechna měření. Za
nejspolehlivější se dají považovat měření gravimetry LaCoste&Romberg (LCR) ve 4. etapě. V páté etapě byla měření provedena pouze gravimetry ZÚ, kdy do výčtu použitých gravimetrů přibyl přesný relativní gravimetr Scintrex
CG-5.
Za účelem stanovení co možná nejvěrohodnějšího fyzikálního rozměru relativních tíhových měření byly shromážděny stanovené rozměrové koeficienty (RK) pro každý přístroj a rok. Ve většině případů byly převzaty hodnoty RK
získané buď z měření přístroje na Hlavní gravimetrické základně [7] nebo, obecněji řečeno, ze zpracování nám dostupných měření daným přístrojem v daném roce. V případech, kdy RK nebylo možno určit či dohledat [2], bylo

První absolutní měření na KP provedl v roce 1978 Institut
Fiziki Zemli (IFZ) z tehdejšího Sovětského svazu. Měření se
provádělo nesymetrickým balistickým gravimetrem GABL
[1], a to na bodech 81 Siklós, 83 Žilina a 84 Kraków. Stejným přístrojem bylo měřeno v letech 1980, 1983, 1986 a 1987
na bodě Budapešť. Přesnost přístroje GABL lze dnes již
obtížně stanovit, pokusíme se jí tedy odhadnout hodnotou
15 Gal v efektivní výšce gravimetru. V dalších letech se na
absolutním měřením podílely následující instituce:
• Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV), Wien,
gravimetrem JILAG-6,
• Defense Mapping Agency (DMA), USA, gravimetrem Axis
FG5 č. 107,
• Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG), Frankfurt a. M.,
gravimetrem FG5 č. 101 (nyní Bundesamt für Kartographie und Geodäsie – BKG),
• Universita di Trieste (UoT), Italy, gravimetrem IMGC,
• Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
(VÚGTK), gravimetrem FG5 č. 215 (obr. 4),
• Warsaw University of Technology (WUT), gravimetrem
FG5 č. 230.
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Tab. 1 Seznam použitých relativních gravimetrů a použitých rozměrových koeficientů pro dané roky měření KP; přesnost jednotlivých RK je dána barvou pole buňky, kdy tmavší barva znamená menší věrohodnost
etapa 0
Instituce a přístroj

1967

ZÚ

Gs12 No.129

1,00000

VTOPÚ

Gs12 No.181

1,00000

ZIPE

Gs12 No.194

ZÚ

Sharpe No.174G

ELGI

Sharpe No.181

IGiK

Sharpe No.184

etapa 1
1972

1973

0,99980

1,00200

etapa 2

etapa 3

1978

1979

1988

1989

1,00020

1,00025

0,99890

0,99893

0,99850

0,99840

0,99700

0,99700

1,00000
0,99900

0,99900

Sharpe No.197

1,00000

1,00000

0,99970

1,00015

IGiK

Sharpe No.228

ELGI

Sharpe No.256

GKÚ

1,00000

1,00000

1,00050

1,00070

1,00070

1,00100

1,00085

Sharpe No.280G

0,99980

0,99933

0,99920

0,99960

0,99956

ELGI

Worden No.923

1,00000

ZÚ

Worden No.961

0,99970

0,99920

0,99830

0,99845

GEOKART

Worden No.968

ELGI

Worden No.971

0,99980

0,99980

0,99600

0,99500

GKÚ

Worden No.978

0,99915

0,99910

0,99800

0,99862

GEOKART

Worden No.999

1,00270

GEOKART

Worden No.1225

1,00020

ZÚ

LCR No.176

ELGI

LCR No.821

ELGI

LCR No.963

GKÚ

LCR No.1011

ZÚ

LCR No.1068

ELGI

LCR No.1919
LCR No.180D

0,99950

2007

0,99900

Sharpe No.226G

Scintrex CG5 No.125

0,99957

etapa 5
2006

1,00000
1,00160

GFÚ ČSAV

ZÚ

1999

0,99970

ELGI

GKÚ

etapa 4
1997

1,00050

1,00150

1,00090
1,00060

1,00060

1,00063

1,00065

1,00050

1,00030

1,00040

1,00025

1,00045

0,99993

0,99970

1,00060
1,00110

1,00099

Jako přesnost výsledné hodnoty tíhového zrychlení určené
z měření absolutním gravimetrem v nulové hladině4) stanovíme s uvážením chyby vertikálního gradientu (2 Gal/m [8,
9]) následující hodnoty
• Gravimetr GABL a IMGC
15 Gal,
• Gravimetry JILAG-6, FG5 č. 101 a 107 5 Gal,
• Gravimetry FG5 č. 215 a 230
3 Gal.
Některá starší měření, uvedená v tab. 2, která z různých
příčin nesplňovala potřebné požadavky na zde uvedenou
přesnost, nebyla pro porovnání brána do úvahy.

3. Výpočty
Obr. 4 Absolutní tíhové měření na bodě 407 Liesek
(Slovensko)

Přesnost absolutních gravimetrů JILAG-6 a FG5 č. 101
a č. 107 v době jejich měření můžeme charakterizovat přesností 5 Gal [8] v efektivní výšce příslušného gravimetru.
Přesnost měření gravimetrem FG5 č. 215 a č. 230 můžeme
charakterizovat přesností 2 Gal [3, 8] v efektivní výšce gravimetru. V tab. 2 je uveden chronologický přehled provedených absolutních měření na absolutních bodech Karpatského
polygonu.

Data z jednotlivých etap se liší především rozdílnou přesností gravimetrických měření, kdy relativní přesnost má s časem, vzhledem k použité měřické technice, vzestupnou tendenci. Podobné to je i s odhadem přesnosti starších
absolutních měření uvedeným v předchozí kapitole. Navíc
před rokem 1978 jakákoli absolutní tíhová měření chybí. Ani
potom ovšem nebyla provedená absolutní měření koordinována s měřením relativním a neprobíhala pravidelně. Na většině absolutních bodů je pouze jedno nebo dvě absolutní mě-

4)

Nulová hladina se zpravidla vztahuje k vrcholu hřebové nivelační
značky stabilizované v terénu.
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407

Liesek

82

Budapešť

92

Madocsa

81

Siklós

84

Kraków

6990

Ojców

3.1 Vyhodnocení relativních měření
Pro zpracování jednotlivých etap použijeme všechna dostupná relativní tíhová měření dané etapy. O tíhových zrychleních na bodech KP nečiníme žádné předpoklady, jsme tedy
nuceni zpracovat polygon jako tzv. volnou síť. Za těchto okolností nelze určit skutečnou hodnotu tíhového zrychlení,
pouze vzájemné tíhové rozdíly bodů KP. Formálně byl pro
zpracování prvních čtyř etap stanoven pevný bod č. 175 Žilina letiště. V páté etapě byly zvoleny jako opěrné body s va-

VÚGTK

2007

2006

VÚGTK

BEV

VÚGTK

DMA

DMA

IfAG

BEV

BEV

DMA

DMA

DMA

VÚGTK

BEV

IFZ

ření. Nejvíce absolutních měření proběhlo na bodě 82 Budapešť. Do absolutních měření dále vstupuje nezanedbatelná
chyba vertikálního gradientu tíže, použitého při transferu
hodnoty tíže z efektivní výšky absolutního přístroje do nulové hladiny [9].
Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům se jeví společné zpracování relativních a absolutních měření jako velmi
obtížné, hodláme-li studovat geodynamiku a zároveň zachovat velký časový potenciál i prostorové rozlišení, které relativní měření poskytují. Relativní měření proto zpracujeme
odděleně, formou vyrovnání volné sítě v každé etapě. Takto,
na rozdíl od způsobu navrženého v [2], dodržíme shodný způsob vyrovnání u všech etap.
Abychom však zajistili správný fyzikální rozměr relativním měřením, navážeme vyrovnání páté etapy na provedená
přesná absolutní měření (nejbohatší materiál z posledních
let). Tuto etapu pak můžeme použít jako opěrnou při porovnání případných změn tíhového zrychlení v průběhu předchozích etap měření.

