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Dráhová dynamika umělých družic
a analýza krátkoperiodických
variací
Keplerových elementů družic systému
NAVSTAR
Abstrakt
Teoretická
dráhových
článku je
v průběhu

úvaha směřující k odvození Lagrangeových planetárních rovnic (LPR) po transJormaci poruchovéJunkce
na funkci
elementů. Konkrétní aplikace LPR pro analýzu krátkoperiodických
variací typické družice systému NAVSTAR. Cílem
naznačit čtenáři, jakým způsobem jsou ovlivněny dráhy družic systému GPS gravitačním polem zemského tělesa
jednoho dne.

Satellite Orbit Dynamics and Analysis oj Short-Periodic Variations
oj Keplerian Elements oj NAVSTAR Satellite System
Summary
Theory oriented to the derivation oj Lagrangean planetary equations (LPE) after the transJormation oj disturbing function
into the orbital element function. The LPE applied to short-period variation analysis oj a typical NAVSTAR satellite. The paper demonstrates how GPS satellite orbits are injluenced by the Earth's gravity field during one day.

Teorie dráhové dynamiky umělých družic se začala rozvíjet
od začátku příprav prvních kosmických experimentů r. 1955.
Dramatický nástup kosmické éry započaté vypuštěním první
umělé družice Sputniku I vyvolal renesanci nebeské mechaniky. Předmětem studia dráhové dynamiky se rozumí část
oboru nebeské mechaniky ve spojení s geofyzikou (fyzikální
geodézií) popisující pohyb družic v gravitačním poli Země.
Hlavní rozdíl v porovnání s nebeskou mechanikou spočívá
v tom, že družicová dynamika se specializuje na studium pohybu tělesa o zanedbatelné hmotnosti vůči tělesu s rozmanitým gravitačním polem ve vzdálenosti, kde se na rušení pohybu družice nejvíce podílí právě zmíněné nehomogenní
gravitační pole. Oproti tomu se nebeská mechanika zabývá
chováním systému těles s bodovou hmotností (sluneční soustava) a při tom neuvažuje (díky velké vzdálenosti studovaných těles) nesymetričnost gravitačních polí těchto těles. Jak
se v družinové dynamice uplatní poznatky a výsledky studia
fyzikální geodezie, zabývající se právě gravitačním (respektive tíhovým) polem Země, je nasnadě. Družicová dynamika ovšem také bere v úvahu působení jiných těles na pohyb umělé družice Země, jakož i nepřímé důsledky tohoto
působení. Je nucena se též zabývat negravitačními vlivy na
pohyb družice, jako je tlak slunečního záření a odpor atmosféry a manévry aktivních družic. V tomto článku se budeme
ve stručnosti zabývat vlivy nesymetričnosti gravitačního pole
Země na pohyb družice. Přímý vliv působení rušících těles
a tlaku slunečního záření ponecháme na samostatný článek.
Konkrétní výpočty budou provedeny pro typickou družici
systému NAVSTAR (Navigation System with Time and Ranging), známému jako GPS (Global Positioning System). Zjistíme, jak se mění dráhové elementy družic GPS během jednoho dne, a které parametry gravitačního pole Země působí
dané variace Keplerových elementů a s jakou periodou. Získáme tedy představu, jak se pohybují družice, které jsou využívány k přesnému určování polohy, nad našimi hlavami.

Rozhodující měrou buPou gravitační pole Země ovlivňovat
Zemi nejbližší tělesa, prakticky pouze Slunce, díky své veliké hmotnosti a Měsíc, tedy přirozený satelit Země, díky
malé vzdálenosti od Země. Pro popis gravitačního pole takového systému těles jej doplňme tělesem čtvrtým (P) s jednotkovou hmotností a nulovým objemem. I) Pro potenciální
funkci V gravitačního pole lze psát

kde K (A) je intenzita gravitačního pole.
Při platnosti nehomogenit v rozložení hmotností uvnitř těles
s nenulovým objemem lze psát

kde (j je hustota, r objem, r vzdálenost dvou hmotných elementů a G gravitační konstanta. Pro celý systém čtyř těles
bude platit tzv. silováfunkce
[1, 2]
V=G

-( fdmz
rpz
M

z

k hmotnosti Země zanedbatelná. Správně bychom měli psát místo
GMz G(Mp+Mz). Jelikož družice byla vyrobena na Zemi, je naše
zjednodušení zcela korektní.
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Nyní situaci zjednodušíme, když budeme předpokládat
sféricky symetrická tělesa a odchylky od této symetričnosti
označíme jako poruchy R silové funkce
Mz

J) Jistě si to můžeme dovolit, neboť hmotnost družice je vzhledem
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kde L1ij je vzdálenost dvou těles. Je nutno říci, že se stále pohybujeme v inerciálním systému X = (X, Y, Z), který neni spojený s žádným tělesem. Každému bodu tohoto prostoru tedy
přísluší polohový vektor Xi' Podle všeho můžeme napsat vektorovou funkci F(X) = MX, která má význam pohybové rovnice, pro všechna čtyři tělesa. Jelikož nás bude především zajímat vektorová funkce pro bod P v soustavě pevně spojené
se Zemí, stačí nám pouze dvě rovnice odpovídající těmto tělesům

=-

MzXz

x

x

+ GM p3

= grad

R.

Tato rovnice představuje soustavu tří nehomogenních diferenciálních rovnic druhého řádu. Víme, že soustavu takovýchto rovnic řešíme nejprve jako soustavu homogenní, ke
které pak připojíme lineární kombinaci partikulárních řešení.
Jelikož pravá strana rovnice představuje poruchu, je zřejmé,
že fundamentálním pohybem bude pohyb vyplývající z řešení homogenní soustavy (pohyb po elipse) a řešení nehomogenni soustavy bude jen málo odlišné od ideálniho případu. Nicméně jsme nuceni připustit, že Keplerovy elementy a, e, i, OJ Q, M (obecně Si) již nebudou konstantní v čase
[2,3,6]

(Mz_X_Z_-_X_M + Ms _X_z_-_X_s_)+

GMz

L13ZM

L13zs

Přejdeme ~ so~stavě x = (x, y, ?) spojen~.se Zemi, takže bude
platit Xi = Xi - Xz a pro vektor Xi = Xi + XZi• Po úpravě přejde
prvni pohybová rovnice na tvar

Budou mit tedy oskulační charakter (budou reprezentovat
dráhu pouze pro daný časový okamžik). Parametry dráhy družice se budou průběžně měnit. Protože poloha i rychlost družice jsou funkcí Keplerových elementů, lze psát
x = X(Si) = X(Si(t»,

x = X(Si)

= x(slt».

Soustavu tří diferenciálnich rovnic druhého řádu lze přepsat na soustavu šesti diferenciálních rovnic řádu prvého
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Podle výše uvedeného jde na levých stranách předchozích
rovnic o derivaci složené funkce

L1X .

A3

LI

zs

p

Na pravé straně rovnice mají všechny členy charakter poruch, přičemž první z nich je porucha způsobená sférickou
nesymetričností gravitačního pole Země (ta nás bude především zajímat), druhý a třetí vyjadřují vliv rušících těles, která
pokládáme za sféricky symetrická, a poslední člen vyjadřuje
poruchu od této symetričnosti. Takovýto zápis si můžeme dovolit, je-li pod P v blízkosti zemského povrchu, kde se prakticky neprojeví nehomogenity v rozložení hustot Slunce
a Měsíce.

