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Korekce absolutních tíhových měření
z atmosférických vlivů

Abstrakt
Absolutní měření tíhového zrychlení dosahují relativní přesnosti 2••10 -9. Významným příspěvkem celkové nejistoty měření je
atmosférická korekce, která je součástí tíhových měření. Na základě měření absolutního gravimetru FG5#215 a supravodivého gravimetru OSG-050 na stanici Pecný je analyzován empirický a fyzikální přístup ke stanovení atmosférické korekce.
Fyzikálním přístupem bylo na rozdíl od empirického přístupu dosaženo snížení šumu v reziduích OSG-050 o 50 % pro periody
5 – 100 dní.
Correcting Absolute Gravity Measurements for Atmospheric Effects
Summary
The absolute gravity measurements reach relative accuracy of 2••10 -9. The atmospheric correction has an important contribution within the uncertainty budget of absolute gravimeters. Two approaches (empirical and physical) for determination
of atmospheric corrections are analyzed based on absolute measurements of the FG5#215 and the superconducting gravimeter OSG-050 at the Pecný station. The physical approach, in comparison to the empirical one, allowed the decreasing of
the OSG-050 residual noise level for 50 % at periods of 5 – 100 days.
Keywords: acceleration due to gravity, atmospheric correction, atmospheric pressure, uncertainty, 3D-atmospheric model

1. Úvod
Moderní absolutní gravimetry (AG) dosahují v současnosti
standardní nejistoty (vnější přesnost měření na hladině
významnosti 68 %) přibližně 2,5 μGal 1) , viz [1], [2]. Velkou
mírou se na této nejistotě podílejí systematické chyby gravimetrů, jejichž stanovení je jedním z hlavních úkolů mezinárodních porovnávacích měření, která jsou pravidelně
opakována již od roku 1981 [1]. Variace systematických chyb
je možné určovat z opakovaných absolutních měření na
referenčních stanicích [2], [3] opatřených relativním supravodivým gravimetrem (SG) [4], který měří změny zrychlení
s přesností vyšší než 0,1 μGal. V ideálním případě by tedy
porovnání AG a SG na referenční stanici mělo být dostatečné ke stanovení variací systematických chyb konkrét-

1) 1 μGal = 1·10 -8 m·s-2 .

ního AG. SG je ovšem zatížen tzv. chodem neboli pozvolnou změnou měřené hodnoty instrumentálního původu.
Chod SG [2] lze sice v řádu několika let považovat za lineární, ale tato skutečnost je dostatečná k tomu, aby byl SG
zpětně závislý na AG. Opakovaná absolutní měření tudíž
určují chod SG. Obecně řečeno, pouze kombinace a) výsledků porovnávacích měření AG a b) opakovaných absolutních měření včetně kontinuálního záznamu SG na referenční stanici nám může poskytnout komplexní informaci o systematické chybě AG. Výše zmíněné je vidět na
obr. 1 a 2 na příkladě AG FG5#215 a SG OSG-050 na referenční stanici Pecný. Právě systém mezinárodních porovnávacích měření a referenčních stanic může následně zajistit
velmi aktuální požadavky na vysokou přesnost absolutních
měření ať už z pohledu geovědního, např. při realizaci
pozemní části Global Geodetic Observing System (GGOS)
[5], nebo z hlediska metrologického při redefinici kilogramu pomocí wattových výkonových vah [6].
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Obr. 1 Časová série změn tíhového zrychlení SG OSG-050 a AG FG5#215 na GO Pecný

Obr. 2 Rozdíly mezi AG (FG5#215) a SG (OSG-050, korigovány o lineární chod 1,3 μGal/rok) reprezentují variabilitu
systematické chyby AG; výsledky systematických chyb FG5#215 určených na porovnávacích měřeních
jsou skutečnou referencí tíhových měření

Absolutní gravimetr FG5#215 [7], [8] je v současné době
státním etalonem tíhového zrychlení pro Českou republiku.
Jak je patrné např. z [1], [9], [10], [11], dosažené výsledky
měření tohoto gravimetru jsou významné i z mezinárodního kontextu, a to jak z pohledu geovědního, tak i metrologického. Z tohoto důvodu je přirozená snaha o zajištění
co nejlepších a nejpřesnějších výsledků měření. V [2] byla
nejistota gravimetru určena hodnotou 2,3 μGal a dlouhodobá reprodukovatelnost (přesnost měřené hodnoty bez
příspěvku systematické chyby) hodnotou 1,3 μGal. V části 2
tohoto příspěvku jsou tyto výsledky uvedeny v kontextu nejnovějších měření na referenční stanici Pecný a mezinárodních porovnávacích měření. Již z výsledků uvedených ve [2]
je zřejmé, že velmi významným příspěvkem celkové nejistoty měření je atmosférická korekce, která se do redukcí zavádí s přesností asi 0,8 μGal. Část 3 je věnována právě problematice zavádění korekcí do absolutních měření. Tíhový

efekt způsobený změnou rozložení atmosférických hmot
dosahuje hodnot až do 20 μGal [12] a je tudíž po zemských
slapech druhým největším příspěvkem krátkodobé variability lokálního tíhového pole. Atmosférická korekce je běžně
zaváděna pouze na základě měřeného tlaku vzduchu v místě
měření. Tento přístup je analyzován v části 4. V části 5 je
představena metoda výpočtu atmosférické korekce, která
využívá 3D modelu aktuální atmosféry [13] a je poskytována službou ATMACS (Atmospheric attraction computation
service) 2), která je provozována německým Bundesamt für
Kartographie und Geodäsie (BKG). Rozdíly mezi oběma
přístupy dosahují hodnot do 2 μGal. Jejich analýza je uvedena v části 6, včetně možností implementace atmosférické korekce na základě 3D modelu atmosféry do absolutních měření.
2) http://atmacs.bkg.bund.de/index.php
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2. Přesnost gravimetru FG5#215
Gravimetrická laboratoř na Geodetické observatoři (GO)
Pecný je referenční stanicí sloužící k permanentnímu měření tíhového zrychlení. Za tímto účelem je nezbytné a)
provozovat SG OSG-050, b) provádět opakovaná absolutní měření tíhového zrychlení gravimetrem FG5#215, c)
účastnit se porovnávacích měření AG. Časové série změn
tíhového zrychlení (zavedeny slapové korekce, vliv pohybu pólu a změn atmosférického tlaku) z měření gravimetrů OSG-050 a FG5#215 na GO Pecný jsou na obr. 1.
Viditelné sezónní variace jsou způsobené zejména hydrologickými vlivy, které jsou diskutovány např. v [8] a [14].
U SG je patrný malý přístrojový chod, způsobující pozvolný nárůst měřené hodnoty. SG tudíž potřebuje k určení
svého chodu (zpravidla vyjádřitelného lineárním členem)
opakovaná absolutní měření. Z rozdílů tíhového zrychlení
mezi AG a SG byl na stanici GO Pecný určen lineární chod
SG 1,3 ± 0,2 μGal/rok.
Na obr. 2 jsou znázorněna vlastně residua tohoto porovnání, která nám dávají vynikající informaci o tzv. reprodukovatelnosti [2] neboli vnitřní přesnosti FG5#215 v delším časovém období. Tu lze vyjádřit příslušnou směrodatnou odchylkou, která je 0,72 μGal a potvrzuje výsledky
uvedené ve [2]. Konzistentnost rozdílů na obr. 2, bez existence skoků, svědčí o vynikajících parametrech absolutních měření, které jsou tudíž oproštěny od znatelných
variací systematických chyb AG. Přirozeně, chod SG byl
určen pomocí AG a tudíž jakási teoretická existence chodu
v datech AG by tímto způsobem byla neodhalitelná. Potvrzení správnosti závěrů ohledně variability systematických
chyb FG5#215 nám poskytnou až výsledky porovnávacích
měření, které navíc určí systematickou chybu v absolutních
číslech. Právě z tohoto důvodu jsou dosavadní výsledky
porovnávacích měření začleněny do obr. 2. Je evidentní,
že určené variace systematických chyb na stanici GO Pecný
jsou ve velmi dobré shodě s výsledky porovnávacích měření. Navíc, systematická chyba FG5#215 je velmi blízká
nulové hodnotě.