WUT

Žilina

VÚGTK

83

WUT

Hurbanovo

VÚGTK

406

DMA

Nitra

IFZ

VÚGTK

2004

2000
IfAG

2003

1997
UoT

1996

1995

1994

1993

1987
IFZ

DMA

1986
IFZ

1991

1983
IFZ

BEV

1980
IFZ

410

IFZ

Bod

1978

Tab. 2 Přehled absolutních měření

hou p = 16 absolutní body 81 Siklós, 82 Budapešť, 83 Žilina,
92 Madocsa, 406 Hurbanovo, 407 Liesek a 410 Nitra s tím,
že rozměrové koeficienty použitých gravimetrů byly uvažovány jako neznámé.
Pro zpracování dat relativní gravimetrie byl použit gravimetrický software [5], umožňující komplexní zpracování gravimetrického měření od polního zápisníku až po vytvoření
rovnic oprav a následného vyrovnání celé sítě. Při vyrovnání
sítě relativních měření jsme uvažovali vliv slapové opravy,
opravy z výšky senzoru gravimetru nad tíhovým bodem
a opravu z chodu gravimetru. Rozměrové koeficienty přístrojů byly jako známé převzaty z tab. 1.
Vyrovnání jsme provedli pro každou etapu nezávisle. Jako
charakteristiky přesnosti jednotlivých etap uvedeme aposteriorní střední chyby jednoho měření v jednotlivých etapách:
etapa 1 m0 = 0,023 mGal, etapa 2 m0 = 0,019 mGal, etapa
3 m0 = 0,020 mGal, etapa 4 m0 = 0,014 mGal a etapa
5 m0 = 0,014 mGal. Na vývoji m0 lze sledovat postupně se
zvyšující přesnost s epochou měření, kde tyto chyby poměrně dobře korespondují s přesností použitých přístrojů. Ve
3. etapě se přes značný počet měření a silnou redundanci na
snížení přesnosti významně podílelo měření na jihu Maďarska, které oproti zbytku sítě vykazovalo značně vyšší šum.
Mohlo by se zde jednat o poruchu přístroje nebo neodstraněný neznámý systematický efekt. Střední chyby na jednotlivých bodech z vyrovnání etapy vypovídají pouze o kvalitě
tíhového rozdílu vůči bodu Žilina letiště. Nelze je tedy přímo
použít k hodnocení spolehlivosti při určení časového vývoje
a proto je zde neuvádíme.
Vzhledem k tomu, že první čtyři etapy zahrnují striktně
jen relativní tíhová měření, nemůžeme předpokládat nic
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Obr. 5 Posouzení vlivu zavedení rozměrových koeficientů přístrojů na výsledky vyrovnání (jednotlivé etapy)

Obr. 6 Porovnání reziduí tíhových zrychlení vůči páté etapě na identických bodech
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Tab. 3 Výsledná tíhová zrychlení ze společného vyrovnání na identických bodech

Bod KP
102 Mecseknadasd

etapa 1
[mGal]

etapa 2
[mGal]

etapa 3
[mGal]

etapa 4
[mGal]

etapa 5
[mGal]

980707,501

980707,486

980707,497

980707,501

980707,484

103 Tolna

980743,992

980743,987

980743,978

980743,997

980743,992

104 Madocsa

980760,438

980760,465

980760,463

980760,457

980760,472

105 Dunaujvaros

980773,591

980773,590

980773,604

980773,578

980773,590

106 Ercsi

980791,959

980791,966

980791,984

980791,965

980791,956

108 Szaar

980814,668

980814,647

980814,609

980814,625

980814,650

109 Tata

980845,564

980845,581

980845,570

980845,569

980845,556

110 Komarom

980842,569

980842,575

980842,568

980842,557

980842,556

111 Komárno

980844,849

980844,875

980844,865

980844,860

980844,856

112 Bajč

980849,109

980849,106

980849,118

980849,114

980849,113

114 Milanovce

980861,676

980861,677

980861,688

980861,690

980861,692

115 Kamanová

980886,107

980886,107

980886,111

980886,096

980886,090

116 Rožň. Mitice

980885,062

980885,048

980885,064

980885,074

980885,077

122 Or. Podzámok

980840,025

980840,005

980839,995

980840,032

980840,038

175 Žilina

980885,591

980885,585

980885,588

980885,587

980885,579

o vzájemném tíhovém posunu mezi etapami tak, jako to lze
provést u absolutních měření. Dále víme, že ne všechny rozměrové koeficienty přístrojů se podařilo spolehlivě určit či
dohledat. Zejména v dřívějších letech se spolehlivost RK
snižuje (tab. 1). Vzniklou nejistotu v určení hladiny a rozměru celé vyrovnané sítě (etapy) se pokusíme v následujícím kroku eliminovat určením dodatečných měřítek b a posunů a aplikovaných na výsledky (tíhové rozdíly) každé
konkrétní etapy. Pro porovnání jednotlivých etap tedy vyjdeme z metodiky uvedené v [7]. Jako výchozí použijeme
etapu 5, která má díky vazbě na absolutní měření patrně nejlépe určený fyzikální rozměr. Všechny předchozí etapy se
pomocí společných (identických) bodů všech etap pokusíme ve smyslu MNČ co nejlépe přimknout k hodnotám tíhových zrychlení 5 etapy g5j. Rovnice oprav tedy vytvoříme
ve tvaru

ve variantě s plošně stanoveným RK = 1. Zejména na etapách
2, 3 a 4 je možno pozorovat silnou lineární korelaci rozdílu
variant s hodnotou rozdílů tíhového zrychlení. Očekáváme navíc, že zbytková měřítka jsou po zavedení dostupných skutečných RK již velmi malá, což vliv případné nelinearity ještě
více oslabí.
Jelikož jsme zavedli korekce hladiny a měřítka jednotlivých etap (lineární model) jako neznámé do vyrovnání, vědomě tím vylučujeme možnost detekce globální změny tíhového zrychlení na všech bodech KP nebo změny přímo
úměrné hodnotám tíhového zrychlení. Při interpretaci mezietapových změn se tak musíme omezit pouze na regionální
případně lokální změny. Celkovou změnu hladiny tíhového
zrychlení (zdvih/pokles celé oblasti KP) a lineární změnu
(celkový náklon oblasti KP) pak umožňují detekovat pouze
absolutní tíhová měření.

ij ⫽ ai ⫹ bigij ⫺ g5j,

Výsledky vyrovnání ukazuje souhrnně tab. 3 a obr. 6. Vypočtená měřítka bi pro konkrétní etapy nabývají hodnot
b1 ⫽ 1,000155159, b2 ⫽ 1,000541828, b3 ⫽ 1,000646967,
b4 ⫽ 1,000191017. Ve všech předchozích etapách tedy dojde ke zvýšení tíhových rozdílů v celém rozsahu základny až
o 0,25 mGal (třetí etapa). Ukazuje se tedy, že stanovené RK
přístrojů zejména v prvních dvou etapách jsou poměrně nespolehlivé a vliv možné nelinearity zavedení měřítka může
v případě první etapy způsobit chybu až 0,01 mGal.

i ⫽ 1, 2, 3, 4 (číslo etapy),
j ⫽ 1, 2.....15 (číslo identického bodu),
kde ai …..neznámý posun i-té etapy,
bi …..neznámé měřítko i-té etapy,
g5j …tíhové zrychlení v 5. etapě z výsledků vyrovnání,
gij … relativní tíhové zrychlení v i-té etapě z výsledků
vyrovnání.
K aplikaci jednoduchého lineárního modelu korekce etapy
nás opravňuje následující úvaha. Pokud měření polygonu
probíhalo shodnou technologií a všemi přístroji na všech bodech, potom vliv chybného RK libovolného přístroje na výsledky vyrovnání bude s velkou přesností přímo úměrný velikosti tíhových rozdílů. Tvrzení lze doložit i experimentálně.
Obr. 5 ukazuje srovnání výsledků vyrovnání dané etapy se
zavedenými RK jednotlivých přístrojů a tímtéž vyrovnáním

Opravy ij ze společného srovnání etap na identických bodech (obr. 6) můžeme současně chápat jako variace tíhového
zrychlení na jednotlivých identických bodech vůči páté etapě.
Z výsledných hodnot tíhového zrychlení na identických bodech v tab. 3 resp. grafu reziduí na obr. 6, se spíše jeví, že
v porovnávaných etapách není na žádném z bodů KP detekován zřetelný trend změny tíhového zrychlení. Výjimkou by
snad mohl být jistý relativní pokles tíhového zrychlení na bodech 175, 110 a 115, případně i růst na bodě 116.
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Obr. 7 Mezietapová srovnání změn tíhového zrychlení na profilu KP

Zasaďme výše zaznamenané mezietapové změny tíhových
zrychlení do kontextu s lokalizací daných bodů na KP. Jednotlivým bodům KP přiřadíme hodnoty staničení měřené
z jihu od bodu 81 Siklós (0 km) až po bod 28.01 Kraków Balic (670 km). V případě srovnání dvou po sobě následujících
etap máme k dispozici obvykle mnohem více identických
bodů než výše uvedených 14. Hodnoty tíhového zrychlení
všech bodů 苳苳
gij uvedeme do souladu s výsledky výše provedeného vyrovnání (oprava měřítka a hladiny etap) podle příslušných rovnic