V této kapitole se budeme zabývat pouze rušeným pohybem z důvodu nesymetričnosti gravitačního pole Země. Vynecháme tedy elementární případ nerušeného pohybu, který
lze najít v mnoha učebnicích (např. [2, 1O~).Uveďme znovu
výchozí pohybovou rovnici pro rušený pohyb z předchozí kapitoly s omezením na poruchy způsobené sférickou nesymetričností gravitačního pole
••

Xp

Xp+ GMz -3 -

L1pz

= grad"p Rpz

k
M'ame soustavu š"estl rovmc pro sest neznamyc h -.dS Tuto
dt
soustavu potřebujeme vyřešit.
Postupujeme následovně [6, 2]. První rovnici vynásobíme
postupně
v

( ax)
--

aSI

,druhou -

"

ax (pro I = 1,2, ... , 6) a obě rovnice sečteme:

dsl
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Na levé straně pak můžeme vytknout dSk a dostaneme
dt
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Na pravé straně výše naznačeného řešení se vždy vyskytuje derivace poruchové funkce R podle jednotlivých Keplerových elementů. Protože my však máme poruchový potenciál R vyjádřen jako funkci sférických souřadnic (ao je
poloměr zemského rotačního elipsoidu, tJ nmrespektive tJ nm
jsou nenormované respektive normované Stokesovy parametry gravitačního pole Země, Pnm Legendreovy asociované
funkce a p geocentrická vzdálenost družice)

dX

-=[s[,sd
(JSI (JSk

R
a L = V - T je Lagrangeova funkce. Platí pro ni s použitím
vzorce pro výpočet živé síly [9]
GM
L=-+R--

p

1
GM
1
V2=-+R--GM(---)=-+R.
2
P
2

2

pa

1

GM

2a

Z předcházejícího tedy máme soustavu šesti rovnic pro šest
neznámých časových změn Keplerových elementů. Prvky
matice [Sb sd jsou tzv. Lagrangeovy závorky [2, 6]. Matice
je asymetrická a na diagonále má nulové prvky. Zbývá vyjádřit zbylých patnáct závorek, které lze vypočítat např. pro
průchod perigeem, protože by měly být v celé dráze konstantní.
Po vyjádření Lagrangeových závorek a vyřešení soustavy
rovnic lze tedy najít jednoznačné řešení pro neznámé časové
dSk Těemto rOVlllClmse
. ,
d·envace e Iementu• -;jt.
nv'k'a Lagrangeovy planetární rovnice (LPR) (např. [6]) a mají následující
tvar:
.

2 (JR
nsG-dM '

a=--

= GM

p

{Re :L(ao

{~!.

p)

r~

tJnm P nm(x) eXP(jmA)},

m=O

musíme od těchto souřadnic přejít k vyjádření R pomocí Keplerových elementů. Tato transformace je dosti složitá a její
odvození značně přesahuje možnosti tohoto článku. Lze ji
najít např. v [2] nebo v [6]. Uvedeme zde pouze výsledný
vzorec

e je greenwichský hvězdný čas. Ve vzorci se vyskytují
tzv. normovaná funkce sklonu Fnmp(i) a funkce excentricity
Gnpq(e). K výpočtu jejich konkrétních hodnot slouží rozvoje
v řady.
Nyní máme tedy vyjádřen poruchový potenciáljako funkci
Keplerových elementů a můžeme provést derivaci v LPR.
Dostaneme (čtyřnásobnou sumu v předchozím vzorci označíme dále znakem

2

n=2

:L)

é = _(l_-_e_ )_1I2_G_M_Re
(ao)npnmjn-m+l F. (i) G (el(l-e2)112 (n - 2p +q) - (n - 2p)1 exp
nsG-2e
~ a a
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.

š =fiSI)exp h(t, Sn),
kde jsou Keplerovy elementy
• vnitřní SI= (a, e, i),
• vnější SIl= (~ Q, M).
To si jistě můžeme dovolit, neboť SIse mění jen pomalu. Hodnota funkceftedy není závislá na čase. Tyto složité diferenciální rovnice lze řešit iterační metodou s využitím Banachovy věty o pevném bodě [12] následovně:
Sk

= So + ff«SI)k-l)

exp h(t, (Sn)k_l)dt,

kde Sk je výsledek k-té iterace, Sk_lje výsledek (k-l )-ní iterace a So je počáteční aproximace. Najdeme-li však takovou
hodnotu funkce h, která nebude závislá na čase, pak se situace značně zjednoduší. Víme, že
h(t, sn)

• dlouhoperiodické změny (s periodou větší než jeden den)
- jsou způsobeny lichými zonálními parametry CnO (n = 2k+
+1, k E No),
• krátkoperiodické změny (s periodou menší než jeden den)
- jsou způsobeny všemi Stokesovými parametry,
• pseudodlouhoperiodické změny (průchod družice rezonancí) - vybrané parametry.

= j 'P.

Jestliže bude 'P = O, pak
exp[h(t,sn)]

h (t, sn)

Tento důležitý případ nastává při určité konstelaci symbolů v 'I', které odpovídají jistým Stokesovým parametrům.
Pouze stručně se zmíníme o nejvýznamnějších typech poruch způsobených gravitačním polem Země:
• sekundární změny - jsou způsobeny sudými zonálními parametryCnO (n = 2k, k E No),

=1

= (j 'ho

Ze vzorců je patrné, že bude-lih (t, Sn) (respektive'Í') ~ O,
bude řešení LPR nestabilní. Tato situace nastane, když 'P;'
== konst., což je případ rezonance [2, 6, 9].

4. Krátkoperiodické variace na drahách družic
NAVSTAR
V této kapitole, která bezprostředně navazuje na předchozí
kapitolu, se budeme věnovat rozboru pohybu družic GPS
v gravitačním poli Země. Zaměříme se na konfrontaci skutečného pohybu a pohybu teoretického, odvozeného ze sférické disharmonie zemského gravitačního pole. Jinak řečeno,