3. Tíhové zrychlení vs. zrychlení volného pádu
Měřenými veličinami AG jsou dvojice časů a vzdáleností
vztahující se k trajektorii pohybu testovacího objektu. Z těchto dvojic jsou (blíže viz [2], [7], [8]) vypočteny okamžité
hodnoty zrychlení volného pádu v referenční výšce gravimetru [15], které charakterizují okamžitý stav tíhového pole
v místě a čase měření. Tíhové pole Země (tedy i tíhové zrychlení, geopotenciál nebo geoid) ovšem v geodézii chápeme
jakožto ovlivněné přijatými konvencemi, konkrétně konvencemi Mezinárodní služby rotace Země a referenčních
systémů (IERS) [16]. Zrychlení volného pádu tedy korigujeme o všechna dostatečně přesná modelovatelná „rušivá“ zrychlení, která do tohoto „konvenčního“ tíhového
pole Země nepatří, zejména o:
• vertikální složku slapového zrychlení, dosahující variací
do 280 μGal. Odpovídající slapová korekce zahrnuje
jak přímý slapový vliv nebeských těles, tak i vliv vyvolaný slapovými deformacemi Země a mořských slapů.
Výjimkou je ale tzv. permanentní část slapů (způsobující trvalou deformaci Země), která se nemění v čase,
ale jen se zeměpisnou šířkou. U té se vylučuje pouze
přímý slapový vliv nebeských těles. Zavedené slapové
korekce odpovídají tzv. „zero-tide“ hodnotám [16]. Sla-
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pová zrychlení lze z měření spolehlivě odstranit zejména
tam, kde lze použít měřením určené slapové parametry
(amplitudové faktory a fázové zpoždění). Ovšem i na místech kde tomu tak není lze dosáhnout přesnosti v odstranění slapů na úrovni asi 0,2 μGal, pokud použijeme
např. modelové parametry pro pevninské a oceánské
slapy včetně dodržení délky měření na bodě v celočíselných násobcích 24 hodin.
• odstředivé zrychlení v důsledku okamžité polohy pólů
Země vzhledem k poloze definované v Mezinárodním terestrickém referenčním systému (ITRS), dosahující variací
do 10 μGal. Použitím dat IERS 3) lze dosáhnout přesnosti
výpočtu korekce na úrovni 0,01 μGal.
ITRS přirozeně uvažuje Zemi včetně její atmosféry a všech
hydrologických hmot, jak je patrné i z jedné z konstant IERS
– geocentrické gravitační konstanty. Výše definované tíhové zrychlení bude ovšem obsahovat značné variace environmentálního původu pramenící zejména z dynamiky
atmosféry a hydrosféry, jakožto přirozené a nedělitelné součásti tíhového pole Země. Proměnlivé rozložení atmosférických a hydrologických hmot ovlivňuje tíhová měření
jednak účinkem přímým (gravitačním), jednak nepřímým
(deformačním). V důsledku proměnlivého rozložení atmosférických hmot dochází v konkrétním místě na zemském
povrchu k variacím zrychlení až do 20 μGal. Velkou část
(až do 90 – 95 %) tohoto efektu lze ale spolehlivě odhadnout pouze na základě simultánního měření tlaku vzduchu
v místě měření a použitím vhodně zvoleného regresního
faktoru pro redukci [12]. Z tohoto důvodu se do výsledků
tíhových měření zavádí atmosférická korekce vzhledem
k referenčnímu atmosférickému modelu, která je předmětem další analýzy uvedené v částech 5 a 6.
Dynamika zemského tělesa v důsledku rozložení hydrologických hmot je předmětem řady zásadních publikací –
viz např. [17], jelikož je obsažena v měřeném signálu družicových misí jakými jsou GRACE, GOCE nebo CHAMP.
Přesná terestrická měření AG a SG jsou samozřejmě také
schopna tento signál zachytit, ale z pohledu globální geodynamiky je problémem, že je zde obsažen i hydrologický
signál lokálního charakteru (hladina podzemní vody, půdní
vlhkost atd.), jak je to ostatně doloženo i z analýz našich
výsledků v [8] a [14]. Variace tíhového zrychlení hydrologického původu je dosud nemožné jednoduše a s dostatečnou přesností obecně modelovat (na rozdíl od atmosférických vlivů), a tudíž jsou plně součástí měřeného signálu tíhového zrychlení.

4.

Výpočet atmosférické korekce pomocí regresního
koeficientu

Referenčním atmosférickým modelem, který se používá
k výpočtu atmosférických korekcí, je model podle U. S.
Standard Atmosphere 1976 [18], pro který lze vypočíst
normální hodnotu atmosférického tlaku pn [hPa] z nadmořské výšky bodu H [m] podle vztahu
pn = 1 013,25(1-0,0065 H/228,15)

5,2559

.

(1)

U absolutních měření se pak atmosférická korekce Δgp
[μGal] určuje výhradně z rozdílu mezi aktuální hodnotou
atmosférického tlaku vzduchu v místě a čase měření p [hPa]
a normálním tlakem pn , podle vztahu
3) http://maia.usno.navy.mil/
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Obr. 3 Nahoře: měřený atmosférický tlak vzduchu na GO Pecný, dole: záznam OSG-050 na GO Pecný korigován
o slapová zrychlení, vliv pohybu pólu a chod gravimetru, tedy bez korekce z proměnlivých atmosférických hmot

Obr. 4 Lineární regresní koeficient a odpovídající směrodatné odchylky (chybové úsečky) korelačního vztahu
mezi časovými řadami znázorněnými na obr. 3 v měsíčních časových oknech; vodorovnou čarou
je znázorněn vážený aritmetický průměr z měsíčních výsledků
Δgp = α (p - pn ),

(2)

kde α je regresní koeficient mezi změnou atmosférického
tlaku vzduchu a změnou tíhového zrychlení. V souladu
s rezolucí Mezinárodní geodetické asociace (IAG) č. 9 z roku
1983 se u absolutních měření používá globální průměr
α = 0,3 μGal/hPa. Ve skutečnosti ovšem regresní koeficient
α závisí na lokálních, regionálních i globálních podmínkách
počasí (neboli distribuci atmosférických hmot) a také na
poloze stanice a může dosahovat hodnot z rozmezí od

0,2 do 0,4 μGal/hPa, v závislosti na míře variability lokálních a regionálních atmosférických podmínek.
Na obr. 3 je znázorněn průběh tlaku vzduchu a tíhových
residuí ze SG na GO Pecný. Tyto residua ovšem nejsou
opravena o atmosférické korekce.
Je patrné, že variace tlaku na stanici může dosáhnut
hodnot až do 60 hPa. Uvážíme-li nejistotu v určení α, pak
se u chyb z atmosférické korekce můžeme lehce dopracovat k hodnotám i několika μGal. Hodnota regresního
koeficientu je nejčastěji zjišťována empiricky a je znázorněna na obr. 4 pro měsíční časová okna.
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Obr. 5 Závislost regresního koeficientu tlaku vzduchu na frekvenci (vlevo) a fázového rozdílu
na frekvenci (vpravo), v jednotkách cpd (cykly za den)

Takovýto výpočet má ovšem svá úskalí, což lze názorně
demonstrovat, pokud regresní koeficient α(ω) vypočteme
jako frekvenčně závislý ze vztahu
α(ω) = Δg(ω)/p(ω),

(3)

kde Δg(ω) je Fourierova transformace residuálního signálu
(tj. kalibrovaného signálu, ze kterého byl odstraněn vliv slapů, vliv pohybu pólu a chod gravimetru) a p(ω) je Fourierova
transformace tlaku vztaženého k hodnotě normálního
atmosférického tlaku pro danou stanici. Tímto postupem
dostaneme regresní koeficient pro danou frekvenci vždy jako
komplexní číslo. Z absolutní hodnoty pak dostaneme hodnotu regresního koeficientu a z podílu imaginární a reální
části pak jeho fázový rozdíl, viz obr. 5.
Z obr. 5 je zřejmé, že např. pro studium sezónních variací,
zemských slapů (hlavní periody denní a polodenní) nebo
vlastních kmitů Země (periody desítek minut) je vhodné
použít rozdílných hodnot regresního koeficientu. Z tohoto
důvodu je u časových řad SG někdy vliv atmosférických
hmot odstraňován pomocí empiricky určeného frekvenčně
závislého regresního koeficientu. Tato metoda je ovšem
nepoužitelná pro korekci absolutních měření v daném čase
a na libovolném místě, kde se výhradně používá jednoduchý regresní koeficient α = 0,3 μGal/hPa, který ovšem
fakticky dokáže zbavit měřené hodnoty zrychlení volného
pádu o vliv atmosféry jen na určitém omezeném frekvenčním rozsahu.

dienst) z distribuce a dynamiky atmosférických hmot až
do výšky 64 km a časovým rozlišením 3 hodiny. Detailní
popis výpočtu lze nalézt v [13]. V současnosti jsou výpočty
automaticky prováděné pro stanice se SG a obsahují následující komponenty:
• modelový tlak vzduchu na stanici,
• gravitační efekt lokálního 3D modelu atmosféry do
11,7 km od stanice,
• gravitační efekt regionálního 3D modelu atmosféry od
11,7 km od stanice do úhlové vzdálenosti 20° od stanice,
• gravitační efekt globálního modelu atmosféry od úhlové
vzdálenosti 20° od stanice,
• zatěžovací efekt vypočtený z dat globálního modelu.
Grafické znázornění jednotlivých dílčích efektů a také
celkový efekt (součet posledních čtyř komponent) můžeme nalézt na obr. 6. Časové rozlišení těchto dat (3 hodiny) ovšem není přímo použitelné pro korekci sekundových nebo minutových dat ze SG. Toho lze docílit následujícími kroky:
• použitím regresního koeficientu a modelového tlaku vzduchu na stanici odstranit část celkového efektu atmosféry,
• interpolací dat na požadované rozlišení,
• použitím stejného regresního koeficientu jako v prvním
kroku připočíst chybějící efekt atmosféry, ale s použitím
měřeného tlaku vzduchu ve vysokém časovém rozlišení.

6.
5.