苳苳
gij ⫽ ai ⫹ bigij,
kde i ⫽ 1, 2, 3, 4 (číslo etapy) a j je číselné označení konkrétního bodu.
Následně s využitím všech identických bodů navazujících
etap provedeme postupné mezietapové srovnání. Tyto výsledky, jako porovnání vyrovnaných hodnot tíhového zrychlení 苳苳
gij mezi časově sousedícími etapami ukazuje obr. 7.
Na mezietapovém porovnání můžeme sice pozorovat
místně systematické změny tíhového zrychlení, tyto změny
mají poměrně nepravidelný charakter a mohou být způsobeny spíše zbytkovými systematickými chybami relativních
měření, případně negravitačními změnami tíhového zrychlení místního charakteru. Zvláště v jižní (maďarské) části KP
lze pozorovat mezi etapami vzájemně protichůdné změny,
které by mohly být způsobeny například hydrologickými
vlivy (výška hladiny podzemní vody v období měření). Z porovnání je také patrná nižší přesnost měření v první a druhé
etapě. Polská část Karpatského polygonu (cca od staniční 600
km) je pravděpodobně zřetelně odchýlená vlivem měřických
chyb v první etapě. Podobné konstatování platí pro určení tíhového zrychlení na bodě 81 Siklós ve druhé etapě. V pří-

padě polské části navíc nemáme možnost ověření výsledku,
jelikož tento úsek nebyl ve čtvrté etapě měřen a dosud také
chybí jeho zaměření v páté etapě.
Součtem mezietapových porovnání získáme kumulované
tíhové změny mezi více etapami. Na obr. 8 můžeme sledovat kumulovanou mezietapovou změnu vůči 5. etapě, v souladu s výsledky na obr. 7. Výhodou při srovnání kumulované
změny tíhového zrychlení je, že nejsme omezeni pouze na
společné identické body všech etap jako na obr. 6, ale získáme podrobnější rozlišení případných změn. Navíc změny
tíhového zrychlení jsou vztaženy k 5. etapě, která je z hlediska fyzikálních rozměrů patrně nejpřesnější, tudíž výsledky
můžeme použít také ve srovnání s absolutními měřeními
v kap. 3.2.
Na základě obr. 8 můžeme prohlásit, že na signifikantní
trend změny tíhového zrychlení na bodech KP v průběhu posuzovaného období nelze usuzovat. Odchylky na jihu (Siklós) a severu (Krakow, Glogocow, Pcim) lze přisoudit spíše
chybám relativních měření v prvních dvou etapách, jak bylo
výše uvedeno.
3.2 Vyhodnocení absolutních měření
Absolutní měření byla zpracována samostatně. Pro absolutní body, kde byl dostatečný počet absolutních měření
(alespoň dvě), bylo provedeno srovnání výsledných hodnot
tíhového zrychlení. Chybové úsečky v grafech (obr. 9 až
12) představují odhad střední chyby absolutního měření
(kap. 2.2).
Časový průběh změn na těchto bodech můžeme dále porovnat s výsledky získanými z relativních měření. Hodnoty tíhového zrychlení určené pro absolutní body z relativních měření jsou určeny společným vyrovnáním všech etap (kap. 3.1).
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Obr. 8 Kumulovaná změna tíhového zrychlení jednotlivých etap relativních měření KP
vztažená k páté etapě

Obr. 9 Absolutní body 81 Siklós a 82 Budapešť
Pro každou etapu byl vypočten posun a měřítko, které minimalizují opravy oproti páté etapě. Výsledky relativních měření
zakomponované do časových řad absolutních měření potom
slouží pouze k vizualizaci a srovnání případného trendu.
4. Závěr
Známé hodnoty tíhového zrychlení na vybraných bodech definují při vyrovnání gravimetrické sítě její hladinu a rozměr.
V prvních etapách měření KP tuto funkci plnila letecká měření,
která umožňovala přesun absolutní hodnoty tíhového zrychlení
na velké vzdálenosti. Časté systematické chyby leteckých měření (především barometrický efekt) snižovaly přesnost tolik
potřebnou pro geodynamické účely. Nástup absolutního měření tento problém odstranil a v dalších etapách absolutní měření zcela převzalo úlohu leteckých měření.

Obr. 10 Absolutní bod 83 Žilina

Lederer, M. aj.: Tíhová měření na Karpatském geodynamickém polygonu

Geodetický a kartografický obzor
190 ročník 54/96, 2008, číslo 10

Obr. 11 Absolutní body 92 Madocsa a 406 Hurbanovo

Obr. 12 Absolutní body 407 Liesek a 6990 Ojców

Při hodnocení výsledků měření jsme se ovšem museli vypořádat s problémem nekonzistence relativních a absolutních
měření. První měřická etapa nebyla na žádné absolutní body
napojena. Druhá a třetí etapa může využít absolutních měření provedených absolutním gravimetrem GABL, kde je
ovšem velice těžké posoudit relevantnost tehdejších výsledků. Navíc absolutní měření na bodech KP neprobíhala
pravidelně, často je k dispozici pouze jedna nebo dvě hodnoty, které se časově nekryjí s průběhem relativních měření.
Ideálním podmínkám se alespoň blíží pátá etapa, kde na většině bodů proběhlo absolutní měření, které bylo provedeno
v časově blízkém okolí měření relativních.
Zapojení absolutních měření do celkového vyrovnání za
účelem geodynamického výzkumu se tak ukazuje jako nepříliš vhodné. Docházelo by zde ke zpracování dat z nestejných časových období a tím bychom ztratili výhodu časového rozsahu a rozlišení relativních tíhových měření. Jestliže
jsme chtěli přistupovat ke každé etapě relativního měření KP
jednotným způsobem, museli jsme jednotlivé etapy vyrovnat
jako volnou síť, kde přibližné měřítko sítě je dáno nařízenými
rozměrovými koeficienty gravimetrů. Pátá etapa byla jako jediná vyrovnána s využitím nejnovějších absolutních měření
(správně měřítko a hladina) a sloužila jako opěrná pro konfrontaci s ostatními etapami.
Z prezentovaných výsledků není možno vysledovat jednoznačný trend, který by nás opravňoval vyvodit závěry o pří-

padných posunech. Zpracování relativních měření ukázalo
poměrně veliké změny tíhového zrychlení na některých bodech polygonu (např. Madocsa, Szaar). V těchto změnách
však není možno vidět statisticky věrohodný trend, opravy
se spíše zdají náhodného charakteru a budou způsobeny pravděpodobně chybami měření. Je zřejmé, že přesnost relativních měření dosavadních etap a absence relevantních absolutních měření nedostačuje k podchycení vertikálních změn
v řádu centimetrů (1 cm ⬇ 3 Gal), které je možné v dané
lokalitě očekávat. Proto, abychom dostali kvalitativně lepší
výsledky (tíhové zrychlení v absolutním systému) a zároveň
je mohli zasadit do časového rámce, je nutné koordinovat absolutní a relativní měření pro danou etapu. Spolu s tím je
třeba dosáhnout u relativních a absolutních měření té nejvyšší možné přesnosti.
U relativních měření je tedy nutné se důrazněji zaměřit na
eliminaci zbytkových systematických chyb. Ty mohou být způsobeny jednak nedokonalou znalostí přístrojových chyb relativních gravimetrů, a to především chyb periodických a chyb
způsobených změnou barometrického tlaku vzduchu, ale také
některými dalšími vlivy. Obr. 7 a 8 naznačují možnost, že i v relativním měření se může projevit časově omezená lokální hydrogeologická situace a v budoucnu bude nutné tuto skutečnost
při zpracování relativních měření uvážit.
Abychom dosáhli nejlepší možné přesnosti absolutních
měření (3 Gal v nulové hladině) je nutné využívat absolut-
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ních přístrojů, které se zúčastňují pravidelných mezinárodních srovnávacích měření a je u nich zaručena minimální systematická chyba. Rovněž je nutné znát na absolutních bodech vertikální gradient s přesností alespoň 2 Gal/m. Neméně důležité je sledovat hydrogeologické podmínky v okolí
absolutního bodu, kde tyto změny mohou způsobit variace
tíhového zrychlení významně přesahujících samotnou přesnost měření. Při dodržení výše uvedených podmínek je
možné dosáhnout absolutní přesnosti tíhových měření (v daném čase) vyjádřené ve vertikální složce hodnotou 1 až 2 cm.
Pro ověření dosažených výsledků by bylo vhodné využít
alternativních přesných geodetických metod vhodných pro
sledování vertikální složky, jako velmi přesné nivelace nebo
metod GNSS.
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Abstrakt
DORIS je jednou ze čtyř oficiálních IERS technik kosmické geodézie. Na Geodetické observatoři Pecný (GOP) byl ve spolupráci se zahraničními partnery modifikován Bernský GPS software pro přesné zpracování a analýzu dat systému DORIS a vybudováno analytické centrum. Přesnost srovnatelná se stávajícími analýzami mezinárodního DORIS servisu IDS byla doložena řadou komplexních testů, zejména analýzou výsledných souřadnic pozemních stanic a pólu rotace, odvozených od týdenních
řešení se slabými vazbami apriorních parametrů. Testována byla také přesnost určovaných drah družic při fixovaných souřadnicích stanic. Vysoká úroveň automatizace výpočetního procesu umožňuje zpracování dlouhodobých kampaní a zapojení
do mezinárodního servisu IDS, který projevil zájem o spolupráci analytického centra GOP na oficiální kombinaci IDS pro
tvorbu nového globálního referenčního rámce ITRF 2008.
Analysis Centre DORIS at Geodetic Observatory Pecný
Summary
DORIS is one of the four official IERS space geodesy techniques. The Bernese GPS software has been modified to process
and analyze the DORIS data at the Geodetic observatory Pecný in the framework of the international cooperation and a new
analysis centre has been established. Achieved precision, comparable to current analysis of international DORIS service IDS,
was proved by package of complex tests, mainly by the analysis of final network and pole position coordinates, derived from
free-network solution. The precision of orbits, estimated by the solution with fixed network, was tested as well. The high
level of automatization facilitates the long-term campaigns processing and participation inactivities of international IDS
service. The IDS gave an indication of the cooperation on the official IDS combination for global reference frame ITRF 2008.
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1. Úvod
DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositionning
Integrated by Satellite) je jednou z technik kosmické geodézie, která je založena na měření dopplerovského posunu
signálu pozemních radiomajáků, s přijímači umístěnými na
družicích. Systém má dnes za sebou téměř dvacet let vývoje, během kterého významně přispěl zejména ke zvýšení
přesnosti určování drah altimetrických družic a byl přijat
vedle GPS (Global Positioning System), SLR (Satellite
Laser Ranking) a VLBI (Very Long Baseline Interferometry) jako čtvrtá technika IERS (International Earth Rotation Service). V současné době se rozvíjí mezinárodní
služba DORIS (IDS) [1], [2]. DORIS [3] byl navržen francouzskou kosmickou agenturou CNES v roce 1982 jako
optimální podpůrný systém oceanografického altimetrického experimentu Poseidon, sloužící k přesnému určení
dráhy družice. Později byl tento experiment sloučen s projektem NASA TOPEX v misi TOPEX/Poseidon [4], která
byla zahájena o deset let později. Předtím již byl DORIS
experimentálně instalován na družici SPOT-2 (1990), postupně pak na družicích SPOT-3, SPOT-4, Envisat, Jason-1
a Spot-5. Na podzim roku 2005 došlo v důsledku neúspěšného startu nosné rakety ke zničení dlouho očekávaného nového satelitu, Cryosatu, který byl však znovu postaven
a bude vypuštěn v roce 2009. V polovině roku 2008 byl vypuštěn další altimetrický satelit vybavený DORIS anténou,
Jason-2, do roku 2010 pak ještě satelit SARAL a čínské
družice HY2.
Ve vývoji sítě radiomajáků došlo k výraznému pokroku.
Nastupující třetí generace je již vyvinuta i pro možné použití pro vyšší dráhy družic, upouští se od původní strategie
stejné nominální frekvence pro všechny radiomajáky. Jen několik takzvaných řídících radiomajáků je napojeno na atomové hodiny. Slouží k synchronizaci chodu družicových hodin s atomovým časem TAI. V současné době je součástí
systému téměř 60 radiomajáků [5].
Prakticky všechny významné aktivity v oblasti systému
DORIS zaštiťuje mezinárodní služba IDS [6]. Řídícím orgánem celé organizace je výkonná rada (Governing board),
koordinující veškerou činnost, od budování a obnovy pozemních stanic, přes plánování nových družicových misí,
až po provoz datových center a analýzu dat. Právě analýza
dat představuje významnou součást celého servisu. Data
jsou zpracovávána v tzv. analytických centrech, která
představují mimořádně důležitou součást služby IDS. Osobou, dohlížející na jejich činnost a zprostředkovávající
jejich komunikaci s výkonnou radou, je analytický koordinátor.