Omezíme-li se pouze na teorii prvního řádu v iteračním
řešení LPR a provedli integraci metodou perpartes, dostali
bychom pro změny Keplerových elementů

zaměříme se na porovnání skutečných a vypočtených odchylek v pohybu družic, respektive na časové změny Keplerových elementů.
Jak víme, neděje se pohyb družice kolem Země po elipse,
ale po dráze nepříliš odlišné od elipsy. Polohu družice v prostoru (rozumíme Euklidovský prostor E3) lze popsat třemi
souřadnicemi. Chceme-li však znát, jak se družice pohybovala nebo bude pohybovat, je potřeba znát šest veličin, které
jednoznačně definují její dráhu. Jsou to buď poloha x a rychlost x nebo Keplerovy elementy. Takto definovaná dráha bude
dráha vztažená pouze k jistému časovému okamžiku. Víme,
že se parametry dráhy budou měnit s časem. Pro libovolný
časový okamžik lze tedy definovat okamžité (oskulační) Keplerovy elementy. Podle periody změn dráhových elementů
budeme rozlišovat krátkoperiodické poruchy dráhových ele-
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mentů, které mají periodu kratší než jeden den nebo jeden
den. Ostatními variacemi (dlouperiodické a pseudodlouhoperiodické) se nebudeme v tomto článku zabývat. Vlivem
gravitačního pole Země mohou krátkoperiodické variace nastat v následujících případech:
• m = O; n - 2p"* O; n - 2p + q"* O ... smíšené krátkoperiodické (zonální parametry),
• m = O;n - 2p = O;n - 2p + q "* O ... čistě krátkoperiodické
(zonální parametry),
• m "* O; n - 2p "* O; n - 2p + q "* O ... smíšené krátkoperiodické (teserální a sektorální parametry),
• m"* O;n - 2p = O; n - 2p + q"* O ... smíšené krátkoperiodické (teserální a sektorální parametry),
• m "* O;n - 2p "* O; n - 2p + q = O ... smíšené m-denní (teserální a sektorální parametry),
• m"* O; n - 2p = O; n - 2p + q = O ... čisté m-denní (teserální a sektorální parametry).
V předchozím textu je uveden název poruchy a jaké Stokesovy parametry ji způsobují. Po vymezení studovaných
typů poruch se podívejme, jak vypadá pohyb typické družice
systému NAVSTAR v průběhu jednoho dne (10.5. 1998).
Z grafů lze rozpoznat základní periody a velikosti variací
(dvojnásobek amplitudy) dráhových elementů v průběhu jednoho dne:
• Hlavní poloosa a (obr. 1) - nejvýraznější je perioda 6h s velikostí změny přibližně 3,2 km.
• Excentricita e (obr. 2) - výrazná perioda 4h s velikostí poruchy asi 0,ססOO8a méně výrazná dvanáctihodinová perioda.
• Rektascenze výstupného uzlu Q (obr. 3) - převažuje sekulární nebo dlouhoperiodická změna (viz dále), ale lze nalézt šestihodinovou periodu.
• Sklon dráhy i (obr. 4) - šestihodinová perioda s velikostí
změny 10".
• Střední anomálie - mění se lineárně s časem. O její variaci
vzhledem k fundamentálnímu pohybu po elipse hovoří spíše
změna středního denního pohybu n, tzn. změna derivace
M podle času. Nejvýraznější je opět perioda 6h s variacemi
0,0004 ot/den.
• Argument perigea OJ (obr. 5) - podobně jako u excentricity
je významnou periodou perioda čtyřhodinová s velikostí asi
10 a lze najít dvanáctihodinovou periodu.
Pokusme se nyní porovnat skutečné variace s teoretickými
a posoudit, které Stokesovy parametry působí naznačené
změny dráhových elementů. Jak víme, pohybují se družice
GPS po takových drahách, kdy oběhnou Zemi přibližně dva-
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krát zajeden hvězdný den. Tzn., že řešení LPR je značně nestabilní. Družice se pohybují v rezonanci 2/1 (lJ' = konst).
Pro zdárné určení časových změn Keplerových elementů budeme uvažovat LPR ve tvaru

š = flSi)exp

h(su)

a numericky integrovat po malých časových intervalech. Jako
interval numerické integrace byl zvolen časový úsek jedna
sekunda, což postačuje pro řešení s přesností centimetrů. LPR
se ukázalo postačující řešit (numericky integrovat) odděleně
(při integraci se mění pouze integrovaná veličina a střední
anomálie). Jako konstanty byly použity

a model gravitačního pole Země GEM L2 [2].
Jelikož analyzujeme téměř kruhové dráhy půjde jen velice
těžko modelovat krátkoperiodické variace exentricity, argumentu perigea a střední anomálie. U takovýchto drah nelze
příliš spolehlivě definovat perigeum. Ze stejného důvodu si
pro následující diskusi krátkoperiodických variací ulehčíme
výpočty a provedeme takové zjednodušení, kdy funkci excentricity lze vyjádřit přibližným vzorcem
Gnpq(e)

= exp(lql),

přičemž se nedopustíme velké chyby, budeme-li uvažovat
Gnpq(e) = 1 a Gnpq#J(e) = O.Tímto se krátkoperiodické poruchy, vyjmenované v úvodu této kapitoly, zredukovaly na smíšené krátkoperiodické a čisté m-denní. Jaké poruchy drah družic působí jednotlivé parametry gravitačního pole Země?
tJzo tJZm#J -

tJ3m -

tJ 40

-

tJ 4m>'O

-

pro p = 1 sekulární poruchy,
pro p = O; 2 smíšené krátkoperiodické (prioda 6h);
pro p = 1 čisté m-denní,
pro p = O; 2 smíšené krátkoperiodické (perioda
6h a 12h pro m = 2 a 24 h pro m = 1);
pro p = O; 3 smíšené krátkoperiodické (perioda 4 h),
pro p = 1; 2 smíšené krátkoperiodické (prioda 12h) +
periody 24 h pro m = 1, 12 h pro m = 2, 6 h pro m = 3;
pro P = 2 sekulární poruchy,
pro p = 1; 3 smíšené krátkoperiodické (perioda 6 h),
pro p = 4 smíšené krátkoperiodické (perioda 3 h);
pro P = 2 čisté m-denní,
pro p = 1; 3; 4 smíšené krátkoperiodické (periody
6 ha 3 h) + periody 24 h pro m = 1, 12 h pro m = 2,
6 h pro m = 3, 3 h pro m = 4,
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Teoretické krátkoperiodické změny hlavní poloosy způsobené
p O; 1; 2 (smíšené krátkoperíodické)
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Je zřejmé, že nejvýraznější krátkoperiodické poruchy budou způsobeny Stokesovým parametremC20. Jsou to smíšené
krátkoperiodické poruchy s periodou 6 h. Např. LPR pro
hlavní poloosu se v tomto případě zredukuje na tvar
da = ~ GMC2D
td n,a

(D)!F200(i)
a

2 sin(21l)+ 2M) +F2D2 (i) 2 sin (200+ 2M)).

Konečně se dostáváme k výpočtu teoretických variací elementů družice systému NAVSTAR, pro kterou jsme výše
uvedli grafy skutečných variací dráhových elementů pro 10.5.
1998.
Vypočteme nejprve nejvýraznější krátkop~riodické změny
Keplerových elementů (pouze a, i, Q) pro C20,kdy lze vypozorovat zřejmou šestihodinovou periodu. Pro hlavní poloosu (obr. 6) dosahují variace velikosti 3,2 km a pro sklon
dráhy 9,0". U rektascenze výstupného uzlu (obr. 7) je zřejmý
sekulární charakter změn. Pro odhalení periodických změn
Q využijme pouze p = O; 2 (odfiltrujeme sekulární trend)
a získáme velikost změny 11,2".
Čisté m-denníperiody pro go2m;<Q
(p = I) se projeví pouze
u sklonu roviny dráhy, a to pouze pro go42.protože go21 mají
malé hodnoty. Na obr. 8 je patrná dvanáctihodinová perioda
s variacemi O, II ". Smíšené krátkoperiodické poruchy (významné pouze pro a a i) od go2m;<Q
(p = O; 2) jsou zachyceny