Výpočet atmosférické korekce pomocí 3D modelu
atmosféry

Nevyhovující přesnost uvedeného empirického přístupu
k výpočtu atmosférické korekce byla řešena fyzikálními přístupy [12], [13], [19] založenými na znalosti 2D nebo 3D
modelů atmosféry a na výpočtu přímého i nepřímého
účinku atmosféry pomocí Greenových funkcí. Z teoretického hlediska je metodika použití 3D atmosférických dat
rozpracována např. v [13] a [19], ale zásadním problémem
je získání dat. Z tohoto pohledu je velmi prospěšná služba
ATMACS provozovaná BKG. Atmosférická korekce je zde
vypočítána na základě 3D dat DWD (Deutsche Wetter-

Korekce absolutních měření na základě 3D modelu
atmosféry

Obě diskutované metody zavádění atmosférické korekce
(regresní koeficient a 3D model atmosféry) lze analyzovat po jejich zavedení do časových řad tíhového zrychlení měřeného SG. Na obr. 7 jsou vidět tyto časové řady na
stanici GO Pecný včetně rozdílů mezi oběma korekcemi.
Již z tohoto obrázku je patrné snížení šumu v datech,
pokud se k výpočtu použijí data z ATMACS. Tato skutečnost je zcela evidentní z amplitudového spektra časových řad zobrazených na obr. 8. Snížení šumu je zcela
zásadní zejména pro periody 5 – 100 dní. Významné
rozdíly lze vidět i na slapových frekvencích, což v konečném důsledku potvrzují dosavadní slapové parametry na
stanici, ale tato problematika není předmětem článku.
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Obr. 6 Atmosférická korekce pro GO Pecný vypočtená z 3D modelu atmosféry pomocí služby ATMACS;
nahoře: lokální a regionální složka efektu, uprostřed: globální složka a zatěžovací efekt, dole: celkový efekt

Obr. 7 Nahoře: časová řada změn tíhového zrychlení na GO Pecný pro dvě metody zadávání atmosférické korekce:
a) regresní koeficient 0,3 μGal/hPa, b) kombinace ATMACS a regresního koeficientu;
dole: rozdíl mezi dvěma přístupy k výpočtu atmosférických korekcí
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Obr. 8 Amplitudové spektrum residuí tíhového zrychlení na GO Pecný pro dvě metody zadávání atmosférické korekce:
a) regresní koeficient, b) kombinace ATMACS a regresního koeficientu

Z našeho pohledu ve vztahu k absolutním měřením je
podstatné, že běžné použití regresního koeficientu 0,3
μGal/hPa k odstranění vlivu variací atmosféry může způsobit chyby do 2,2 μGal (viz obr. 7), které tudíž nelze
považovat za zanedbatelné. Dále je patrné, že průměrný
rozdíl mezi oběma atmosférickými korekcemi není nulový a dosahuje hodnoty -0,2 ± 0,5 μGal. To je pravděpodobně způsobeno rozdílem mezi normálním atmosférickým tlakem 950,66 hPa a dlouhodobým průměrným tlakem 952,70 hPa na stanici GO Pecný. Samotná korekce
pomocí regresního koeficientu pak následně dosahuje
průměrné hodnoty -0,6 μGal.
Zavádění atmosférické korekce do absolutních měření
je o to složitější, že nás samozřejmě zajímá absolutní hodnota korekce při měření, a tudíž se nemůžeme spokojit
pouze s odstraněním variací, jak je tomu u relativních měření SG. Nesprávně zavedená korekce by pak mohla značně
negativně ovlivnit interpretaci výsledků měření a vést ke
špatným závěrům. Při měření a zpracovávání absolutních
měření se atmosférická korekce zavádí pro každý jednotlivý volný pád s použitím jednoduchého regresního koeficientu (zpravidla 0,3 μGal/hPa). Tento přístup nelze považovat za špatný z hlediska redukce variací šumu na vyšších
frekvencích (pro frekvence vyšší než 0,2 cpd). Problém
ovšem nastává se samotnou absolutní hodnotou průměrné
hodnoty zavedené korekce vztahující se k výsledku např.
celodenního měření. Doposud jsme vycházeli ze vztahu (2),
který uvažoval pouze lineární vztah mezi změnou atmosférického tlaku a korekcí k měřené hodnotě tíhového
zrychlení. Pokud ovšem tento vztah není zcela lineární,
pak pro větší variace atmosférického tlaku při měření je
nedostačující a jeho aplikace nám neposkytne správnou
hodnotu korekce atmosférického tlaku. Tento předpoklad
do jisté míry podporuje např. obr. 4, kde můžeme pozorovat, že pokud je odhadnutá hodnota regresního koeficientu vzdálenější od průměrné hodnoty, pak je to zpravi-

dla doprovázeno větší hodnotou standardní odchylky.
Právě s tímto problémem je spojena nejistota atmosférické korekce, která může být snížena zavedením výsledků
z 3D modelu. Na stanici GO Pecný lze tak učinit na základě
dat ze služby ATMACS aplikací stejného přístupu jako
tomu bylo u korekce dat z SG. Sestavení korektního 3D
modelu na bodě, kde nejsou výsledky z ATMACS k dispozici, však vyžaduje aktivní přepojení mezi aktuálními
meteorologickými daty a její fyzikálně korektní přepočet na změnu v zrychlení volného pádu. Tento model je
plně založen na fyzikálních principech, takže pokud je
sestaven správně, pak jeho zlepšení je možné jenom přes
zpřesňování hodnot vstupních meteorologických parametrů nebo zjemňování časových kroků, pro které se výpočet vykonává.

7.

Závěr

Porovnání dvou metod výpočtu atmosférických korekcí prokázalo smysluplnost a účelnost zavádění korekcí, které
jsou založeny na globálních 3D datech atmosféry. Na příkladu dat ze SG bylo ukázáno, že pro periody delší než 5
dní lze očekávat snížení šumu vlivem nedokonale odstraněných atmosférických variací na úrovni přibližně 50 %.
Klasický empirický přístup korekce využívající pouze měřeného tlaku vzduchu během tíhových měření může způsobovat chyby do 2 μGal. Výpočet atmosférické korekce na
základě dat z ATMACS aplikovaný na stanici GO Pecný
ukázal, že ho lze s výhodou použít kdekoliv, kde jsou tyto
data dostupná.
Příspěvek byl vytvořen s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci projektu
TAČR/2465/2012.
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Abstrakt
Od roku 2009 je v rámci společného projektu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ministerstva obrany České
republiky (ČR) a Ministerstva zemědělství ČR vytvářen nový výškopisný model ČR. Technologie jeho tvorby je založena na
zpracování dat leteckého laserového skenování do podoby souvislého digitálního modelu reliéfu ve formě výškových bodů.
Cílem článku je zhodnotit přesnost těchto dat především v podmínkách lesních porostů a zároveň vybrat nejvhodnější
interpolační metodu pro tvorbu rastrových digitálních modelů. Je hodnocena přesnost výškopisných modelů na dvou geodeticky zaměřených výzkumných plochách, jednak na volné ploše bez vyšší souvislé vegetace, jednak pod clonou lesního
porostu.
Accuracy Evaluation of Digital Terrain Models of the Czech Republic of the 4th and 5th Generation in Forest Cover
Summary
Since 2009 new elevation model of the Czech Republic has been created as a part of the common project of the Czech Office
for Surveying, Mapping and Cadastre, Ministry of Defence and Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Technology of
its creation is based on the processing of airborne LiDAR data to the form of continuous digital elevation model distributed
as height points. The aim of this article is to evaluate the accuracy of these data especially in conditions of forest cover and
simultaneously choose the most suitable interpolation technique for creation of raster digital models. The accuracy of
available elevation models is evaluated on 2 geodetically surveyed research plots; first plot is situated in the open area
without higher continuous vegetation and the second plot is situated under the forest cover canopy.
Keywords: LiDAR, GIS, tachymetry, interpolation, contour lines
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1.

Úvod

Letecké laserové skenování (LLS), nebo obecně LiDAR (Light
Detection and Ranging), je moderní metoda hromadného
sběru polohopisných i výškopisných dat o vysoké hustotě
bodů. Data o zemském povrchu jsou získávána pomocí
vysílání svazku laserových paprsků v podobě pulzů ze skeneru, který je umístěn na leteckém nosiči, jímž je zpravidla
letadlo nebo vrtulník. Jelikož má letecký laserový skener
vlastní zdroj záření, není odkázán na denní světlo (sluneční svit) jako je tomu v případě fotogrammetrie. Odrazy
laserových paprsků jsou zaznamenávány od povrchu, a to
jak zemského, tak i od objektů na něm. Výsledná poloha
bodu je určena výpočtem prostorového rajonu na základě
vzdálenosti bodu od nosiče vysílajícího paprsku. Tato vzdálenost se vypočítá jako součin rychlosti světla a času potřebného pro přenos světla od senzoru k objektu a zpět [11].
S laserovými senzory vyvinutými v současnosti lze v určení
vzdálenosti dosáhnout přesnosti 0,02 – 0,03 m při typické
délce prostorového rajonu 1 500 m [6]. Směr paprsku je určen
na základě prvků vnější orientace měřených pomocí diferenciální aparatury globálního navigačního družicového
systému (GNSS) a inerciálního navigačního systému [9].
Odraz vyslaného laserového paprsku může být jediný
nebo vícenásobný. Systémy laserového skenování měří přinejmenším čas zpáteční cesty prvního a posledního pulzu, ale nejmodernější senzory jsou schopné zaznamenat
úplný průběh zpětně rozptýleného signálu. K vícenásobnému odrazu dochází především v lesních porostech. V lesích je část energie paprsku odražena od vysoké vegetace,
zatímco zbytek pronikne do nižších vrstev. Zde se část
paprsku odrazí od nízké vegetace a zbylá část paprsku
pronikne až k terénu [10].
Výstupem LLS je tzv. mračno bodů umožňující současné
získávání informací jak o zemském povrchu, tak o objektech, které se na něm a nad ním nacházejí (budovy, vegetace). Tato primární data v podobě mračna bodů jsou pro
uživatele dosti nepřehledná, proto je třeba provést jejich
následné zpracování pomocí automatizovaných a poloautomatizovaných postupů. Jedná se o metodu filtrace
(jsou vyhledávány body na jednom určitém povrchu) a klasifikace (mračno bodů je rozděleno do předem definovaných tříd). Primárním cílem filtrace a klasifikace surových
dat LLS je vylišení holého povrchu bez objektů a vegetace
– digitálního modelu terénu (DMT), případně vrstvy tzv.
prvního odrazu – digitálního modelu povrchu (DMP). Jedním z rozhodujících kroků při generování DMT z dat LLS
je oddělení terénních a neterénních bodů [7], čímž může
být interpolován DMT velmi vysoké kvality, s prostorovým
rozlišením 1 m a výškovou přesností 0,1 až 0,2 m [8]. Kvalita a přesnost získaných informací souvisí s postupy zpracování dat LLS. Jak už bylo uvedeno, jde zejména o filtraci
a klasifikaci měřených dat, ale rovněž o varianty prostorové interpolace filtrovaných nebo klasifikovaných dat do
podoby DMT či DMP [4], [2].
S rozvojem technologie dochází také k jejímu postupnému využívání v lesnictví a zemědělství, neboť tato data
mohou být vhodným zdrojem pro vytváření přesných DMT,
jež se stávají efektivním nástrojem v aplikacích lesnického
řízení a plánování. Do nedávné doby byla tato data poskytována výhradně soukromými subjekty, které provádějí LLS
převážně na základě objednávky. Od roku 2009 je kromě
toho prováděno LLS celé České republiky (ČR) v rámci společného projektu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), Ministerstva obrany ČR a Ministerstva
zemědělství ČR s názvem „Projekt tvorby nového výško-
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pisu území ČR“. Výstupem tohoto projektu je vytvoření
nového výškopisu ČR v podobě tzv. digitálních modelů
reliéfu ČR 4. a 5. generace (DMR 4G a DMR 5G) a dále
vytvoření DMP ČR první generace (DMP 1G). Vytvořené
modely reliéfu distribuované v podobě pravidelně (DMR
4G) či nepravidelně (DMR 5G) uspořádaných bodů mají
mnohonásobně vyšší deklarovanou přesnost oproti předchozím produktům (např. ZABAGED® výškopis – vrstevnice
3D) a budou tak vyhledávaným zdrojem dat pro různé lesnické i zemědělské aplikace.
Přestože poskytovatel dat během tvorby těchto modelů
provádí testovací měření pro určení předběžné přesnosti
vytvořených modelů, skutečná dosažená přesnost především v lesních porostech je závislá na řadě dalších faktorů,
které ovlivňují zejména prostupnost signálu a výslednou
hustotu bodů na zemském povrchu, např. druhová skladba
lesního porostu, hustota stromů aj. [1]. Cílem článku je
zhodnotit přesnost DMR 4G a DMR 5G na geodeticky zaměřených výzkumných plochách jak v lesním porostu, tak
mimo něj a vybrat nejvhodnější typ interpolace spojitého
povrchu pro tato data.