2. Zpracování dat Bernským softwarem GPS
Pro současnou činnost IDS je klíčový provoz dvou nejvýznamnějších analytických center LCA (LEGOS/CLS Analysis center) [7] a IGN (Instutut Géographique National) [8],
zabývajících se rutinním zpracováním dat a produkcí časových řad určovaných souřadnic pozemních stanic, přesných
drah družic, souřadic pólu zemské rotace, variací geocentra
a dalších veličin a pracujících na rozdílné softwarové platformě. Projekt analytického centra GOP si od počátku kladl
za cíl vytvoření dalšího analytického centra na srovnatelné
úrovni, s nezávislým způsobem zpracování pomocí nově vyvinutého softwaru. Ve spolupráci s AIUB (Astronomisches
Institut Universität Bern) je proto od konce roku 2003 vyví-
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jena modifikovaná verze Bernského softwaru GPS [9], určeného původně pro zpracování GNSS (Global Navigation Satellite System) observací.
Bernský software GPS je vyvíjen a spravován Astronomickým Institutem University v Bernu (AIUB) od 80. let.
20. stol. Jedná se o komerčně distribuovaný komplexní programový balík určený pro zpracování měření GNSS (GPS),
GLONASS (Éãé·‡Î¸Ì‡ﬂ çÄ‚Ë„‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ëÔÛÚÌËÍÓ‚‡ﬂ ëËÒÚÂÏ‡) a v určité míře i SLR. V této oblasti patří
tento software dlouhodobě k absolutní světové špičce. Širokým spektrem uživatelů je využívaný, mimo jiné, zejména
pro následné zpracování (postprocessing) globálních a regionálních kampaní. Pro tyto aplikace poskytuje Bernský
software množství nástrojů, které umožňují optimální volbu
strategie zpracování dat. Samotný AIUB využívá a vyvíjí
tento software v rámci řady vědeckých projektů, například
ke zpracování dat globální sítě IGS (International GNSS
Service) včetně určování EOP (Earth Orientation Parameters) nebo určování drah družic pomocí redukovaného dynamického modelu.
Plánovanou hlavní činností analytického centra na GOP
je rutinní zpracování observací na bázi týdenních řešení,
především pak řešení se slabými vazbami, kde jsou současně určovány souřadnice pozemních stanic, troposférické parametry, frekvenční odchylka signálu, souřadnice
pólu rotace a implicitně i dráhy družic. Apriorní souřadnice vstupují do vyrovnání s apriorní směrodatnou odchylkou volenou obvykle kolem 10 m a souřadnice pólu
obvykle s apriorními směrodatnými odchylkami v rozmezí
10 – 500 tisícin úhlové vteřiny (mas). Softwarovou podporu představuje, jak bylo výše uvedeno, modifikovaná
verze Bernského softwaru GPS, dále rozšířená o nadstavbu
obsahující řadu skriptů umožňující automatizaci ve zpracování a některých analýzách výsledků. Kvalita zpracování
byla potvrzena sérií komplexních testovacích kampaní
a detailních analýz a srovnání dosažených výsledků, kterým se podrobně věnuje kapitola 4.

3. Strategie a automatizace zpracování dat
Řešení výpočtů je realizované, univerzitním softwarem
Bernese verze 5.0 a jeho nadstavby BPE (Bernese Processing
Engine). Zpracování dat DORIS je realizováno dvěma základními kroky.
Prvním krokem je denní monosatelitní řešení. Jeho nejvýznamnějším výstupem je v případě řešení se slabými
vazbami matice normálních rovnic, určená pro pozdější
kombinaci, v případě určování dráhy s fixovanými stanicemi pak drahové parametry. Dalšími sledovanými výstupy
jsou troposférické parametry a frekvenční odchylky vysílaného signálu. Parametry rotace Země a zejména pak souřadnice pozemních stanic obvykle nejsou při denním monosatelitním řešení dostatečně přesně určované, aby je bylo
možné relevantně analyzovat. V případě řešení se slabými
vazbami jsou všechny neznámé kromě parametrů rotace
Země a souřadnic pozemních stanic eliminovány ze
systému normálních rovnic před jejich uložením do souboru.
Druhým krokem je výpočet kombinace řešení. Zde již nejsou vstupem měřená data, ale systémy normálních rovnic
určené v kroku jedna. Typické je multisatelitní týdenní řešení, tj. kombinace všech monosatelitních denních řešení
z období jednoho týdne.
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Obr. 1 Nastavení proměnných ve skriptu pro denní řešení

3.1 Principy automatizace
Systém BPE (distribuovaný spolu s oficiální verzí softwaru
Bernese) standardně umožňuje do jisté míry automatizovat
výpočet konkrétního řešení pro časovou sérii seancí. BPE
opakovaně spouští předpřipravenou sekvenci modulů softwaru s tím, že v předem připravených vstupních panelech,
definujících základní parametry výpočtu, mění v každém
cyklu parametr časově definující seanci.
Realizované zpracování ovšem žádá měnit i další parametry. To lze sice provést přímou editací vstupních panelů,
avšak při velkém objemu dat, množství různých variant výpočtu, parametrech závislých na konkrétním satelitu je takový postup značně neefektivní. Mimoto názvy a FTP adresa vstupních souborů nejsou snadno odvoditelné pouze
z čísla seance. V neposlední řadě si pak potřeba automatického běhu dlouhodobějšího zpracování s výpadky na stanicích i satelitech žádá mnohem vyšší stupeň automatizace.
Tento nadřazený stupeň automatizace byl realizován přípravou skriptů, jež pro BPE zajišťují nastavení všech proměnných, které si BPE nedokáže připravit samo. Na základě
vstupních parametrů (jako je označení satelitu) se nastavují
další hodnoty (například parametry řešení drah), jednak
přímo v řídícím souboru automatického běhu .PCF (formou
jeho modifikace), jednak v upravených skriptech pro spouštění jednotlivých programů Bernese. Ukázku řízení nastavování proměnných v prostředí BPE při denním zpracování
poskytuje obr. 1.
3.2 Hlavní skripty a jejich realizace
Vlastní automatizované řešení realizují následující skripty:
1. dor_get.pl: Stažení souborů observací (pro zadanou epochu a satelit) pomocí FTP, převedení do názvu obsahujícího epochy observací.
2. dor_days.pl: Denní řešení pro zvolenou seanci a satelit
(schéma denního řešení viz obr. 2). Skript nastaví proměnné BPE a v PCF souboru a spouští BPE. Během jednoho běhu lze postupně zpracovat více seancí nebo tutéž

seanci pro několik satelitů. Vstupem je pouze požadované
časové rozpětí a výběr satelitů – další parametry jsou získány z předdefinované konfigurace pro dané satelity.
Realizace denního řešení si vyžádala největší zásahy do
standardních skriptů spouštějících v rámci BPE jednotlivé
programy Bernese. Jedná se zejména o nastavení hodnot
v panelech v závislosti na řídících proměnných (jako příklad
lze uvést parametrizaci dráhy družice nastavením devíti přepínačů závislých na satelitu v programu ORBGEN pomocí
dvojice proměnných $DYNPAR a $STOPAR, které obsahují
patřičná návěstí).
Součástí skriptů volaných v BPE je také dvojice doplňkových skriptů, které nevolají programy Bernese. Prvním
je program PREPFIL vyhledávající a připravující pro daný
den soubory observací a drah. Významnou částí denního
zpracování je program PREPROC, který realizuje vyhodnocením oprav první iterace výpočtu a analýzu symetrie
přeletů před druhým během základního výpočetního modulu GPSEST.
3. dor_wk.pl: Kombinace řešení pro jeden týden. Kombinace
může být monosatelitní nebo zahrnovat vybrané, popřípadě všechny satelity.
4. dor_helm.pl: Skript pro automatické porovnání souřadnic
z týdenního řešení s apriorními souřadnicemi.
Vlastní skripty jsou volány z příkazové řádky s patřičnými
parametry (obvykle interval, satelit a varianta). Pro snadné
spuštění jsou připraveny spouštěcí skripty s předdefinovanými parametry.
4. Srovnání a analýza přesnosti dosažených výsledků
Vývoj softwaru představuje prakticky nekončící proces, lze
však říci, že základní etapa vývoje je v současné době již dokončena. Zatímco první testovací kampaně zpracovávané
v různých stádiích vývoje softwaru [10] ještě nedosahovaly
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Obr. 2 Základní schéma denního řešení