na obr. 9 a 10. Dominantní je perioda 12 h s velikostí poruch
40 m u hlavní poloosy a O,I" u sklonu dráhy. Z grafu pro
sklon dráhy se dá vytušit i výše naznačená šestihodinová perioda.
Pro go30jSOUelementy a. i a Q smíšené krátkoperiodické
poruchy pro p = I; 2 (např. obr. II) s periodou 12 h a s rozptylem 8 m pro a a 0,02" pro i a pro p = O; 3 (napřI pro Q s periodou 4 h a s rozptylem 0,004"). U ostatních go3m;<Q
se budou mísit různé periody. Výpočet je dokumentován na obr.
12 a 13. Velikosti poruch hlavní poloosy jsou v metrech
a sklonu dráhy v desetinách vteřiny stejně jako v rektascenzi
výstupného uzlu.
Pro go 40budou rozkmity variací dráhových elementů ještě
menší než pro stupeň n = 3.
Z uvedených výsledků je zřejmé, že družice GPS jsou
"citlivé" pouze pro velmi nízké stupně Stokesových parametrů. Pro představu uveďme, že chyba 0,0 I" v elementu
i nebo Q znamená chybu v poloze družice asi 1,3 m. Naskýtá se otázka, zda námi vymodelovaný pohyb družice
v průběhu jednoho dne odpovídá skutečnému pohybu. To
bychom zjistili výpočtem celkové změny Keplerových elementů způsobené parametry gravitačního pole Země do
stupně n = 3 (nejsou zachyceny na grafech, protože by vypadaly podobně jako grafy ukazující vliv parametru (20)
a porovnáním se změnami skutečnými. Avšak, jak bylo již
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naznačeno, budou krátkoperiodické variace dráhových elementů způsobeny též existencí rušících těles. Vlivem těchto
třetích těles na změnu Keplerových elementů se můžeme
věnovat v samostatném článku, kde k tomu bude více prostoru. Zde se pouze omezíme na konstatování, že zbytkové
variace dráhových elementů po odfiltrování vlivu gravitačního pole Země jsou způsobeny rušivým vlivem třetích těles. Tato skutečnost byla potvrzena výpočtem, kdy bylo dosaženo zbytkových variací na úrovni maximálně 0,3" ve
sklonu dráhy, což je možné vysvětlit tlakem slunečního záření.

Závěrem lze k snad až příliš podrobnému rozboru krátkoperiodických variací říci, že se nám podařilo vystihnout variace s periodou menší než jeden den. Rozbor krátkoperiodických variací Keplerových elementů družic GPS je nesnadný u argumentu perigea a u střední anomálie z důvodu obtížně definovaného perigea. U rektascenze výstupného uzlu
je zase rušivým faktorem sekulární změna jeho velikosti.
Hlavní poloosa má dominantní variace způsobeny Stokesovým parametremC20, který se nám podařilo vystihnout a dostat se na úroveň metrových variací, které jsou těžko odfiltrované z důvodu nepřesnosti při určení velikosti hlavní
poloosy. Nejlépe analyzovatelným dráhovým elementem se
jeví sklon dráhy družice. Z šestihodinových variací s amplitudou 9,0" jsme se odstraněním vlivu gravitačního pole do
n = 3 a působení rušících těles dostali k variacím v setinách
vteřiny s jistou nepravidelnou periodou, kterou lze částečně
(ne úplně) vysvětlit tlakem slunečního záření. Z rozboru lze
konstatovat, že dominantní vliv na krátkoperiodické změny
dráhových elementů má parametr gravitačního pole země C20
a nezanedbatelný vliv přítomnost třetích těles (Slunce a Měsíce). Snad jsem čtenáři pomohl vytvořit představu, jak gravitační pole Země "cvičí" s družicemi GPS v průběhu jednoho dne. Pokud se mi to podařilo, byl účel tohoto článku,
který byl pouze stručným výletem do světa družicové dynamiky, splněn.

Použití mřížky pro zjištění počtu obyvatel
na území pokrytém signálem GSM
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Analýza geografických dat větších objemů za použití mřížky (grid). Příklad využití a zeJektivnění analýzy pro stanovení počtu
obyvatel na území pokrytém signálem.
Application oJtke Grid to Determine Numbers oj lnkabitants on tke Territory Covered by tke GSM Signal
Summary
Analysis oj graphical data being larger in their volume using grid. An example oj the application and more effective analysis
oj determination oj numbers oj inhabitants on the territory covered by the signal.

Předměty, hranice či jiné prostorové abstraktní nebo konkrétní objekty, na kterých je potřeba provádět analýzy, je
vhodné mít uloženy jako data v počítači. Způsobů uložení je

několik. Je možné použít tabulek, ve kterých jsou popsány
vlastnosti a poloha objektů, případně vztahy k jiným sousedním objektům. Tento způsob uložení dat však velmi omezuje prostorové operace, které budou následně na těchto objektech prováděny. Dalším způsobem uložení dat je forma
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ncols 9
/I počet sloupců
nrows 5
/I počet řádek
xllcenter 1.0
II X souřadnice dolního levého rohu mřížky
yllcenter 1.0
/I Y souřadnice dolního levého rohu mřížky
cellsize 50.0
/I Rozměr buněk
nClasses 4
/I Počet slov použitých v mřížce
1 "Lesy" 255 255 O /I Barvové vyjádření slova ,,Lesý'
2 "Louky" O255 O /I Barvy jsou v RGB
3 "Zástavba" 255 O 127
4 "Voda" OO255
111144111
121114113
122111431
111214331
111104111

vektorového výkresu, jehož elementy mají jisté atributy popisující vlastnosti prostorových objektů. K vektorovému výkresu je možné mít připojenou databázi. Tento způsob uložení dat je bezesporu vhodný pro operace v rámci databáze
nebo pro jednodušší operace vektorové, případně pro kartogramovou vizualizaci. Pokud se ale bude pracovat s daty,
která se kontinuálně mění s polohou, jako je např. teplota
vzduchu, informace o výšce nebo informace o pokrytí území
signálem GSM (Global System for Mobile Communications), potom jednoduchá vektorová data často nestačí. Podobný problém nastává pokud data svou velikostí dosahují
objemů řádově GigaBite (GB). Zde je třeba zavést nový prostorový typ dat - mřížku (grid), viz [2].