2. Zájmové území
Porovnání přesnosti výškopisných dat ZABAGED® výškopis
– vrstevnice 3D, DMR 4G a DMR 5G bylo provedeno na
výzkumné ploše umístěné v lesním porostu v katastrálním
území Jindřichov u Velké Bíteše. Výběr této lokality vycházel z její polohy, neboť se jedná o nejbližší území s již zpracovanými daty DMR 4G a DMR 5G k Brnu, respektive Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně
(obr. 1, 2), a zároveň z její snadné dostupnosti (v bezprostřední blízkosti exitu Velká Bíteš na dálnici D1).
Z hlediska výzkumu by optimální volbou bylo území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, pro který jsou
dostupná veškerá lesnická data, bohužel tato část území
v pásmu Východ1) zatím nebyla zpracována. Na území s dostupnými daty byly vybrány mýtní porosty (věk přes 100
let) s různorodou dřevinnou skladbou (část porostu se zastoupením převážně dubu, část porostu čistě smrkového)
a s členitějším reliéfem (mírně svažité údolí vodoteče).
Zaměření plochy o rozloze 2,7 ha proběhlo v polovině měsíce listopadu 2012. V blízkosti vybrané plochy se nacházela
holina situovaná na malém terénním hřbetu, vhodná pro stabilizaci a určení výchozích polygonových bodů pomocí GNSS.
Dvojice výchozích bodů polygonu byla zaměřena metodou
RTK (Real Time Kinematic – korekce v reálném čase) GNSS stanicí Topcon Hiper Pro. K následnému tachymetrickému měření byla použita totální stanice Topcon 9003M. Pro podrobné
zaměření terénu zvolené plochy bylo nutné stabilizovat pět
polygonových bodů. Poloha těchto bodů byla určena rajónem, resp. dvojnásobným rajónem z výchozích polygonových
bodů určených metodou RTK. Z bodů polygonu bylo naměřeno celkem 750 podrobných bodů terénu, které po zpracování byly využity jako základní referenční data pro hodnocení přesnosti různých datových zdrojů výškopisu (obr. 3). Výpočet výsledných souřadnic polygonových i podrobných bodů
byl proveden v prostředí výpočetního programu GROMA.
K posouzení vlivu vegetace na přesnost dat DMR byla navíc
zaměřena a vyhodnocena také plocha bez vegetace (část louky a těleso komunikace). Plocha o rozloze 0,51 ha s celkovým počtem 298 bodů byla zaměřena metodou RTK (obr. 4).
1) Území ČR bylo vzhledem na periodu LLS rozděleno na pásma.
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Obr. 1 Lokalizace výzkumné plochy s přehledem zpracovaných dat DMR 5G k datu 30. 10. 2012

JINDŘICHOV

Obr. 2 Lokalizace výzkumné plochy – katastrální území Jindřichov (Základní mapa ČR 1 : 200 000 – zmenšeno, zdroj: ČÚZK)

GaKO 59/101, 2013, číslo 4, str. 011

Mikita, T.–Cibulka, M.–Janata, P.: Hodnocení přesnosti…

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 4

79

body DMR 5G
tachymetrické body
Obr. 3 Body DMR 5G a tachymetricky zaměřené body na ploše s lesním porostem

3.

Metodika

Podle metadat obdržených z ČÚZK bylo LLS zájmového
území provedeno dne 26. 8. 2010. Ke skenování byl použit
systém LiteMapper 6800 firmy IGI mbH s využitím leteckého laserového skeneru Riegl LMS – Q680 [1]. Data
ZABAGED® výškopis – vrstevnice 3D, ZABAGED® výškopis
– grid 10 m x 10 m, DMR 4G a DMR 5G zájmového území
(DMR – čtverec číslo 627511520, SM5 – Náměšť nad Oslavou 0-5; ZABAGED® – klad ZM 24-31-19) byla zakoupena
přes Geoportál ČÚZK. Data DMR 4G a DMR 5G byla z tex-

tového formátu převedena do shapefile souborů pro další
zpracování v softwaru ESRI ArcGIS 10.1. Pro interpolaci
do podoby souvislých rastrových modelů terénu byly použity metody Delaunayho triangulace (TIN), inverzních
vzdáleností (IDW), minimální křivosti (Spline), přirozeného
souseda (Natural Neighbor), krigování (Kriging) a speciální hydrologicky korektní interpolace TopoToRaster
(TTR), která dle [5] umožňuje optimální interpolaci z vrstevnicových dat. V rámci testování interpolací nebyly
měněny základní parametry nástrojů v softwaru ESRI
ArcGIS 10.1.
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body DMR 5G
body RTK
Obr. 4 Body DMR 5G a body zaměřené metodou RTK na ploše bez vegetace
Problémem při srovnávání dat z různých zdrojů je různá
prostorová distribuce tachymetricky zaměřených bodů
a bodů DMR. Pouze náhodně tak může dojít k porovnání
identických bodů terénu, zpravidla je však vždy srovnáván
zaměřený bod s interpolovanou hodnotou. Kromě samotné
přesnosti dat pak výraznou roli hraje i použitá metoda
interpolace. Porovnání různých zdrojů výškopisu proto
nejprve předcházela interpolace tachymetrických dat se
zpětným hodnocením přesnosti interpolovaných rastrů v bodech tachymetrického měření (tab. 1). Z výsledků je zřejmý
vliv použité interpolace na přesnost (např. minimální u IDW),
kdy již po samotné interpolaci dochází k odchylkám od
zdrojových dat v řádu centimetrů. Největší vliv na vznik odchylek má především zvolená velikost pixelu pro interpolaci, která pro naše účely byla nastavena na 1 m x 1 m. Na
základě velikosti pixelu při interpolaci tak dochází k větší
či menší generalizaci povrchu.
Z tohoto důvodu byla hodnocena nejen přesnost dat, ale
také hledána optimální interpolace v několika variantách:

1. porovnáním rozdílů nadmořských výšek interpolovaných dat DMR 5G s výškami tachymetricky zaměřených
bodů – extrakcí hodnot z rastrů k tachymetrickým bodům – celkem 750 bodů (tab. 2),
2. porovnáním rozdílů nadmořských výšek interpolovaných
tachymetrických dat s výškami bodů DMR 5G – extrakcí
hodnot z rastrů k bodům DMR 5G – cca 2 565 bodů
(tab. 3),
3. porovnáním rozdílů nadmořských výšek jednotlivých
pixelů u interpolovaných rastrů – interpolovaný rastr
z dat DMR 5G mínus interpolovaný rastr tachymetricky
zaměřených výšek – celkem cca 27 300 bodů (tab. 4),
4. porovnáním rozdílů nadmořských výšek nejbližších bodů
(nástroj Spatial Join) z obou bodových vrstev (tab. 5).
Takto detailní porovnání bylo provedeno pouze u dat
DMR 5G, která mají nejvyšší deklarovanou přesnost [1].
Ostatní datové zdroje (ZABAGED® výškopis – vrstevnice 3D,
ZABAGED® výškopis – grid 10 m x 10 m a DMR 4G) byly hodnoceny pouze první metodou (tzn. extrakcí interpolovaných

GaKO 59/101, 2013, číslo 4, str. 013

Mikita, T.–Cibulka, M.–Janata, P.: Hodnocení přesnosti…

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 4

81

Tab. 1 Porovnání rozdílů nadmořských výšek po interpolaci na zdrojových bodech tachymetrického měření
Interpolace

IDW 1)

Spline 2)

Kriging3)

TTR 4)

TIN5)

NN6)

Počet bodů

750

750

750

750

737

739

Maximum

0,426

0,376

0,349

0,266

1,373

0,904

Minimum

-0,196

-0,370

-0,311

-0,519

-0,392

-0,605

Suma odchylek

0,671

0,943

0,951

8,039

3,248

0,722

Systematická chyba

0,001

0,001

0,001

0,011

0,004

0,001

Směrodatná odchylka

0,045

0,070

0,061

0,063

0,081

0,061

RMSE (úplná střední chyba)

0,045

0,070

0,061

0,064

0,081

0,061

Poznámky: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v metrech (kromě prvního řádku).
1) metoda inverzních vzdáleností, 2) metoda minimální křivosti, 3) krigování, 4) TopoToRaster, 5) Delaunayho triangulace, 6) metoda přirozeného souseda.