Obr. 3 Opakovatelnost týdenních řešení center
GOP, IGN a LCA

Obr. 4 Střední souřadnicové rozdíly mezi týdenními
řešeními GOP, LCA a IGN

požadované přesnosti, kvalita současných výsledků, srovnatelná s analytickými centry IGN a LCA, byla potvrzena krátkou testovací kampaní „listopad 2004“, jejíž výsledky byly
publikovány v prestižním Journal of Geodesy [11].
Automatizace celého procesu umožnila zpracovat dlouhodobou kampaň celého roku 2005 a větší část roku 2006, což
bylo podmínkou IDS pro přijetí nového regulérního analytického centra. Ve spolupráci s IDS, analytickým koordinátorem
a analytickým centrem LCA je prováděn podrobný rozbor
dosažené přesnosti, zejména v oblasti určovaných souřadnic

radiomajáků a jejich transformačních parametrů vzhledem
k souřadnicím ITRF (International Terestrial Reference
Frame), souřadnic pólu zemské osy rotace a kvality určovaných drah družic.
Konečné zhodnocení této kampaně ze strany IDS bylo spojeno s posouzením žádosti GOP o začlenění mezi řádná analytická centra rutinně zpracovávající data v rámci IDS a podílející se skrze celkové kombinace svých jednotlivých řešení
na oficiálních produktech. V plánu je tak i příspěvek naší observatoře k vytvoření nejnovější verze ITRF 2008.
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Obr. 5 Přesnost určovaných souřadnic řešení GOP, LCA a IGN (od shora dolu) softwarem
CATREF podle [13]
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4.1 Souřadnice pozemních stanic
Kampaň listopad 2004 ukázala mírně nižší, avšak vcelku
srovnatelnou, přesnost oproti řešením IGN a LCA. Obr. 3
znázorňuje opakovatelnost týdenních řešení souřadnic pozemních stanic, obr. 4 ukazuje vzájemné srovnání souřadnic
mezi jednotlivými analytickými centry. Zatímco opakovatelnost řešení IGN a LCA se v jednotlivých souřadnicích pohybuje v rozmezí 1,5 až 2 cm, u řešení GOP dosahuje hodnoty 2 až 3 cm, ve výšce je shoda GOP a IGN lepší než shoda
IGN a LCA.
Dlouhé celoroční kampaně 2005 a 2006 byly zpracovány
s použitím přesnějšího gravitačního modelu (EIGEN namísto
EGM96). Matice normálních rovnic řešení všech tří analytických center byla zpracována softwarem CATREF [12],
Srovnání demonstruje obr. 5, podle [13].

4.2 Souřadnice pólu
Určené souřadnice pólu zemské rotace byly porovnávány
s modelem IERS C04. Pro každé týdenní řešení byla nejprve
stanovena systematická odchylka (Bias) oproti modelu C04,
a poté střední „pseudonáhodný“ souřadnicový rozdíl pro polední hodnoty polohy pólu.
Obr. 6 ukazuje výsledky pro rok 2005 (apriorní hodnoty
modelu C04 vstupovaly do vyrovnání s nízkou apriorní přesností 500 mas; při apriorní přesnosti 10 mas se systematické
rozdíly rovnaly prakticky nule). Průměrný systematický rozdíl ve sledovaném období byl v souřadnici X -0,63 mas
a v souřadnici Y -0,39 mas. Znázorněná časová řada ukazuje
na možnou roční periodicitu v průběhu této sledované veličiny, což ovšem nelze v případě analýzy pouhého jednoho
roku měření tvrdit s příliš velkou určitostí. Vzájemná korelace mezi systematickými rozdíly v souřadnicích Xp a Yp
dosahuje hodnoty 0,35, což ukazuje na podobný průběh.
Střední souřadnicové rozdíly dosahují průměrných hodnot
0,73 mas u Xp a 0,65 mas u Yp. Zajímavá je korelace mezi
pseudonáhodnou a systematickou odchylkou (nikoli její absolutní hodnotou), která dosahuje hodnoty -0,31 u Xp a dokonce -0,54 u Yp.
Přestože k podrobnější analýze a nalezení periodicity v časovém průběhu systematické odchylky od modelu C04 bude
nutno zpracovat kontinuálně několik let měření, lze tvrdit, že
dosažená přesnost je srovnatelná se stávajícími výsledky
centra LCA [14].

4.3 Přesnost drah družic
Významným testem přesnosti řešení je srovnání určovaných
drah s drahami z externích zdrojů. V Bernském softwaru nejsou obsaženy exaktní modely nekonzervativních sil působících na družici, což lze ovšem z velké části eliminovat zavedením vhodných empirických a stochastických parametrů
[15]. Použitelnost takového přístupu jako vhodné alternativy
však bylo třeba prokázat.
Zpracování kampaně leden 2005 bylo proto zaměřeno
na přesné určování drah a následné srovnání s přesnými
drahami rutinně určovanými analytickým centrem LCA.
Na rozdíl od řešení se slabými vazbami byly v tomto případě souřadnice pozemních stanic fixovány na hodnotách
ITRF 2005. Srovnání s drahami LCA bylo provedeno
dvěma způsoby. První z nich představuje určení sedmi parametrů Helmertovy transformace, aplikaci transformace

Obr. 6 Srovnání určovaných souřadnic pólu rotace
Xp, Yp, odvozených z týdenních řešení, s hodnotami
modelu IERS C04

na určovanou dráhu a výpočet směrodatné odchylky obou
drah ve směru radiálním, tangenciálním a normálním. Analýza výsledků ukázala, že transformační parametry mezi
drahami GOP a LCA dosahují až na jedinou výjimku poměrně nízkých hodnot, jak graficky znázorňuje obrázek 7.
Změna měřítka dosahovala 0,4 až 0,8 ppb (10-9), což odpovídá nepříliš významné diferenci okolo 3 mm. Translace
dosahovaly hodnot do 1 cm, u satelitů SPOT-2 a SPOT-4
do 5 mm. Výsledné rotace opět ukazují na lepší shodu drah
SPOT (do 0,5 mas) než u satelitu Jason (do 1,0 mas) a družice Envisat, kde rotace okolo osy Z dosahovala hodnot kolem 2 mas, což v určitých oblastech dráhy představuje systematický rozdíl v souřadnicích družice téměř 7 cm. I přes
skutečnost, že hodnota rotací neovlivňuje přesnost v nejvýznamnější, radiální složce, je nutné provést v budoucnu
další analýzy, zejména srovnání s drahami satelitu Envisat,
určenými nezávisle na GOP i LCA.
Směrodatnou odchylku drah LCA a GOP znázorňuje obrázek 8. Směrodatná odchylka v radiálním směru se u všech
satelitů pohybuje okolo dvou centimetrů, u tradičně nejpřesnější dráhy SPOT-5 dosahuje pouze hodnoty 1,4 cm. Ve směru
tangenciálním se směrodatná odchylka pohybuje v rozmezí
od 4,7 do 7,4 cm, přičemž lepší shodu vykazují satelity SPOT,
nejlepší pak SPOT-5. Ve směru normálním je výrazný rozdíl
mezi satelity SPOT a Envisat na straně jedné, a satelitem Jason na straně druhé, ještě výraznější. Zatímco u satelitů SPOT
a Envisat se směrodatná odchylka pohybuje v hodnotách jen
lehce přes 5 cm, u Jasonu pak více než 8,5 cm.
Vedle srovnání pomocí Helmertovy transformace lze provést ještě srovnání jiného typu, kdy namísto transformačních
parametrů určujeme systematické rozdíly ve směru radiál-
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Obr. 9 Systematická odchylka (Bias) mezi drahami GOP
a LCA (bez předchozí transformace)

ním, tangenciálním a normálním. Střední hodnoty takové
systematické odchylky znázorňuje obr. 9. Z obrázku není patrný žádný výraznější systematický rozdíl (většina hodnot
nepřesahuje 0,5 cm), avšak z předchozích analýz provedených za pomoci Helmertovy transformace víme o systematickém rozdílu v drahách Envisat v podobě Z-rotace způsobující několikacentimetrový systematický rozdíl obou drah
Envisat. Tato rotace má u drah blízkých drahám polárním sice
systematický vliv na určovanou polohu ve směru normálním,
nicméně v polovině délky dráhy kladný a v polovině délky
dráhy záporný. Z tohoto důvodu má větší vypovídací hodnotu právě srovnání s výpočtem parametrů Helmertovy transformace, byť bývá často opomíjeno.