Jak již bylo řečeno, mřížka může být považována po bodech,
čarách a polygonech za další typ prezentace prostorových
dat. Mřížky lze výhodně využít pro data měnící se v prostoru
a zároveň pro efektivnější práci s velkými soubory. Pokud je
potřeba převést určitou vektorovou kresbu do mřížky, je
nutno tuto kresbu nejprve rozdělit na rastrové buňky určitého
rozměru (dále jen buňky). Uživatel musí při tvorbě mřížky
pečlivě zvážit rozměr buněk, který má zásadní vliv na přesnost výpočtů a samozřejmě také na rychlost pozdějších analýz. Po rozdělení do buněk je třeba přiřadit každé buňce číslo
nebo znak. Mřížku s číselnými hodnotami (obr. 1)je výhodné
použít např. pro reprezentaci výšek. Mřížku se znaky (slovy)
(obr. 2) je výhodné použít např. pro rozlišení druhu pozemku,
jako jsou lesy, zemědělská půda nebo zastavěné oblasti, atd.
Je zřejmé, že buňky mřížky budou mít v souboru fyzicky uložena čísla, která odkazují na dané slovo v hlavičce souboru
mřížky. Protože každá buňka má stejné rozměry, není potřeba
ukládat souřadnice všech buněk. Uloží se pouze souřadnice
rohů celé oblasti a stupeň dělení.
3. Porovnání postupů analýz ve vektorových a rastrových datech
Celý postup jednotlivých analýz bude ukázán na způsobu určení počtu obyvatel na území pokrytém signálem. Veškeré
výpočty byly provedeny programy Maplnfo v. 5.5 [3] a VerticaI Mapper v. 2.5 [1].
Na obr. 3 jsou zobrazeny dvě vektorové vrstvy. První
vrstva, vytvořená na základě sčítání lidu z roku 1997, obsahuje obecní hranice znázorněné černou tlustou čarou a dále
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ncols 10
/I počet sloupců
nrows 10
/I počet řádek
xllcenter 1520000.0 IIX souřadnice dolního levého rohu mřížky
yllcenter 6490000.0 IIY souřadnice dolního levého rohu mřížky
cellsize 50.0
l!Rozměr buněk
42.7 41.4 39.7 41.3 38.3 38.6 39.9 38.1 37.8 37.2
41.4 39.7 41.3 38.3 38.6 39.9 38.1 37.8 37.2 36.6
41.3 38.3 42.7 41.4 39.7 38.6 37.8 37.2 39.9 38.1
39.9 38.1 37.8 37.2 42.7 41.4 39.7 41.3 38.3 38.6
42.7 38.6 39.9 38.1 41.4 39.7 41.3 38.3 37.8 37.2
42.7 41.4 39.7 41.3 38.3 38.6 39.9 38.1 37.8 37.2
41.4 39.7 41.3 38.3 38.6 39.9 38.1 37.8 37.2 36.6
41.3 38.3 42.7 41.4 39.7 38.6 37.8 37.2 39.9 38.1
39.9 38.1 37.8 37.2 42.7 41.4 39.7 41.3 38.3 38.6
42.7 38.6 39.9 38.1 41.4 39.7 41.3 38.3 37.8 37.2

údaje o počtu obyvatel v dané obci. Druhá vrstva, vytvořená
predikčním software, graficky vyjadřuje oblasti pokryté signálem GSM, kde šedá plocha reprezentuje oblast pokrytou
signálem a bílá plocha reprezentuje oblast s žádným nebo
příliš slabým signálem.
Nyní je potřeba zjistit počet obyvatel na území pokrytém
signálem. Jinými slovy, v rámci každé obce je nutné zjistit
plochu průniku obou vektorových vrstev a na základě poměru plochy tohoto průniku a plochy celé obce určit počet
obyvatel.
Za předpokladu, že grafický software je na dostatečné
úrovni, aby v relativně krátkém čase spočetl jednotlivé společné plochy, nastane problém až při zpracovávání dat dosahujících řádově 100 MB. Je zřejmé, že ani výkonnější procesor znatelně nezvýší rychlost zpracování takových dat. Pro
výpočty s daty větších objemů je proto výhodné použít metodu mřížky. Jedním z hlavních důvodů je právě množství
operací, které se musí uchovávat v paměti počítače a zároveň množství informací popisujících dané prostorové elementy. Např. skupina bodů, reprezentovaná vektorově, je popsána tak, že každý bod má prostorové souřadnice a příslušné
atributy popisující vlastnosti bodu. Při použití mřížky jsou
uloženy pouze souřadnice jejích rohů. Je třeba znovu zdůraznit nezbytnost optimálního výběru pro stupeň aproximace,
tj. volbu rozměru buňky. Při každém zmenšení rozměru
buňky, např. na polovinu se zvětší výsledný soubor mřížky
čtyřikrát.
Na obr. 4 je zobrazena jedna vrstva vektorová a jedna
vrstva mřížková, která byla vytvořena z vrstvy vektorové.
Vektorová vrstva obsahuje obecní hranice vyznačené černou
tlustou čarou. Těžiště každé obce má atribut o počtu obyvatel v dané obci. Každá buňka ve vrstvě mřížky nese informaci
o počtu obyvatel na jednu buňku. Počet obyvatel v dané obci
je tedy roven součtu hodnot všech buněk v rámci dané obce.
Jednotlivé odstíny šedi na obr. 4 vyjadřují průměrný počet
obyvatel na jednu rastrovou buňku. V našem případě bylo
zvoleno padesátimetrové rozlišení, protože dostatečně popisuje průběh obecní hranice.
V tomto okamžiku už vektorová vrstva není potřebná. Na
vrstvu mřížky obsahující informace o hustotě obyvatelstva
se přiloží další mřížková vrstva pokrytí signálem, která obsahuje pouze logickou hodnotu 1 - pokryto a O- nepokryto.
Pokud se následovně vynásobí první mřížka s druhou (ve
smyslu logického součinu), potom výsledná mřížka tvarově
odpovídá mřížce pokrytí, ale informace v jednotlivých rastrových buňkách nese z "mřížky obyvatelstva". Sečtením
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Rastrová buňka o rozměrech 50 x 50 m. Odstíny šedi vyjadřují průměrný počet obyvatel na jednu rastrovou buňku
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hodnot všech rastrových buněk ve výsledné mřížce je možné
získat výslednou hodnotu počtu obyvatel na příslušném
území pokrytém signálem. Výše uvedená metoda výpočtu je
mnohonásobně efektivnější než výpočet pomocí vektorových dat.

Předchozí výpočet vycházel ze statistické tabulky, která předpokládá rovnoměrné rozdělení obyvatelstva v rámci obce.
Skutečnost je však jiná, protože obyvatelstvo se nachází v za-
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stavěné části. V extrémních případech se může stát, že v dané
obci žije pouze několik desítek obyvatel, a přitom obec může
mít relativně velkou rozlohu. Znamená to tedy, že z větší části
je např. zalesněná a zdejší obyvatelstvo žije pouze vjisté malé
části obce. Informace o poloze zastavěných oblastí je možné
získat např. z družicových, či leteckých snímků, katastrálních
map, atd.