Tab. 2 Porovnání rozdílů nadmořských výšek interpolovaných dat DMR 5G s výškami tachymetricky zaměřených bodů
v lesním porostu
Interpolace

IDW 1)

Spline 2)

Kriging3)

TTR 4)

TIN5)

NN6)

Počet bodů

750

750

750

750

746

746

Maximum

1,177

1,052

1,052

0,985

1,048

1,027

Minimum

-1,131

-0,832

-0,918

-0,913

-0,819

-0,817

127,769

137,693

135,174

125,749

139,392

140,368

Systematická chyba

0,170

0,184

0,180

0,168

0,187

0,188

Směrodatná odchylka

0,302

0,237

0,255

0,263

0,245

0,246

RMSE

0,347

0,300

0,312

0,312

0,308

0,310

Suma odchylek

Poznámky: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v metrech (kromě prvního řádku).
1) metoda inverzních vzdáleností, 2) metoda minimální křivosti, 3) krigování, 4) TopoToRaster, 5) Delaunayho triangulace, 6) metoda přirozeného souseda.

Tab. 3 Porovnání rozdílů nadmořských výšek bodů DMR 5G s interpolovaným rastrem z tachymetricky zaměřených
bodů v lesním porostu
Interpolace

IDW 1)

Spline 2)

Kriging3)

TTR 4)

TIN5)

NN6)

Počet bodů

2 566

2 566

2 567

2 562

2 480

2 493

Maximum

1,184

2,033

0,923

0,959

0,840

0,929

Minimum

-0,689

-1,321

-0,481

-0,378

-1,671

-1,363

724,687

641,524

646,456

716,922

-626,435

626,107

Systematická chyba

0,282

0,250

0,252

0,280

0,253

0,251

Směrodatná odchylka

0,214

0,264

0,167

0,177

0,178

0,175

RMSE

0,354

0,364

0,302

0,331

0,309

0,306

Suma odchylek

Poznámky: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v metrech (kromě prvního řádku).
1) metoda inverzních vzdáleností, 2) metoda minimální křivosti, 3) krigování, 4) TopoToRaster, 5) Delaunayho triangulace, 6) metoda přirozeného souseda.
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Tab. 4 Porovnání rozdílů nadmořských výšek interpolovaných rastrů z dat DMR 5G a tachymetricky zaměřených bodů
v lesním porostu
Interpolace

IDW 1)

Spline 2)

Kriging3)

TTR 4)

TIN5)

NN6)

Počet bodů

27 293

27 293

27 293

27 293

24 117

24 117

Maximum

1,240

2,819

1,044

0,930

1,580

0,965

Minimum

-1,103

-1,732

-0,930

-0,819

-0,794

-0,849

6 756,807

5 792,375

5 802,447

6 212,564

6 173,900

5 414,465

Systematická chyba

0,248

0,212

0,213

0,228

0,256

0,224

Směrodatná odchylka

0,222

0,279

0,158

0,157

0,156

0,147

RMSE

0,332

0,350

0,265

0,277

0,300

0,269

Suma odchylek

Poznámky: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v metrech (kromě prvního řádku).
1) metoda inverzních vzdáleností, 2) metoda minimální křivosti, 3) krigování, 4) TopoToRaster, 5) Delaunayho triangulace, 6) metoda přirozeného souseda.

Tab. 5 Porovnání rozdílů nadmořských výšek nejbližších
bodů pomocí nástroje Spatial Join softwaru ESRI
ArcGIS 10.1
Metoda

Spatial Join

Počet bodů

750

Maximum

1,401

Minimum

-1,312

Suma odchylek

132,462

Systematická chyba

0,177

Směrodatná odchylka

0,324

RMSE

0,369

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v metrech (kromě prvního řádku).
rastrů z dat ČÚZK k tachymetricky zaměřeným bodům).
V případě ZABAGED® výškopis – vrstevnice 3D pak byla
použita pouze metoda interpolace TTR, protože jako jediná
umožňuje interpolaci z liniových vrstevnicových dat. Pro
data ZABAGED® výškopis – grid 10 m x 10 m a DMR 4G byla
použita interpolace NN, neboť vykazuje konsistentní výstupy a není závislá na změnách parametrů.
Vyhodnocení přesnosti plochy bez vyšší souvislé vegetace bylo provedeno zvlášť pro pevný povrch komunikace
a zvlášť pro trvalý travní porost (použita pouze interpolace
NN a TTR).
Ve všech případech byly odchylky výšek počítány jako
rozdíl nadmořské výšky daného modelu ČÚZK a nadmořské výšky z tachymetrického měření (H ČÚZK – HGEO ) tak, aby
hodnocení bylo totožné s hodnocením uvedeným v technické zprávě projektu DMR 5G [1].

4.

Výsledky a diskuze

V rámci technické zprávy projektu DMR 5G je deklarována
a následně i terénním měřením ověřena úplná střední chyba

(RMSE) do 0,30 m v terénech pokrytých hustou vegetací
a 0,18 m v terénu bez vegetace [1]. Přes úspěšné praktické
ověření výsledku jsou ve zprávě dále zmíněny možné chyby
v případě členitého reliéfu či husté vegetace.
Z výsledků posouzení na výzkumné ploše v lesním porostu pomocí prvního postupu (interpolovaný DMR 5G
mínus tachymetricky zaměřené body) vyplývá, že tato hodnota byla dosažena pouze v případě interpolace Spline.
U všech metod interpolace však výrazně vystupuje takřka
shodná systematická chyba o velikosti cca 0,18 m. Kladné
znaménko systematické chyby ukazuje, že data DMR 5G
jsou nad skutečným terénem (tab. 2), pravděpodobně tak
poslední odrazy laserových pulsů pronikajících hustým porostem v řadě případů nedopadnou na holý terén a odrazí
se od bylinného podrostu. Tento jev, který se opakuje i v případě dalších postupů dokonce v ještě větší míře, může
kromě výše zmíněného být ovlivněn i nepřesným určením nadmořské výšky pomocí GNSS u výchozích polygonových bodů. Pokud bychom odstranili tuto chybu odečtením od všech nadmořských výšek tachymetrických
bodů, dosahovala by průměrně RMSE okolo 0,25 m, což je
zcela v souladu s deklarovanou přesností. Celkově však
všechny metody interpolace dosahují přibližně stejných
výsledků s nejmenší chybou u metody Spline a s největší
u IDW.
V případě druhého postupu byly porovnány výšky bodů
DMR 5G vůči interpolovanému povrchu z tachymetricky
zaměřených bodů. Z výsledků je jasně viditelná největší
systematická chyba ze všech použitých postupů, celková
přesnost daná RMSE se opět blíží hodnotě 0,30 m i bez
eliminování systematické chyby (tab. 3).
Třetí postup hodnotil interpolované rastry s celkovým
počtem přes 27 000 pixelů. Ve výsledcích jsou již mnohem
znatelnější rozdíly mezi interpolacemi. I přes znatelnou
systematickou chybu dosahují celkové hodnoty RMSE
lepších hodnot než v případě prvního i druhého postupu
a převážně splňují deklarovanou přesnost (tab. 4).
Ve čtvrtém postupu byla snaha o nalezení totožných
bodů z obou bodových vrstev. Vzhledem k různé prostorové distribuci dat však jen zřídka byly spojeny blízké
body, a tak výsledné nepřesnosti jsou z velké části ovlivněny posuzováním vzdálených bodů. Celkově tak chyby
překračují deklarovanou přesnost (tab. 5). Při výběru pouze
blízkých bodů na základě vzdálenosti nedošlo k výrazněj-
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šímu zlepšení, neboť zároveň tak byl redukován celkový
počet bodů (např. omezením vzdálenosti do 1 metru se
zredukoval celkový počet srovnávaných bodů na 78 a celková RMSE naopak vzrostla).
Významný vliv na přesnost dat DMR má také roční
doba skenování. V případě našeho území bylo skenování
provedeno ke konci srpna, stále tedy ve vegetačním období, což se výrazně projevilo redukcí bodů dopadajících na holý terén. Rozdíly jsou výrazné také v rámci druhové skladby porostů (jehličnaté x listnaté dřeviny).
V části porostu se zastoupením dubu byla zjištěna průměrná hustota 0,06 bodu na m2, ve smrkovém porostu
0,10 bodu na m 2 a na průseku lesní cesty pak 0,16 bodu
na m 2. Jehličnatý porost tak vykazuje vyšší propustnost
pro laserové pulsy než zapojený listnatý porost. V případě
podzimního či brzkého jarního skenování by výsledek byl
pravděpodobně zcela opačný.
K posouzení přínosu nového výškopisu oproti starým
výškopisným modelům bylo provedeno na výzkumné ploše
v lesním porostu rovněž porovnání s interpolovanými povrchy ze ZABAGED® výškopis – vrstevnice 3D, ZABAGED®

Tab. 6 Porovnání rozdílů nadmořských výšek interpolovaných rastrů ze ZABAGED® výškopis – vrstevnice 3D,
ZABAGED® výškopis – grid 10 m x 10 m a DMR 4G s výškou tachymetricky zaměřených bodů v lesním porostu
ZABAGED
vrstevnice