5. Závěr

Obr. 7 Střední hodnoty parametrů Helmertovy
transformace mezi drahami GOP a LCA

Zpracování dlouhodobých kampaní prokázalo připravenost
analytického centra na GOP na rutinní analýzy. Prezentované
výsledky v oblasti určovaných souřadnic pozemních stanic,
souřadnic pólu zemské rotace a drah sledovaných družic ukazují na srovnatelnou či jen mírně nižší přesnost řešeni Bernským softwarem na GOP oproti stávajícím řešením mezinárodního servisu LCA a IGN, jejichž analytické strategie mají
za sebou (narozdíl od GOP) více než dekádu let vývoje a práci
početných vývojových týmů. Zájem IDS o zahrnutí řešení
GOP [16] do kombinace pro tvorbu ITRF 2008 tuto pozitivní
skutečnost velmi dobře dokládá.
Článek vznikl za podpory grantu Grantové agentury České
republiky GP 205/08/P601 Analýza časových řad měření
systému DORIS.
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1911 – 85 % zemského povrchu nebylo dosud zobrazeno na topografických mapách, což poskytlo perspektivní šanci pro využití fotogrammetrie.
Rakušan Theodor Scheinpflug zkonstruoval první překreslovač pro fotografický převod skloněného snímku fasády
nebo rovinatého terénu.
1915 – Poprvé použito letadlo jako nosič fotografické měřické komory, nejprve pro vojenské výzvědné účely, po skončení
I. světové války pak i pro topografické mapování.
1926 – Československá republika se stává členem ISP (prof. Petřík,
ČVUT).
30. léta – Rozvoj analogových metod v letecké fotogrammetrii: překreslování snímků rovinatého území, stereofotogrammetrické vyhodnocení, aerotriangulace na analogových přístrojích (multiplex, autograf). Vyvinut širokoúhlý měřický
objektiv (max. úhel záběru 90° – 100°).
1938 – 1948 – II. světová válka přerušila činnost Mezinárodní fotogrammetrické společnosti.
50. léta – Ve světě začíná převládat jednotný formát leteckých měřických snímků 23 x 23 cm (9 x 9 palců), dříve v Evropě
a v SSSR i nadále formát 18 x 18 cm. Postupně se začínají
užívat barevné filmy.
1957 – Fin U. Helava vynalezl v USA princip analytického vyhodnocovacího přístroje, v té době však dosud nebyly k dispozici výkonné minipočítače (PC).
1960 – Firma Wild Heerbrugg vyvinula zvlášť širokoúhlý měřický
objektiv s úhlem záběru 122°.
Československá republika (ČSR, později ČSSR a ČSFR)
znovu vstoupila do Mezinárodní fotogrammetrické společnosti.
1970 – Vyvinuta bloková analytická aerotriangulace umožňující
zpracování až několika set leteckých snímků s výpočty na
středních a velkých počítačích (Schmid, Ackermann).
70. léta – Zahájení tvorby ortofotomap (nejprve analogovým postupem).
1972 – Počátek rozvoje dálkového průzkumu Země (angl. remote sensing) vypuštěním družic LANDSAT s rozlišením 30 m v území.
1976 – Zahájení výroby několika světovými firmami a praktického
využití analytických vyhodnocovacích přístrojů.

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
150 let vědního a technického oboru
fotogrammetrie v datech
528.7

1859 – Aimé Laussedat (Francie) zkonstruoval první fototeodolit
a poprvé použil pozemní „měřickou fotografii“, která byla
Němcem A. Meydenbaurem nazvána průsekovou fotogrammetrií.
1901 – Pulfrich (Německo) vynalezl princip stereo(skopické) fotogrammetrie včetně prostorové měřické značky a zkonstruoval první stereokomparátor.
1909 – Rakušan E. Orel zkonstruoval první autostereograf, který se
pak pod názvem stereoautograf vyráběl v závodech Carl Zeiss
Jena a zahájil tak éru konstrukce a výroby analogových fotogrammetrických přístrojů.
1910 – Čech prof. Eduard Doležal založil ve Vídni odbornou nevládní Mezinárodní fotogrammetrickou společnost (angl.
zkratka ISP).

1980 – ISP zahrnuje do svých aktivit dálkový průzkum Země a mění
název společnosti na Mezinárodní společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (ISPRS).
80. léta – Vývoj a použití řady měřických komor pro blízkou fotogrammetrii, aplikace v památkové péči a průmyslu, zavedení
technologie kompenzace smazu (FMC) leteckých měřických
snímků.
1980 – 2000 – Ve fotogrammetrii využívána technologie určování
prostorové polohy vlícovacích bodů a středů projekce při leteckém snímkování (GPS), internet, technologie geografických informačních systémů (GIS), radarové snímání aparaturou se syntetickou aperturou (SAR).
1988 – Vyvinuta první digitální fotogrammetrická pracovní stanice (obr. 1) umožňující zpracování digitálních obrazových
dat získaných snímáním z pozemních, leteckých nebo družicových nosičů nebo skenováním fotografických měřických
snímků.
90. léta – Přechod na použití digitálních fotoaparátů a semiměřických komor v pozemní fotogrammetrii, přesné fotogrammetrické skenery pro převod analogových snímků do digitálního (rastrového) obrazového záznamu.
Konstrukce přístrojů a vývoj technologie laserového skenování (nejprve pozemní aplikace v památkové péči
a průmyslu, později letecké laserové skenery (LIDAR)
pro pořízení digitálního modelu georeliéfu, vegetace a staveb.
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XIV. medzinárodné
poľsko-česko-slovenské geodetické
dni v Polsku
061:351:528

Obr. 1 Digitální fotogrammetrická pracovní stanice

Obr. 2 Ukázka 3D modelu města Bratislavy (obrázek použit
se souhlasem EUROSENSE s. r. o. Bratislava)

1999 – ICONOS - první družicový digitální snímací systém s vysokým rozlišením (1 m v území) použitelný pro mapování zemského povrchu ve středních měřítkách (1:10 000 a menších).
2001 – dosud – Výroba a využití digitálních leteckých měřických
komor velkého formátu, automatizované zpracování obrazových dat na výkonných fotogrammetrických stanicích, postupný přechod na ryze digitální technologie (tvorba ortofotomap, digitálních modelů georeliéfu a zemského povrchu
včetně vegetace a staveb, 3D modelů měst – obr. 2, městských aglomerací a vybraných partií území, např. národních
parků). Multitemporální zjišťování změn v obsahu topografických map (aktualizace), jejich automatizovaná identifikace a klasifikace.
Tvorba a aktualizace národních i globálních bází geografických dat (v ČR ZABAGED, DMÚ 25), ve světě na
internetu volně dostupné Google Earth nebo Microsoft
Virtual World. Rostoucí využití leteckých laserových skenerů (LIDAR).
2008 – Vypuštěna družice GeoEye-1 s rozlišením 0,41 m v území
při snímání zemského povrchu z výšky 684 km (!).
Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Západočeská univerzita v Plzni