Na obr. 5 je zobrazena oblast Prahy a jejího okolí v mřížkovém formátu. Tento soubor vznikl složením družicových
a leteckých snímků, které byly vyhodnoceny firmou Siradel
tak, aby každé rastrové buňce o rozměrech 50 x 50 m bylo
přiřazeno slovo např. "zastavěná oblast" nebo "park" atd.
Z této mřížky můžeme jednoduchým dotazem SQL (Structured Query Language) vybrat právě ty buňky, které splňují
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určitý požadavek, např. vybrat pouze ty buňky, na kterých je
vysoká hustota obyvatelstva (tj. klíčové slovo v zadání dotazu SQL bude obytná zástavba, bloky průmyslových a obchodních areálů atp.). Výsledek tohoto dotazuje graficky vyjádřen na obr. 6.
Dalším krokem je převedení mřížky, obsahující klíčové
slovo, na mřížku, která obsahuje pouze logickou hodnotu 1
nebo O.Tím dojde kjistému zúžení obsažených informací ve
smyslu: "hustě zastavěná" je rovna "zastavěné". Tato operace je potřebná pro pozdější výpočty, nemá však výrazný
vliv na jejich přesnost. Pokud tedy chceme rovnoměrně rozmístit obyvatelstvo právě na buňky, které obsahují hodnotu
1, je nutné nejdříve zjistit počet buněk s hodnotou 1 v rámci
každé obce. Jak již bylo řečeno, k dispozici máme vektorový
soubor s hranicemi všech obcí a počet obyvatel v jednotlivých obcích. Nyní je znám také počet buněk obsahujících klíčové slovo v každé obci. Je tedy možné spočítat kolik obyvatel připadá právě na jednu buňku v určité obci. Nezbývá
nic jiného, než přiřadit tyto vypočtené hodnoty buňkám
mřížky zastavěných oblastí.
Výsledná mřížka je zobrazena na obr. 7. Stupeň šedi reprezentuje hustotu obyvatelstva a samotná mřížka reprezentuje rozmístění obyvatelstva. Tato mřížka tudíž obsahuje
stejné množství obyvatel jako původní vektorový výkres, kde
obyvatelstvo už není rovnoměrně rozděleno v rámci obecní
hranice, ale rozděleno podle rozmístění zastavěných oblastí.
Na obr. 8 je detailně znázorněna část Prahy.
Tato metoda je nesporně přesnější než předešlá. Její hlavní
výhoda však spočívá v radikálním zrychlení celého výpočtu.
Výrazně se totiž zmenšilo množství informací, tj. množství
buněk, které obsahují požadované informace. Jinými slovy,
výrazně přibylo buněk, které obsahují nulové informace a nebudou tudíž zařazeny do procesu logického násobení. Je však
nutné velmi pozorně vybírat velikost buněk, protože pokud
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se rozměr buněk zvětší např. dvakrát, velikost souboru se
zvětší čtyřikrát.
Porovnáním buněk obsahujících nulovou a nenulovou hodnotu lze zjistit významné rozdíly graficky vyjádřené na obr.
9. Procento nenulových buněk, tj. buněk, které vstupují do
výpočtu, je velmi malé (přibližně 15%).

Pro porovnání množství informací je vhodné přiložit na sebe
původní vektorový soubor a výsledný soubor, který je ve formátu mřížky. To je graficky vyjádřeno na obr. 9. S uvážením
zastavěných oblastí jsou výpočty korektnější a více se blíží
realitě. Je však třeba zdůraznit, že se stále pracuje s průměrnými hodnotami. Výhodou popsaného způsobu zpracování
dat je velmi snadné programování jednoúčelových algoritmů,
které spolu samozřejmě přinášejí další, velmi radikální zkrácení strojového času potřebného pro výpočet.

[1] VerticaI Mapper. Ontario, North Wood GeoScience Ltd. 1999.
[2] Vsing Grids for SpatiaI Ana1ysis. New York, North Wood GeoScience Ltd. 2000.
[3] Maplnfo v. 5.5. [Vser manua1.] Ontario, Maplnfo Corporation
1998.

Tato práce vznikla díky podpoře výzkumných záměrů MSM:
210000007.
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Možnosti využití skeneru
UMAX Astra 4000U
pro digitalizaci mikrozáznamů

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., Ing. Jana Utíkalová,
katedra mapování a kartografie Fakulty stavební
ČVUT v Praze

Převod mikrozámků s pomocí skeneru s vysokým rozlišením do rastrových obrazů. Vliv technologie skenování, denzity mikrozáznamů a faktoru zmenšení na výsledky skenování. Možnosti importu, zpracování a zvětšování mikrozáznamů v programu
Adobe Photoshop.

Microfiche transformation by the high-resolution scanner to raster format. lmpact of the scanning technology, density of microfiches and reductionfactor to scanning results. Possible import, processing and enlarging ofmicrofiches by the Adobe Photoshop programme.
- výřez z barevného otisku plánu Prahy v měřítku 1 : 20 000
(vyd. Kartografie Praha),
- výřez z barevného otisku přehledné mapy ČR v měřítku
1 : 200 000 (vyd. Kartografie Praha).
Skener Umax Astra 4000U byl připojen přes rozhraní
TWAIN 32 k počítači Pentium 133 MHz.

V červenci 2000 byl z prostředků interního grantu ČVUT zakoupen na katedře mapování a kartografie Stavební fakulty
ČVUT v Praze skener UMAX Astra 4000U s fyzickým rozlišením 1200 x 2400 dpi. Maximální formát skenované předlohy je u něj A4 + (220 x 350 mm).
V rámci výzkumného záměru č. 7 Fakulty stavební ČVUT
v Praze bylo provedeno jeho testování. Pro něj byla vytvořena speciální odrazná předloha, z níž byly pořízeny černobílé mikrofilmy v různých faktorech zmenšení a v různé denzitě, které pak byly použity pro ověření fyzického (optického)
rozlišení skeneru.
Zkušební předloha obsahovala:
- text ve velikosti 24b, 20b, 16b, 12b a 8 b ve fontech Ariel
tučný a normální a Times New Roman tučný a normální,
- černou diazokopii části Šimičovy stupnice s tloušt'kami čar
v rozmezí 0,10 až 0,75 mm v kroku po 0,01 mm,
- černou diazokopii mikrografického testu s měrkami písma
v hodnotách 280 až 32,
- černou diazokopii mikrografického testu pro určování rozlišovací schopnosti v hodnotách 1,0 až 18,
- bílé a černé pole pro měření denzit mikrofi1mu a určení
kontrastu v rozměrech 20 x 20 mm,
- černou diazokopii výřezu katastrální mapy - vzorový list
Borová v měřítku 1 : 1000,

Skener Umax Astra 4000U je určen pro skenování všech
druhů odrazných předloh a s dianástavcem UTA-4000 i pro
skenování předloh transmisních. Pracuje ve dvou základních
režimech:
- režim pro začátečníky, kde v nabídce je uveden pouze druh
skenované předlohy (barevná fotografie, tištěná barevná
předloha, text/line-art nebo obrázek www) a skener podle
zvolené předlohy si automaticky nastaví optimální parametry pro její naskenování,
- režim pro pokročilé, kde je možno podle podrobné nabídky
nastavit parametry skenování podle vlastních potřeb.
Režim pro pokročilé umožňuje následující volby:
a) pro skenování odrazných předloh:
- druh předlohy: odrazná,
- barevnost: plné barvy RGB, 256 barev, Web-barvy, černobílá fotografie, černobílá předloha, FAX, OCR, plné
barvy 42-Bit RGB, černobílá fotografie 14-Bit,
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Pro skenování byl použit program VistaScan verze V 3.52.
Program umožňuje přímý import naskenovaných souborů do
Adobe Photoshop 5.0.