ZABAGED
grid

DMR 4G

Počet bodů

750

750

750

Maximum

2,453

2,375

0,840

Minimum

-2,212

-2,244

-1,039

241,760

174,507

116,779

Systematická chyba

0,322

0,233

0,177

Směrodatná odchylka

0,923

0,980

0,291

RMSE

0,978

1,007

0,34

Metoda

Suma odchylek

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v metrech (kromě prvního řádku).
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výškopis – grid 10 m x 10 m a DMR 4G. Z výsledků je patrné,
že přestože maximální i minimální chyby dosahují pouze
dvojnásobných hodnot oproti modelu DMR 5G, v případě
RMSE je rozdíl více jak trojnásobný (tab. 5). Přesto jsou
i výsledky přesnosti těchto dat dobré a jsou dozajista
ovlivněny také relativně rovinatým terénem. Ve velmi členitém terénu však mohou maximální chyby u starších
modelů dosahovat až 6 metrů [3]. DMR 4G, který je distribuován v podobě pravidelné sítě bodů vytvořené pouze
pomocí základního zpracování dat LLS, kupodivu dosahuje při srovnání s měřenými body kvalitních výsledků,
srovnatelných takřka s daty DMR 5G (tab. 6).
Vzhledem k velikosti systematické chyby pod clonou lesního porostu bylo provedeno navíc posouzení přesnosti
na ploše bez souvislé vyšší vegetace zaměřené pouze metodou RTK. V případě náspu komunikace bylo dosaženo
překvapivých výsledků, neboť u všech zdrojových dat je
méně či více výrazná záporná systematická chyba. Došlo
tedy k vyhlazení povrchu tělesa komunikace a reliéf vytvořený z produktů ČÚZK je zde vždy pod úrovní skutečného terénu zaměřeného geodeticky (tab. 7). V případě
DMR 5G je tato chyba stále jen minimální (do 0,10 m). Co se
týká trvalého travního porostu, tak zřejmě hrálo roli období
snímkování (srpen), neboť u DMR 4G a DMR 5G je jasně
patrný vliv vegetace, protože systematická chyba zde činila 0,18 m, respektive 0,16 m se směrodatnou odchylkou
okolo 0,07 m a celkovou RMSE 0,18 m až 0,20 m (tab. 8).
Jistým překvapením je pak vyšší přesnost dat DMR 4G.
Hustota bodů DMR 5G dosáhla na louce 0,12 bodu na m 2,
na tělese komunikace pak 0,26 bodu na m 2 .
Při porovnání velikosti chyb dosažených v rámci našeho
testovacího měření s velikostí chyb uváděných v rámci technické zprávy k DMR 5G je možné konstatovat, že velikost
chyb u zpevněných ploch i trvalých travních porostů je
dokonce nižší než v případě testování Zeměměřickým
úřadem (tab. 9), v případě zapojeného lesního porostu je
však velikost chyb výrazně vyšší. Ve všech uvedených případech však vyhovují dosažené chyby odchylkám deklarovaným zpracovatelem dat (0,18 m pro plochy bez vegetace a 0,30 m pro lesní porosty). Velikost chyb však bude
v lese značně kolísat v závislosti na vegetačním krytu, věku
lesního porostu, jeho zápoji i druhové skladbě a především na době skenování. Proto pro skutečně objektivní
posouzení přesnosti by bylo nutné provést desítky až

Tab. 7 Porovnání rozdílů nadmořských výšek interpolovaných rastrů z DMR 5G,
DMR 4G, ZABAGED® výškopis – grid 10 m x 10 m a ZABAGED® výškopis –
vrstevnice 3D s výškami tachymetricky zaměřených bodů na tělese komunikace
DMR 5G

DMR 4G

ZABAGED
grid

ZABAGED
vrstevnice

Počet bodů

51

51

51

51

Maximum

0,183

-0,161

-0,904

-0,452

Minimum

-0,040

-0,626

-1,503

-1,696

Suma odchylek

-4,317

-20,451

-57,226

-56,349

Systematická chyba

-0,085

-0,426

-1,179

-1,105

Směrodatná odchylka

0,059

0,105

0,160

0,317

RMSE

0,103

0,439

1,190

1,150

Data – komunikace
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Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v metrech (kromě prvního řádku).
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Tab. 8 Porovnání rozdílů nadmořských výšek interpolovaných rastrů z DMR 5G,
DMR 4G, ZABAGED® výškopis – grid 10 m x 10 m a ZABAGED® výškopis –
vrstevnice 3D s výškami tachymetricky zaměřených bodů na ploše s trvalým travním porostem
Data – trvalý
travní porost

DMR 5G

DMR 4G

ZABAGED
grid

ZABAGED
vrstevnice

Počet bodů

247

247

247

247

Maximum

0,374

0,332

1,217

2,055

Minimum

0,032

-0,208

-1,014

-1,125

Suma odchylek

42,655

40,122

52,702

61,992

Systematická chyba

0,185

0,164

0,122

0,251

Směrodatná odchylka

0,069

0,076

0,577

0,732

RMSE

0,198

0,181

0,590

0,773

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v metrech (kromě prvního řádku).

Tab. 9 Charakteristiky přesnosti DMR 5G na různém povrchu a půdním krytu [1]
Systematická
chyba [m]

RMSE [m]

Maximální
chyba [m]

terénní hrany u komunikací

-0,11

0,18

0,66

zpevněné plochy

-0,09

0,13

0,37

orná půda

-0,07

0,14

0,56

louky a pastviny

-0,03

0,21

0,42

křoviny, stromořadí a lesy

-0,06

0,13

0,46

Průměrná hodnota

-0 ,07

0,16

0,49

Kategorie povrchu
a půdního krytu

stovky měření v lesních porostech různého věku, s různým
zápojem, dřevinnou skladbou, v různě členitém terénu
apod. Hlavním důvodem vzniku chyb však není nepřesnost technologie, ale právě malé pokrytí bodů terénu
dané clonou porostu, která nepropustí pulsy až k holému
povrchu. Velikost chyb u trvalých travních porostů se bude
měnit podobně v závislosti na době snímkování a výšce
porostu (např. před sečením a po sečení).

5.

Závěr

Přes uvedená fakta je možné jednoznačně konstatovat, že
nový výškopis ČR skutečně splnil plánovaný záměr, poskytuje až trojnásobnou přesnost oproti starším výškopisným modelům a svojí přesností splňuje parametry úplné
střední chyby 0,18 m na plochách bez vysoké souvislé vegetace a 0,30 m na plochách s vysokou vegetací deklarované
zpracovatelem. V členitém reliéfu pod clonou lesních porostů mohou lokálně vznikat výraznější chyby o velikosti
až 1 m. Z výsledků rovněž vyplývá, že pro interpolaci dat
DMR 5G s vysokou hustotou bodů na m2 je optimální metoda NN, případně TIN a krigování, zároveň však při inter-

polaci vždy dochází k určité míře vyhlazení povrchu a jeho
generalizaci. Na plochách s pevným povrchem je možné
získat velmi přesnou informaci o výšce bez ohledu na dobu
skenování, u travních porostů bude chyba záviset na době
pořízení dat a bude úměrná maximální výšce travního
porostu.
V článku jsou publikovány výsledky, které vznikly za podpory z výzkumného záměru LDF MENDELU v Brně MSM
6215648902 „Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny“.
LITERATURA:
[1] BRÁZDIL, K. aj.: Technická zpráva k digitálnímu modelu reliéfu 5. generace
(DMR 5G). Praha, Zeměměřický úřad 2012.
[2] CIBULKA, M.-MIKITA, T.: Přesnost digitálního modelu reliéfu vytvořeného
z dat leteckého laserového skenování v lesních porostech. Geodetický a kartografický obzor, 57/99, 2011, č. 11, s. 265-269.
[3] CIBULKA, M.-MIKITA, T.: Využití laserového skenování pro modelování
DMT v lesních porostech. In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství
[CD-ROM]. Brno 2010. ISBN 978-80-7375-475-4.
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– Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. – doc. Ing. Milan Nič, PhD.: Výkon znaleckej
činnosti autorizovanými geodetmi a kartografmi,
– Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.: Doterajšie snahy o novelizáciu legislatívnych regulatívov znaleckej činnosti odboru GaK,
– Ing. Ivan Špaček: Pohľad znalca na súčasné smerovanie rozvoja znaleckej
činnosti odboru GaK,
– Ing. Ľubica Hudecová, PhD.: Stav technických predpisov na úseku katastra
nehnuteľností,
– Ing. Erik Ondrejička: Kataster nehnuteľností a technológie globálnych navigačných družicových systémov.