V dňoch 16. až 18. 5. 2008 sa na pobreží Baltského mora, v malebnom poľskom meste Gdańsk, uskutočnili XIV. medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni, ktoré v tomto roku organizačne
zabezpečoval Poľský zväz geodetov (Stowarzyszenie Geodetów Polskich). Tradičného stretnutia geodetickej obce sa zúčastnilo približne
150 účastníkov. Hosťami konferencie boli aj nemeckí a ukrajinskí
zástupcovia rezortných orgánov geodézie a kartografie.
Geodetické dni oficiálne otvorili predseda Stowarzyszenia Geodetów Polskich Krzysztof Cisek, predseda Českého svazu geodetů
a kartografů Václav Šanda a predseda Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov Dušan Ferianc.
Hlavnou témou XIV. ročníka medzinárodnej konferencie boli gravimetrické merania a využitie technológií globálnych navigačných
satelitných systémov (GNSS) v geodetickej praxi.
Odborná časť konferencie prebiehala dva dni a bola rozdelená do
šiestych samostatných blokov:
– činnosť rezortov geodézie, kartografie a katastra,
– gravimetrické merania a ich využitie v geodézii,
– využitie technológií GNSS v geodetickej praxi,
– nové informačné technológie v katastri nehnuteľností,
– smernica Európskej únie INSPIRE,
– študentské práce z oblasti geodézie.
Na konferencií odznelo 22 referátov, ktoré predniesli zástupcovia rezortných organizácií, akademickej obce, študenti a odborníci z praxe.
Rokovania prebiehali v materinskom jazyku prednášajúcich. Príbuznosť odbornej terminológie vo všetkých jazykoch dala priestor
na dobré porozumenie a bohatú diskusiu zúčastnených aj bez potreby tlmočenia.
Prvý deň konferencie čelný predstavitelia rezortov geodézie, kartografie a katastra zúčastnených krajín informovali o činnosti svojich rezortov. Súčasný stav a výhľady do budúcnosti vo svojich prezentáciách predniesli za poľskú stranu Jolanta Orlińska, za českú
stranu Karel Večeře a za slovenskú Vladimír Stankovský. Ťažiskom
činností všetkých rezortov je kataster nehnuteľností.
Novinkám v oblasti gravimetrických meraní a ich využitia v geodézii bol venovaný druhý blok prednášok. Najväčší dôraz kládli prednášajúci na rastúci význam absolútných gravimetrických meraní
a jeho perspektívy do budúcnosti. Taktiež bol zhodnotený stav gravimetrických sietí v zúčastnených krajinách.
Súčasný stav a trendy ďalšieho vývoja vo využívaní národných
priestorových observačných služieb (na Slovensku SKPOS) a rastúca potreba využívania technológií GNSS v geodetických meraniach v katastri nehnuteľností, pri pozemkových úpravách, inžinierskych líniových stavbách a pri zbere údajov objektov GIS boli
nosnou vlnou tretieho bloku prednášok. Účastníkmi zo Slovenska
boli prezentované praktické skúsenosti využívania technológií
GNSS a služby SKPOS v geodetickej praxi a pri pozemkových
úpravách.
Štvrtý blok prednášok, ktorý sa konal v druhý deň konferencie,
bol venovaný katastru nehnuteľností. Činnosti v oblasti katastra nehnuteľností jednotlivých krajín smerujú do využívania informačných technológií a webových služieb. Za Slovensko bola pozornosť
sústredená na „elektronizáciu služieb“ v katastri nehnuteľností
a efektívne poskytovanie základných elektronických a právne relevantných služieb pre občanov, podnikateľov a orgány verejnej
správy. Česká strana predstavila využitie verejne prístupnej webovej aplikácie Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického Zdiby na spracovanie geometrických plánov
prostredníctvom internetového pripojenia. Z poľskej strany bola
veľmi podnetná prednáška Marcina Karabina z Politechniky
Warszawskej o 3D katastri v krajinách ako Švédsko a Holandsko
a možnosť ich využitia v poľskom katastri nehnuteľností. Pred Slovenskom rovnako ako pred Poľskom stojí do budúcnosti otázka evidovania nehnuteľností a vlastníckych práv v katastri nehnuteľností
v 3D priestore. Systém evidovania nehnuteľností v 3D priestore
a problémy a otázky s tým súvisiace budú technického, ale tiež aj
právneho charakteru.
Z vystúpení zástupcov rezortov geodézie, kartografie a katastra
zazneli hodnotenia výsledkov implementácie smernice INSPIRE do
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národných legislatív. Gestorom implementácie smernice INSPIRE
je v Českej republike, rovnako ako na Slovensku Ministerstvo životného prostredia a rezort GaK bude jedným zo základných poskytovateľov súborov priestorových informácií a webových mapových služieb.
V záverečnom bloku prednášok dostali príležitosť vystúpiť pred
geodetickou verejnosťou študenti vysokých škôl zo svojimi diplomovými a výskumnými prácami. Medzinárodnú konferenciu obohatilo 7 poľských, českých a slovenských študentských referátov. Na
záver boli ako najlepšie ocenené kolektívna práca študentov z Politechniky Warszawskej zaoberajúca sa zmeraním dna a okolia retenčnej nádrže v Czorstyne a použitia trigonometrickej nivelácie na
geodynamický výskum pieninského skalného pásu a príspevok Ladislava Pitoňáka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
o vyrovnaní gravimetrických referenčných sietí.
Súčasťou konferencie bola aj výstava a prezentácia najnovšej meracej techniky firmy LEICA a softvérových aplikácií firmy
BENTLEY.
Ing. Martina Hatalová,
VÚGK, Bratislava

Zasedání evropské subkomise pro
evropské referenční systémy EUREF
v Bruselu

Obr. 1 J. Šimek prezentuje národní zprávu České republiky

Na úplný závěr zasedání byly zveřejněny výsledky doplňujících voleb. Specialistou pro GNSS se po J. Šimkovi z Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK)
stal J. Douša taktéž z VÚGTK.
Ing. Jaroslav Nágl,
Zeměměřický úřad, Praha
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Letošní zasedání evropské subkomise pro referenční systémy
EUREF (EUropean REference Frame) se konalo 18. až 20. 6. 2008
v belgickém Bruselu.
Na těchto zasedáních, která se konají jednou ročně, jsou zúčastnění informováni o aktuálním stavu a cílech týkajících se evropských
geodetických základů.
První den po přivítání prezidentem J. Ihdem (Německo) a dalšími
představiteli EUREF byly vyhlášeny doplňující volby do Technické
pracovní skupiny (Technical Working Group – TWG) z důvodu její
reorganizace a byli představeni jednotliví kandidáti. Další část jednání byla věnována aktivitám TWG. Z. Altamimi (Francie) se v příspěvku věnoval Mezinárodnímu terestrickému referenčnímu rámci
ITRF2005 a vzájemnou transformací tohoto systému a systému
ETRF (Evropský terestrický referenční rámec). Evropský vertikální
referenční systém EVRF2007 přiblížila M. Sacher (Německo) a upozornila na rozdílnosti s předchozím EVRF2000, který neobsahoval
geopotenciální korekce.
Odpoledne bylo věnováno permanentním sítím GNSS (Global Navigation Satellite System). C. Bruyninx (Belgie) v příspěvku o stavu
a provedení permanentních sítí prezentovala statistiky dosažitelnosti
dat z některých stanic a zmínila i možnosti kalibrace. Porovnání amerického systému GPS a ruského GLONASS se věnoval R. Dach
(Švýcarsko), porovnával dráhy družic a rozdíly přesnosti při používání jednoho a obou systémů současně. Příspěvek zaměřený na kombinaci dat GPS/GNSS měl D. Ineichen (Švýcarsko). O evropském
navigačním družicovém systému Galileo referoval W. Söhne
(Německo) a zaměřil se na realizaci terestrického referenčního
rámce. Systém Galileo by měl mít plnou operační kapacitu v roce
2012.
Druhý den navázal na téma předchozího dne a příspěvky se věnovaly systematickým chybám GNSS. Ostatní příspěvky se zabývaly zlepšením a zhuštěním systému ETRS89, výškovým sítím, problematice geoidu a Globálnímu geodetickému observačnímu
systému (CGOS).
G. Rosenthal (Německo) představil EUPOS, což je spojení evropských sítí GNSS zemí převážně východní Evropy a splňující určité požadavky pro přesnost. Referát M. Poutanen (Finsko) byl věnován globálním a regionálním geodetickým systémům, jejich
rozdílnosti a možnostem jejich propojení. A. Kenyeres (Maďarsko)
zhodnotil stav projektu zhuštění výškové sítě EUVN_DA, na kterém
participuje i Zeměměřický úřad, a ukázal výsledky porovnání kvazigeoidů EGG97 a EGG07.
Poslední den zasedání probíhaly prezentace jednotlivých zemí aktivních v EUREF a jejich národních zpráv, které informují o činnosti
za poslední rok. Zprávu za Českou republiku prezentoval J. Šimek
(obr. 1). Ze zpráv je zřetelné, že celoevropským trendem v určování
polohy se stávají sítě permanentních stanic, nicméně nejsou opomíjeny ani metody terestrické.

Plenární zasedání Stálého výboru pro
katastr v Evropské unii se konalo ve
Slovinsku
061:351:528.4

Ve dnech 25. až 27. 6. 2008 se ve slovinském lázeňském městečku
Bled konalo Plenární zasedání Stálého výboru pro katastr v Evropské unii (Permanent Committee on Cadastre - PCC), kterého se zúčastnili zástupci resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), s cílem připravit se na převzetí jeho předsednictví
v lednu 2009 od Itálie, kdy Česká republika bude na půl roku v čele
Rady Evropské unie (EU).
PCC je řízeno v souladu se stejným časovým harmonogramem
jako předsednictví Rady EU, jak je dáno stanovami, i když existuje
možnost předsednictví z vážných důvodů odmítnout a požádat o zastoupení jiný stát. Této možnosti letos využila Francie, a tak předsednictví PCC na druhé pololetí roku 2008 převzala jako náhradník
Itálie.
PCC bylo ustaveno v říjnu 2002 v italské Ispře tehdejšími patnácti
členskými státy EU k podpoře politiky EU v oblasti katastru s cílem
dosažení těsnější spolupráce mezi členskými státy. Pravidelná půlroční setkání, při kterých se předává předsednictví následujícímu
členskému státu, jsou výbornou příležitostí k výměně zkušeností a informací o novinkách v katastrech účastnických zemí.
Letošní program byl zahájen prezentací o aktuální situaci v Zeměměřickém a mapovacím úřadě ve Slovinsku, kterou přednesla viceprezidentka úřadu Božena Lipej. Další část byla věnována odbornému programu na téma archivace katastrálních dokumentů
a prezentace o digitálním archivu katastru nemovitostí ve Slovinsku,
Rakousku a Švédsku. Blok prezentací naznačil, jakým směrem se
vývoj v této oblasti ubírá. Analogové dokumenty a mapy uložené na
katastrálních úřadech se skenují a pro každodenní práci jsou používány až na výjimky pouze jejich elektronické formy. Pro předkládání nových dokumentů (smlouvy, geometrické plány atd.) k registraci na katastrálních úřadech je vhodné stanovit i povinnou
elektronickou formu v předepsaných formátech.
Další prezentace byla z oblasti v současné době pro všechny národní mapovací agentury velice zajímavé, a to implementace Směrnice INSPIRE a dále pokrok a současný stav služby EULIS
(Evropská informační služba o pozemcích).