- rozlišení skenování: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600,
800, 1200dpi a vyšší, zde po rozbalení 1600, 1800,2400,
3000, 3600, 4000, 4200, 4800, 7200 a 9600 dpi a dále
skenování rastrových obrazů 50, 125 a 250 dpi,
- provedení předlohy: bez rastru, reprodukce (l751pi), časopis (133 lpi), noviny (85 lpi) respektive zvolené 50,
125 nebo 250 dpi,
- ostření - bez filtru, ostřit, ostřit silněji, rozmazat, rozmazat silněji,
- měřítko snímání (v %): 200, 150, 100,50,25, 10 nebo
zvolené v %, centimetrech, inchech nebo v pixelech.
Dále je možno aktivovat nastavení barev (jas, kontrast, hodnota bílého bodu, hodnota černého bodu, zesvětlení nebo
ztmavení výsledku při zachování hodnot bílého a černého
bodu), nastavení převodní křivky jasů a výsledné barvy obrazu a konečně je možno i překlápět, otáčet nebo invertovat naskenovaný obraz. Displej okna ukazuje velikost dostupné paměti a velikost skenovaného obrazu při zvoleném rozlišení;
b) při skenování transmisních předloh (s dianástavcem) jsou
možné následující volby:
- druh předlohy: odrazná, diapozitiv, negativ,
- barevnost: plné barvy RGB, černobílá fotografie, plné
barvy 42-Bit RGB, černobílá fotografie 14-Bit,
- rozlišení při skenování: stejné jako u odrazných předloh,
- provedení předlohy: stejné jako u odrazných předloh,
- ostření: stejné jako u odrazných předloh,
- měřítko snímání: stejné jako u odrazných předloh.

rozlišení dpi
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čitelnost textu 8b
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obzor

Pro zkoušky byly vyhotoveny mikrozáznamy zkušební předlohy na mikrografické kameře Dokumator DA-5 firmy Carl
Zeiss, Jena. Pro mikrosnímkování byl použit černobílý panchromatický film Agfa Copex HDP 13, neperforovaný, o šířce
35 mm.
Zkušební předloha byla snímkována s faktory zmenšení
a) 7,4x, což odpovídá technologii snímkování předloh A 4
v režimu "simplex",
b) 1O,5x, což odpovídá technologii snímkování předloh A 4
v režimu "simplex půlený",
c) 14,8x, což odpovídá technologii snímkování předloh A 4
v režimech "duo", popř. "duplex",
d) 21,Ox, což odpovídá technologii snímkování předloh A 4
na mikrofiše (pro mikrofiše s titulkovým polem se 60 mikrozáznamy - MF 60 nebo bez titulkového pole se 72 mikrozáznamy - MF 72, které jsou používány nejčastěji).
Výsledné mikrozáznamy byly denzitometricky vyhodnoceny a pro další zpracování byly použity mikrozáznamy
s hodnotami denzit kolem 1,0.
3.1 Vliv použité
mikrofilmu

technologie

při skenování

Vliv technologie skenování byl odzkoušen na mikrofilmu
s faktorem zmenšení 1O,5x a denzitou 1,10. Skenování bylo
provedeno programem VistaScan v barvovém systému RGB
s použitím dianástavce skeneru. V programu Photoshop 5.0
byly importované soubory nejprve vodorovně převráceny,
natočeny a oříznuty a poté z nich byla vypuštěna barevná informace. Skenování bylo provedeno s optickým rozlišením
300 dpi, 600 dpi a 1200 dpi. Naskenovaný obraz byl zvětšen
1O,5x.
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Barevné skenování s optickým rozlišením 2400 dpi nebylo
z technických důvodů provedeno (pro nedostatečné odkladné
místo na harddisku).
Obdobně bylo provedeno naskenování téhož mikrozáznamu černobíle.
Tisk byl proveden černobíle na tiskárně HP OfficeJet Pro
l150C s rozlišením 300 dpi. Porovnání výsledných tisků z barevného a černobílého skenování mikrozáznamů je provedeno v tab. 1. Z tabulky vyplývá, že čitelnost a rozlišení je
při použiti technologie černobílého skenování mikrofilmu
poněkud lepší než při skenování v plných barvách. Proto
v dalším testování bylo použito pouze černobílé skenování.
3.2 Vliv denzity mikrozáznamu
mikrozáznamu

na skenování

Pro vyšetření vlivu denzity na kvalitu výsledného tisku po
zvětšení byly naskenovány mikrofilmy s denzitarni 0,93,
1,10, 1,20 a 1,30, a to všechny s fyzickým rozlišením 1200
dpi. Naskenované obrazy byly zvětšeny 10,5x a vytištěny černobíle na tiskárně HP v nejvyšší kvalitě. Porovnání výsledků
je uvedeno v tab. 2.
Z porovnání výsledků vyplývá, že nejlepší výsledek byl docílen při skenování s denzitou D = 0,93. Z uvedeného důvodu byly při dalším testování použity mikrozáznamy s denzitami v rozmezí 0,93 až 1,03.
3.3 Vliv faktoru
na výsledky

zmenšení
skenování

14,8

Mikrozáznam s faktorem zmenšení 1O,5x byl naskenován
černobíle s fyzickým rozlišením 300 dpi, 600 dpi, 800 dpi,
1200 dpi, 1800 dpi a 2400 dpi. Naskenovaný obraz byl zvětšen do původního měřítka a též 7,4x respektive u rozlišení
2400 dpi rovněž 5,25x. Vyhodnocení výtisků je uvedeno
v tab. 4. Z tabulky vyplývá, že postačující kvalitu poskytuje
skenování s fyzickým rozlišením 1200 dpi. Skenování s rozlišením 1800 dpi resp. 2400 dpi by zvýšilo kvalitu výsledné
zvětšeniny, pokud by bylo možno obraz zvětšit 10,5x, velikost souboru se zde ale blíží hodnotám 400-500 MB.
Mikrozáznam s faktorem zmenšení l4,8x byl naskenován
s fyzickým rozlišením 600 dpi, 1200 dpi, 1800 dpi a 2400
dpi. Po zvětšení 14,8x (respektive u 1800 dpi a 2400 dpi
1O,5x) byl výsledný obraz vytištěn na tiskárně HP Office Pro
1150C s výsledky, jejichž vyhodnocení je provedeno v tab.
5. Z tabulky vyplývá, že ani při použití rozlišení 2400 dpi
není zajištěna vyhovující reprodukce textů ve velikosti 8b.
Čitelnost - zejména popisu u mapových ukázek - je nedostatečná. Zajištěna je však, a to i při rozlišení 1200 dpi, reprodukovatelnost čar o tloušťce 0,10 mm.
Poslední provedenou zkouškou bylo naskenování mikrozáznamu s faktorem zmenšení 21x, který odpovídá mikrozáznamům na mikrofiších MF 60 respektive MF 72. Použito
bylo rozlišení 1200 dpi, 1800 dpi a 2400 dpi.
Vyhodnocení výsledků je provedeno v tab. 6. Z tabulky
vyplývá, že skenování mikrozáznamů s faktorem zmenšení
21x nelze na tomto zařízení zajistit ve vyhovující kvalitě.

mikrofilmu

Mikrozáznam s faktorem zmenšení 7,4x byl naskenován černobíle s fyzickým rozlišením 300 dpi, 600 dpi, 800 dpi a 1200
dpi.
Vyhodnocení otisků zvětšených do původního měřítka je
uvedeno v tab. 3. Z tabulky vyplývá, že pro skenování mikrofilmu s faktorem zmenšení 7,4x je postačující skenování
s fyzickým rozlišením 800 dpi, velmi dobrou kvalitu je
možno docílit při skenování s rozlišením 1200 dpi.