Do redakce došlo: 12. 2. 2013
Lektoroval:
doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Praha

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ
Odborný seminár Perspektívy
a smerovanie znaleckého odboru
geodézia a kartografia
Dňa 5. 2. 2013 sa na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (SvF STU)
v Bratislave uskutočnil seminár „Perspektívy a smerovanie znaleckého odboru
geodézia a kartografia“. Organizátormi stretnutia boli Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU, Ústav súdneho znalectva (ÚSZ) SvF STU a Slovenská
spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK). Obsahom tento seminár nadviazal
na seminár s medzinárodnou účasťou „Znalectvo v odbore geodézia a kartografia“, ktorý sa konal 13. 10. 2011 v Bratislave.
Na seminári sa zúčastnilo vyše 90 odborníkov v oblasti geodézie, kartografie
a katastra nehnuteľností. Hosťami boli zástupcovia Ministerstva spravodlivosti
(MS) Slovenskej republiky (SR) a Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK)
SR, obr. 1.
Referáty, ktoré odzneli na podujatí, prezentovali aktuálny stav výkonu znaleckej činnosti v odbore geodézia a kartografia (GaK), zhodnotenie doterajších
snáh o novelizáciu legislatívnych regulatívov v odbore, perspektívy na zlepšenie podmienok práce znalcov a návrhy na riešenie úbytku znalcov. Nosným bol
príspevok zástupcu MS SR, ktorý informoval o pripravovaných systémových
zmenách v spoločnosti, ktoré zásadným spôsobom zjednodušia komunikáciu,
organizáciu a financovanie vo vzťahu súd – znalec. Predsedníčka ÚGKK SR Ing.
Mária Frindrichová (obr. 2) priniesla informácie o nových technologických postupoch a pripravovanej legislatíve na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Odborná náplň seminára jednoznačne deklarovala postavenie znalectva v našej spoločnosti. Seminár priblížil problematiku znalectva aj záujemcom z radov geodetov a kartografov, ktorí sa pre znaleckú činnosť rozhodujú.
Seminár viedla Ing. Ľubica Hudecová, PhD., zástupkyňa vedúceho Katedry mapovania a pozemkových úprav. Účastníci (obr. 3) si vypočuli týchto 7 referátov:
– Mgr. Ladislav Križan, PhD.: Znalecká činnosť v oblasti GaK z pohľadu MS SR,
– Ing. Mária Frindrichová: Informácia z rezortu ÚGKK SR,

Obr. 1 Predsednícky stôl
(zľava: Ing. Ľubica Hudecová, PhD. – odborný garant podujatia, Ing. Dušan Ferianc – predseda SSGK, doc. Ing. Milan Nič,
PhD. – riaditeľ ÚSZ SvF STU, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. –
dekan SvF STU a štatutárny zástupca ÚSZ SvF STU, Ing. Mária
Frindrichová – predsedníčka ÚGKK SR, Mgr. Ladislav Križan
– riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR)

Obr. 2 Predsedníčka ÚGKK SR informuje o pripravovanej
legislatíve na úseku geodézie, kartografie a katastra
nehnuteľností
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Obr. 3 Pohľad do rokovacej sály

V závere seminára riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej
činnosti MS SR Mgr. Ladislav Križan, PhD., odporučil sústrediť úsilie na:
• riešenie vhodnejšieho a systematickejšieho obsahového vymedzenia odboru
GaK a jeho odvetví, ktoré upravuje inštrukcia 12/2005 MS SR č. 19292/2004-53
o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
a o súčinnosti pri jej kontrole;
• zjednodušenie postupov na získanie odbornej spôsobilosti (odbornej skúšky)
znalca v odbore GaK, napríklad ich nahradením skúškou na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 7 až 9 zákona Národnej rady (NR) SR
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii;
• školenia, resp. vzdelávanie znalcov aj sudcov;
• riešenie postupov upravených v zákone NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a v zákone NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Uvedené odporúčania nadväzujú na pripravované novely Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre
okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy a zákona NR SR
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktoré riešia zásadné organizačné, komunikačné a finančné postupy súdov a majú byť prijaté
v priebehu roka 2013.
Prítomnosť všetkých zainteresovaných strán, ich ústretový prístup, ako aj prísľub systémových zmien zo strany MS SR potvrdili záujem o súčinnosť pri ozdravení znalectva v odbore GaK, s perspektívou zvýšiť počet znalcov v tomto odbore.
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ ČINNOSŤ

do 12 rokov a nad 12 rokov. Pri hodnotení súťažných prác sa zohľadňujú tieto
kritériá:
· zrozumiteľné posolstvo – zreteľné prepojenie kartografických prvkov s témou súťaže;
· kartografický obsah – zreteľný obraz celého sveta alebo jeho podstatnej
časti a korektné proporčné znázornenie pevnín a oceánov primerané veku
autora kresby (bez použitia šablón, podkladových máp a pod.);
· kvalita prevedenia – vhodné kartografické prvky (symboly, farby, názvy...)
a celková estetická hodnota (vyvážený prístup a harmónia prvkov obrazu).
Pri tvorbe hraníc kontinentov a štátov deti nesmú používať žiadne šablóny
ani pomocné kartografické podklady. Do súťaže sa zaraďujú originálne kartografické práce vytvorené tradičnými metódami (farbičky, vodové farby...) alebo
s využitím počítačovej grafiky. Každá súťažná práca musí mať uvedený názov
v anglickom alebo francúzskom jazyku.
Téma tohto ročníka súťaže má názov Moje miesto v dnešnom svete. Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo 21. 2. 2013 v knižnici Geografického
ústavu SAV. Členmi hodnotiacej komisie boli: predseda Kartografickej spoločnosti SR Ing. Róbert Fencík, PhD., ďalej doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., z Katedry
mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity, akademická maliarka Mgr. art. Ľubica Končeková a pracovníci Geografického ústavu SAV doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., RNDr. Monika Kopecká, PhD.,
a Mgr. Martina Cebecauerová, PhD. (obr. 1, 2).
Do súťaže sa zapojilo 141 detí prevažne zo základných umeleckých škôl.
Najpočetnejšou kategóriou boli účastníci vo veku 9 až 12 rokov, ktorí z celkového počtu predstavovali 66 %. Deti vo všetkých vekových kategóriách prezentovali svoju kreativitu a kartograficko-umelecké schopnosti. Na základe hodnotenia prác možno konštatovať, že súťaž podnietila na školách diskusie o rôznych

Obr. 1 Členovia komisie – zľava: M. Cebecauerová,
Ľ. Končeková, R. Fencík a J. Čižmár

Z ČINNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁCIÍ
Detská mapa sveta 2013
V rámci medzinárodnej súťaže Barbara Petchenik Children´s World Map
Competition 2013, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou
(ICA), usporiadala Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky (SR) v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) celoslovenské
kolo umelecko-kartografickej súťaže pod názvom Detská mapa sveta 2013.
Cieľom súťaže je podporiť deti a mládež v kreatívnom zobrazovaní sveta,
zlepšiť ich kartografické vnímanie a prehĺbiť ich záujem o životné prostredie.
Súťaž pre deti do 16 rokov vznikla už pred dvadsiatimi rokmi a prebieha
podľa pravidiel, ktoré určuje Komisia pre deti a mládež pri ICA. V tomto ročníku
bola vytvorená nová súťažná kategória pre deti predškolského veku, takže sa
súťažilo v štyroch vekových kategóriách: deti do 6 rokov, od 6 do 8 rokov, od 9

Obr. 2 Komisia počas hodnotenia prác
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Obr. 3 „Môj kúsok sveta“ – Dominika Vilinová (11 rokov)
možnostiach kartografického znázorňovania zemského povrchu, o špecifikách
jednotlivých regiónov, ale aj o vzťahu jednotlivca k súčasnému svetu. Okrem
prvých troch miest v každej vekovej kategórii získalo ocenenie ďalších 20 prác.
Autori víťazných a ocenených prác dostanú diplomy a pochvalné listy spolu s vecnými cenami, ktoré do súťaže venovala firma Oracle Slovensko, spol. s r. o.
V zmysle platných pravidiel môže každú krajinu, ktorá má zastúpenie v ICA,
reprezentovať v medzinárodnom kole šesť detských prác, ktoré posudzuje medzinárodná komisia. Ocenenia sa udeľujú každé dva roky v rámci konferencie alebo
valného zhromaždenia ICA. V medzinárodnom kole, ktoré sa uskutoční počas
26. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 25. až 30. 8. 2013
v Drážďanoch, budú Slovensko reprezentovať práce Kláry Gaššovej zo Žiliny,
Filipa Líšku z Bratislavy, Dominiky Vilinovej zo Starej Ľubovne (obr. 3), Ivany
Korucovej z Humenného, Karin Kotránovej z Brezna a Natálie Hofierkovej
z Prešova.
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FAST oceněny hodnotnými cenami (obr. 2). Ze sekce geodézie získal 1. místo
Ing. Pavel Třasák (Fakulta stavební ČVUT v Praze) s příspěvkem EasyNET –
vyrovnání přesných měření inženýrsko-geodetických sítí. Z prací na téma fotogrammetrie a 3D modelování zvítězil příspěvek nazvaný Měření deformací
konstrukčních prvků během požáru budovy, který přednesl Ing. Václav Smítka
(Fakulta stavební ČVUT v Praze). V sekci kartografie a GIS zvítězila Ing. et. Ing.
Stanislava Dermeková (FAST VUT v Brně) s příspěvkem Implementácia teórie
rozhodovania v oblasti trhu s nehnuteľnosťami.
Kromě okruhu Geodézie a kartografie mohli účastníci konference navštívit
přednášky také z ostatních tematických okruhů – Pozemní stavitelství, Konstrukce a dopravní stavby, Vodní hospodářství a vodní stavby, Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství, Management stavebnictví, Soudní inženýrství
a Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel.
Ve všech sekcích probíhaly zajímavé diskuze nejen nad přednesenými příspěvky. O čem si nestihli účastníci promluvit během jednání v jednotlivých
sekcích, mohli prodiskutovat o přestávkách, během společného oběda nebo
na společenském večeru, který se konal v reprezentačních prostorách FAST VUT,
kde se sešli účastníci všech sekcí. Společenské setkání tak udělalo příjemnou tečku za letošním 15. ročníkem odborné konference doktorského studia
JUNIORSTAV 2013.