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

Obr. 1 Účastníci plenárního zasedání

Druhý den jednání byl celý v režii slovinské viceprezidentky
B. Lipej, která přednesla zprávu o činnosti slovinského Zeměměřického a mapovacího úřadu v rámci PCC za uplynulé období jejich předsednictví, které oficiálně převzali 29. 11. 2007 v Lisabonu
od portugalských kolegů. Plánované aktivity byly splněny nebo se
aspoň začalo s jejich realizací. Po poděkování za spolupráci všem,
kteří se na ní podíleli, předal předseda úřadu Ales Seliskar předsednictví, resp. vlajku PCC, Itálii. Italští kolegové přednesli stručný
plán práce na druhé pololetí roku 2008, na kterém se již bude ČÚZK
také spolupodílet.
Závěrem lze konstatovat, že Slovinsko se svého úkolu předsedající země PCC zhostilo nanejvýš dobře a bude náročné, ale zároveň
motivující, jím nastavenou laťku udržet na stejné úrovni. Průběh
všech jednání byl umocněn též výběrem atraktivního a inspirativního jednacího místa na břehu Bledského jezera obklopeného horskými vrcholy (obr. 1).
Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK, Praha

OSOBNÉ SPRÁVY
K sedemdesiatke prof. Ing. Pavla
Bartoša, PhD.
92.Bartoš:528

Roky plynú, čas ubieha a nemožno ho zastaviť. A tak zisťujeme, že
dňa 25. 9. 2007 oslávil v dobrom zdraví a v tvorivej aktivite sedemdesiate narodeniny prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD., pedagogický
zamestnanec Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.
Rodák z Dolného Kubína. Maturoval v roku 1956 na Strednej
priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Zememeračské inžinierstvo skončil na SvF Slovenskej vysokej školy technickej
(SVŠT) v Bratislave v roku 1961 s vyznamenaním a nastúpil na
pedagogickú dráhu na KG SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 STU) ako asistent, od roku 1964 odborný asistent. V roku 1978 získal vedeckú
hodnosť kandidáta technických vied, za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 10. 1991 a za profesora 25. 7. 1997. Od 1. 2.
1991 do 31. 1. 1994 vykonával funkciu zástupcu vedúceho KG a od

1. 2. 1994 do 31. 1. 2000 funkciu vedúceho KG SvF STU. V rokoch 1994 až 1999 a 2003 až 2006 bol členom vedeckej rady
SvF STU. V týchto funkciách sa vo veľkej miere podieľal na modernizácii výučby a najmä na zavádzaní výpočtovej techniky do
predmetov z fotogrametrie.
Prof. Bartoš od roku 1991 prednášal hlavne predmet fotogrametria a diaľkový prieskum zeme (DPZ), teraz fotogrametria 1 a 2. Je
členom komisie pre obhajoby doktorandských prác z vedného odboru geodézia a kartografia a školiteľom doktorandov.
Prof. Bartoš sa v pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti
zameral na oblasť inžinierskej, respektívne analytickej, blízkej a digitálnej fotogrametrie. Je autorom 1 monografie a spoluautorom 5
dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 1 na výučbu predmetu
geodézia v anglickom jazyku. Ďalej ako autor a spoluautor publikoval 83 vedeckých a odborných prác, z toho 11 v zahraničí. Úspešne referoval na domácich (31) a medzinárodných (10) konferenciách a sympóziách. Má rozsiahlu posudkovú a expertíznu
činnosť.
Popri pedagogickej činnosti sa prof. Bartoš aktívne zapája do
riešenia výskumných úloh (VÚ), najmä v oblasti merania priestorových posunov horninových masívov, stavebných objektov a konštrukcií metódami blízkej, analytickej a digitálnej fotogrametrie. Vypracoval metodiku fotogrametrického merania geometrických a hydrotechnických parametrov plavebných komôr, ktorá bola realizovaná
hlavne na vodnom diele Gabčíkovo (priestorová deformácia vodnej
hladiny, priestorové posuny, respektíve pretvorenia vrát plavebných
komôr po ich rekonštrukcii). Ďalej vypracoval metodiku fotogrametrického mapovania, respektívne monitorovania geodynamických
procesov s dôrazom na metódy digitálnej fotogrametrie. Bol zodpovedným riešiteľom 2 VÚ, 3 grantových úloh, spoluriešiteľom 10 VÚ
a 1 grantovej úlohy.
Prof. Bartoš má úspešnú spoluprácu s geotechnickou a vodohospodárskou praxou a s Ústavom fotogrametrie a DPZ Technickej univerzity vo Viedni. Takiež aktívne pracuje v Spoločnosti pre fotogrametriu a DPZ (od roku 1996 predseda národného komitétu).
Významná bola jeho činnosť aj v telovýchovných organizáciách
(1970 až 1978). V rokoch 1966 až 1970 pôsobil pri zabezpečovaní
Majstrovstiev sveta 1970 v lyžovaní (v severských disciplínach) vo
Vysokých Tatrách.
Výrazom ocenenia pedagogickej, organizačnej a vedeckovýskumnej činnosti prof. Bartoša je Plaketa profesora Gála, ktorú mu
dekan SvF STU udeli v roku 2002 za dlhoročnú obetavú prácu v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti fotogrametrie
a DPZ, ako aj za rozvoj a propagáciu KG.
Prof. Ing. Pavlovi Bartošovi, PhD., želáme do ďalších rokov pevné
zdravie, spokojnosť a pohodu v osobnom živote.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Výstava Staré mapy – historická
paměť krajiny v Praze-Kolovratech
371.673:528

V Infocentru s knihovnou v Praze-Kolovratech (obr. 1) se ve dnech
10. 6. až 12. 7. 2008 konala výstava Staré mapy – historická paměť krajiny, uspořádaná spoluprací Kartografické společnosti ČR
a Maestro Clubem Kolovraty.
V moderně zrekonstruovaném prostoru vzniklo útulné prostředí
vhodné nejen k zapůjčení knih či ke studiu, ale i k pořádání výstav
komornějšího charakteru.
Vernisáž výstavy byla spojena s přednáškou prof. Ing. Bohuslava
Veverky, DrSc. (obr. 2) z katedry mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze, o počátcích a důvodech vzniku prvních kartografických děl. Na fotografiích představil nejstaší kartografickou
památku na světě – rytinu na mamutím klu, zobrazující velice věrně
tok řeky Dyje. Stručně a poutavě pak shrnul historický vývoj kartografického oboru „od klu“ až po moderní kartografii. Zmínil první
průkopníky moderní vědecké kartografie, za něž je považováno klasické Řecko, od kterého převzali učení Arabové. Vlivem církve však
ve středověku kartografie upadala. Středověké přesvědčení o plochém tvaru Země bylo v rozporu s poznáním mořeplavců a právě
s jejich potřebou zmapovat objevená území vznikaly první navigační
mapy a atlasy. Dále vyprávěl o mapových dílech vznikajících na
území Koruny české – Klaudyánově mapě z roku 1518, Crigingerově z roku 1568, Fabriciově mapě Moravy z roku 1569, Komen-

ského mapě Moravy z roku 1627 a dalších mapách, které v té době
vznikaly zákresem bez jakýchkoliv měření, jen prochozením krajiny.
Zmínil též vojenská mapování a dílo Jana Kryštofa Müllera a jeho
mapu Čech z roku 1720 rozdělenou na 25 listů (a navíc jeden přehledný list), která se stala podkladem pro I. vojenské mapování v letech 1763 až 1787.
V další části přednášky se prof. Veverka zaměřil na mapy stabilního katastru vzniklé s potřebou získat přehled o pozemcích a tím
související platbou daní. Mapy vznikaly metodou měřického stolu
přímo v terénu a k jejich vyhotovení byla vybudována a zaměřena
síť trigonometrických bodů. Mapy byly dále podkladem pro II. vojenské mapování, které proběhlo v letech 1807 až 1869.
Celá přednáška se nesla především v duchu souvislostí a přínosu
kartografických děl dnešní době. Mapy podávají důkaz o tom, jak se
krajina měnila v průběhu staletí.
Koncepce výstavy byla vytvořena panelovou prezentací map doprovázenou texty a popisky (obr. 3) a ukázkami současných map
a atlasů (obr. 4) i ukázkami dobových měřických pomůcek. Výstava
byla doplněna i originální mapou království Českého z roku 1859
(zapůjčena F. Kavkou z Podblanického vědeckotechnického klubu
železničního v Benešově).
Návštěvníci výstavy tak získali přehled o vývoji historických map
a způsobu zobrazování krajiny v dobách, kdy veškerá tvorba map
vznikala zákresem pomocí jednoduchých pomůcek a tak každá mapa
byla jedinečným a unikátním originálem.
Výstava v kolovratském infocentru se zařadila mezi úspěšné výstavy, nejen svojí tématikou, dobrou návštěvností, ale i příznivými
ohlasy, což potvrdila i vedoucí infocentra B. Oujezdská.
Iveta Talichová, Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 1 Budova Infocentra s knihovnou v Praze-Kolovratech
(foto P. Mach)

Obr. 2 Vernisáž výstavy – zleva B. Veverka, B. Oujezdská
a M. Mikšovský (foto archiv B. Veverky)

Obr. 3 Panelová prezentace map (foto P. Mach)

Obr. 4 Ukázky map a atlasů (foto P. Mach)