RNDr. Monika Kopecká, PhD.,
Geografický ústav SAV
Obr. 1 Účastníci konference

ZPRÁVY ZE ŠKOL
15. ročník konference JUNIORSTAV
2013 se konal v Brně
Dne 7. 2. 2013 se uskutečnil na půdě Fakulty stavební (FAST) Vysokého učení
technického (VUT) v Brně již 15. ročník odborné konference doktorského studia
nesoucí název JUNIORSTAV 2013. Záštitu nad celou akcí převzal děkan FAST VUT
v Brně prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Hlavními organizátory byli studenti
doktorského studia Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb, ale na organizaci konference se podílelo mnoho dalších doktorandů z téměř všech ústavů
FAST.
Aby se mohla konference uskutečnit během jednoho dne a každý z účastníků
si mohl vyslechnout co nejvíce pro něj zajímavých a přínosných příspěvků, byla
konference rozdělena na jednotlivá jednání, která byla tematicky rozdělena do
8 okruhů, resp. 23 sekcí.
Konferenci zahájil děkan FAST R. Drochytka slavnostním přivítáním všech
přibližně 300 účastníků, po kterém již následovalo jednání v jednotlivých sekcích.
Okruh Geodézie a kartografie byl rozdělen do tří sekcí, z nichž první byla
věnována geodézii, druhá fotogrammetrii a 3D modelování a třetí byla zaměřena na kartografii a geografické informační systémy (GIS). Na tato témata
účastníci konference (obr. 1) vyslechli celkem 32 příspěvků z České republiky,
Slovenské republiky a z Polska. Z každé sekce byly vybrány odbornými garanty
tři nejlepší příspěvky, které byly při slavnostním zakončení konference v aule

Obr. 2 Slavnostní zakončení konference
s předáním cen za nejlepší příspěvky
Autorka jménem organizátorů děkuje všem účastníkům za zajímavé příspěvky a připomínky do diskuzí, za příjemný společný večer a doufá, že se příští
ročník opět uskuteční na stejném místě a s ještě větším zájmem a účastí.
Ing. Pavla Andělová,
Ústav geodézie, FAST VUT v Brně
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LITERÁRNÍ RUBRIKA
McCORMAC, J.–SARASUA, W.–DAVIS, W.:
Surveying.
6. vydání. John Wiley & Sons 2012. 379 s.
Cena cca 100 $. ISBN-13: 978-0470496619.

Dne 17. 4. 2012 vyšla v nakladatelství
John Wiley & Sons, Inc., monografie
„Surveying“ (6th edition) nového autorského kolektivu Jack C. McCormac
a Wayne Sarasua z univerzity v Clemsonu (USA) a William J. Davis z vojenské univerzity The Citadel v Jižní Karolíně (USA). Jedná se o šesté pokračování, které navazuje na úspěšné publikace J. C. McCormaca z let minulých,
ve kterých jsou přehledným způsobem
shrnuty základy geodézie a mapování
v běžné praxi.
Monografie je rozdělena do celkem dvaceti čtyř kapitol, kde úvodní dvě jsou
ve stručnosti věnovány základním pojmům geodézie, historickým a moderním
přístupům k měření a zpracování, úvodu do teorie chyb s výpočtem typických
směrodatných odchylek měření a přehledu polních a kancelářských prací.
Následující tři kapitoly jsou o měření délek, kde lze nalézt přehled metod
a vybavení, korekce délek a eliminaci chyb při jejich měření a velmi podrobně
popis elektronických dálkoměrů včetně použití, chyb, kalibrace a přesnosti.
Kapitoly šest až osm pojednávají o nivelaci, metodách měření a jejich omezení,
nivelačních sítích, nivelačních přístrojích, výpočtech a použití při různých typech měření v praxi. V dalších třech kapitolách je popsána metodika měření
směrů a úhlů. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, práce s kompasem, magnetická deklinace a základní výpočty. Dále je uveden přehled historického i moderního přístrojového vybavení se zásadami správného používání a různými
metodami měření ve specifických případech. Bezprostředně další dvě kapitoly
jsou věnovány jednoduchým geodetickým výpočtům ručně a v programu
SURVEY a výpočtu ploch ze souřadnic i pomocí planimetrie.
Čtrnáctá kapitola shrnuje základy, význam, tvorbu a vyjádření výškopisu
v geodézii od historie až po moderní zpracování. Následující dvě kapitoly jsou
věnovány základům družicového systému GPS NAVSTAR. Lze v nich nalézt vysvětlení základních pojmů, popis součástí jednotlivých segmentů, teorii metod
měření a jejich omezení a zpracování měření. Kapitola sedmnáct a osmnáct je
věnována tvorbě geografických informačních systémů (GIS), vysvětlení základních pojmů, sběru dat a jejich třídění, zpracování, správě a analýze dat
a v neposlední řadě přesnosti a generalizaci dat.
V kapitole devatenáct jsou stručně popsány geodetické práce ve výstavbě,
zejména problematika vytyčování a zajišťování podrobných bodů na stavbě.
Další kapitola je o geodetických úlohách při zemních pracích a pojednává zejména o metodice zaměření a výpočtu kubatur. Kapitola dvacet jedna shrnuje
problematiku měření v nezastavěné a v zastavěné oblasti, popisuje souřadnicový systém (USA) a vysvětluje klady map v souřadnicovém systému.
V kapitolách dvacet tři a dvacet čtyři jsou shrnuty informace o kružnicových
obloucích (směrových, výškových) včetně výpočtů hlavních parametrů, navrhování, vytyčování a vkládání přechodnic. Poslední stručná kapitola je o profesních požadavcích, předpisech, pokutách a etickém kodexu geodeta.
Monografie obsahuje 3 přílohy, ve kterých jsou uvedeny důležité adresy spojené
se zeměměřickou činností v USA, univerzity na kterých lze studovat bakalářský
program zaměřený na geodézii a vybrané matematické vzorce použité v publikaci.
Poslední strany jsou věnovány abecednímu slovníku pojmů s jejich vysvětlením
a rejstříku odborných termínů s odkazem na příslušnou stranu publikace. Monografie má 379 stran formátu A4, tisk je černobílý a obálka je vyhotovena v barevném
měkkém laminování. Text je doplněn množstvím obrázku, grafů, tabulek a vzorců.

V publikaci je teoreticky představeno mnoho měřických postupů, které jsou
neodmyslitelnou součástí běžné geodézie. Vhodně je upozorněno na jejich
omezení a možný výskyt chyb. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní
otázky a početní příklady, které mají otestovat ovládnutí pojmů a teoretických
postupů. Jednotlivé kapitoly dávají čtenáři možnost utvořit si základní představu o geodézii v terénu i v kanceláři s využitím historických i moderních přístrojů a metod.
Kniha je určena zejména pro studenty, kteří si chtějí osvojit základy geodézie, a svou formou spíše připomíná vysokoškolská skripta či učebnici střední
školy. Jednotlivé kapitoly nezabíhají do přílišných detailů a bohužel, některé
z geodetických metod nejsou zmíněny vůbec (laserové skenování, fotogrammetrie). Zcela odlišný přístup lze spatřit v pojetí geodetických výpočtů, kde se
většinou pracuje přímo se směrníky v šedesátinné míře s označením světových
stran pomocí písmen a také se slovním označením souřadnicových rozdílů
v jednotlivých osách. Metoda nejmenších čtverců je v publikaci zmíněna jen
okrajově. Velmi kladně lze naopak hodnotit zařazení základů o tvorbě GIS, což
je mnohdy v geodetických publikacích opomíjeno. Jedná se o publikaci přehledovou, ve které jsou popsány pouze vybrané geodetické metody s přihlédnutím k aktuálnímu vybavení, což odpovídá i minimu použité literatury v citacích, která je uváděna v odkazech ve spodních částech stránek a nikoli přehledně na konci kapitoly, jak je v odborných publikacích běžné.
Celkově lze konstatovat, že se jedná o knihu, která nabízí pouze moderní
pohled na základní geodézii a v porovnání s jinými tuzemskými i světovými
publikacemi o geodézii posledních let je možné za poměrně vysokou pořizovací cenu vybrat lépe – např. Uren, J.-Price, B.: „Surveying for Engineers“ (5th
edition). Monografie seznamuje čtenáře s mnoha měřickými metodami a výpočetními postupy, které jsou pro geodeta v praxi jistě důležité, ale rozhodně
se nejedná o ucelený pohled na moderní geodézii. Neocenitelným kladem je
samozřejmě anglická terminologie odborných výrazů a seznámení se zvyklostmi geodézie v USA. Je vhodná maximálně jako učební pomůcka pro veřejnost,
odborníky z řad stavebních inženýrů působících přímo na stavbách či přehledová publikace pro pedagogy průmyslových a vysokých škol.
Ing. Rudolf Urban, Ph.D.,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

OZNÁMENÍ
Ukončení členství v redakční radě
S koncem roku 2012 ukončila členství v redakční radě Geodetického a kartografického obzoru (GaKO) její dlouholetá členka Ing. Zdenka Roulová. Pracovala v ní
od roku 1978 a zařadila se tím na druhé místo v délce aktivní služby. Zároveň byla
první ženou, a až do roku 2004 také jedinou, která se od vzniku časopisu v roce
1913 začala podílet na jeho tvorbě.
Její profesní specializací byl obor kartografie a kartografická polygrafie.
Věnovala se především kartografické produkci a pracovní zkušenosti získávala,
ale i rozdávala, v celé řadě odborných míst, které zastávala. Ve svém oboru se
vypracovala na osobu uznávanou odbornou veřejností. Podrobnější informace
o životní pracovní dráze Ing. Roulové byly publikovány v osobní zprávě k jejímu
životnímu jubileu v GaKO 2012, č. 12. Odborné zkušenosti uplatňovala také
v redakční radě GaKO – nejen jako její členka, ale i jako lektorka či autorka publikovaných článků.
Redakční rada děkuje Ing. Zdence Roulové za aktivní přístup k práci v radě
po celou dobu členství, za její nepřehlédnutelný přínos pro udržení vědecké
a odborné úrovně časopisu a za zajištění prací spojených s průběžným vydáváním časopisu. Do dalších let jí přeje dobré zdraví a spokojenost v osobním životě.
Redakce
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