Závěrem je možno konstatovat, že skener UMAX Astra
4000U plně vyhovuje pro skenování barevných nebo černobílých předloh ve formátu A 4+. Fyzické rozlišení 1200 dpi
x 2400 dpi skener zaručuje.
Pomocí skeneru je možno úspěšně reprodukovat mikrofilmy
35 mm vyhotovené v režimu "simplex" nebo "simplex půlený", tj. mikrozáznamy pořízené s faktory zmenšení 7,4x respektive 1O,5x. Pro mikrozáznamy s faktorem zmenšení
14,8x (režim "duplex" nebo "duo") je méně vhodný (snížená
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čitelnost zvětšených kopií). Pro její zlepšení by bylo nutno
použít skener s rozlišením 2400 dpi v obou směrech. Pro skenování mikrofiší s faktorem zmenšení 21,Ox nebo vyšším
skener nevyhovuje.

[I] MIKSOVSKÝ, M.: Testování skeneru UMAX Astra 4000U.
[Výzkumná zpráva.] Praha, katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze 2000.
[2] Manuál skeneru UMAX Astra 4000U.

Clánek byl zpracován v rámci výzkumného programu č. 7
FSv CVUT v Praze pro rok 2000.

Lektoroval:
Ing. Jiří Kučera,
Zeměměřický úřad, Praha

Deset let trans-evropské spolupráce
v dálkovém průzkumu

EARSeL (Evropská asociace laboratoří dálkového průzkumu Země)
uspořádala ve dnech 14. 6.-16. 6. 2000 20. sympozium věnované
desátému výročí trans-evropské spolupráce laboratoří dálkového
průzkumu Země (DPZ), které bylo podmíněno politickými změnami
v Evropě. Hostitelskou organizací byla Technická universita v Drážďanech, v hlavním městě spolkové země Sasko.
Během tří dnů zaznělo 39 referátů a přednášek a bylo presentováno 43 posterů, najejichž základě si bylo možné udělat solidní představu o současném stavu DPZ nejen v Evropě, ale i ve světě. Sympozia se zúčastnilo 144 osob z 29 států světa. Z 24 evropských zemí
bylo nejvíce účastníků z pořádajícího Německa (42) a dále ze Svýcarska (13), Itálie (11) a Svédska (8). Překvapivě vysoký byl počet
účastníků z Albánie (5). Z České republiky byli 3 účastníci.
Náplň sympozia a odborné přednášky byly rozčleněny následovně:
I. den: Zahájení konference a úvodní přednášky, Evropská kosmická
agentura, zemědělství a lesnictví I, technologie a metody I.
2. den: Atmosférické korekce, hydrologie a oceánografie, ekologie
a ochrana krajiny, technologie a metody II. Generální shromáždění EARSeL.
3. den: Zemědělství a lesnictví II, vizualizační technika 3D, hyperspektrální data. Závěr konference.

Zahájení konference, úvodní přednášky, Evropská
kosmická agentura
Sympozium na téma ,,Desetiletí trans-evropské spolupráce v dálkovém průzkumu" bylo zahájeno 14. 6. 2000. Uvítací projevy přednesli předseda EARSeL R. A. Vaughan a rektor Drážďanské university
A. Mehlhorn.
Dále zazněl zajímavý příspěvek J. Aschbachera (Itálie) z Ústavu
pro kosmické aplikace Evropské komise, který informovalo činnosti
Evropského referenčního centra pro vesmírné a prostorové informace, které bylo založeno v roce 1998 v italském Bavenu s cílem
vypracovat evropskou vesmírnou strategii. Jedním z konkrétních příkladů je program GMES (Global Monitoring for Environment and
Security) zaměřený na sledování životního prostředí. Jeho výsledkem je např. monitorování změn ve využití půdy v Bratislavě a jejím širokém okolí v průběhu let 1949 až 1997 a vypracování evropského předpovědního protipovodňového systému.
L. Marelli (Francie) a M. Rast (Nizozemsko) z Evropské kosmické
agentury informovali o programu Živá planeta (Living Planet), který
má využívat údaje z kosmického satelitu ENVISAT-I, jehož vypuštění bylo plánováno v listopadu roku 2000 (bližší popis satelitu je
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uveden v [1]). Přípravné práce na programu probíhaly v letech 1999
až 2000 a vlastní program je plánován na 10 let, tj. od roku 2001 do
roku 2010. Program je zaměřen na komplexní sledování Země ajejí
atmosféry, např. salinity oceánů, hurikánů, sopečné činnosti, zemětřesení, záplav, zasolení půd, ozónových děr atd. Stále více se
ukazuje, že Země je komplexní systém, kterému není snadné porozumět a interakce jsou v něm velmi složité.
V dopoledním programu dále zazněl vyžádaný referát - C. Rapley (Velká Británie): "Ledovce na Zemi, pohled shora". Množství
satelitních údajů o ledovcích je značné a jejich sledování je dlouhodobá záležitost. Na základě získaných údajů bylo zjištěno, že 7 %
povrchu Země je pokryto mořským ledem. Jeho sledováním v období 20 let (1978-98) byl zjištěn 6% úbytek, to znamená 3% úbytek za IO let. Rozloha pozemních ledovců je větší a činí zhruba
10 % zemského povrchu a jejich rozloha se také zmenšuje. Důsledkem těchto procesů je zvyšování hladiny oceánů. Pro dokonalejší
monitorování ledovců se počítá v roce 2001 s vypuštěním laserového altimetru GLAS a v roce 2003 přesného radaru ESA CRYOSAT.

V rámci prvního bloku patřil k zajímavým referát - G. Buettner (Madársko): Mapování půdního pokryvu Madárska v měřítku 1 : 50 000
s využitím technologie evropského programu CORlNE Land Cover".
Na základě požadavku maďarské vlády pro zajištění programu "vývoj informačního systému životního prostředí" byl z iniciativy Ministerstva zemědělství a regionálního rozvoje řešen národní program
"CORlNE Land Cover mapping" v měřítku I : 50 000 (CLC 50).
Technologický postup dodržoval pravidla evropského programu CORlNE Land Cover, který byl realizován ve většině evropských zemí,
a to v měřítku I : 100 000. Vizuální fotointerpretace snímků SPOT-4
z let 1998-9 zajistila vyšší přesnost zpracování jak po stránce geometrické, tak i tematické. Minimální mapovaná plocha činí 0,04 km2
(dříve 0,25 km2), v případě vodních ploch 0,01 km2, tematická přesnostje vyšší než 90 % (dříve 80 %) vše v porovnání s databází CORINE Land Cover v měřítku I : 100 000. Ukol byl realizován na různých typech maďarské krajiny (10 lokalit zabírajících 20 % rozlohy
Maďarska). Výsledkem je databáze v prostředí ARCINFO. Závěry
programu budou sloužit pro potřeby dalších činností jako jsou: rozvoj trvale udržitelného zemědělství a venkovské krajiny, ochrana přírody, regionální plánování a protipovodňová opatření.
Problematikou změn půdního pokryvu se zabýval příspěvek J. Kolář (Ceská republika): "Mapování změn půdního pokryvu
Střední Evropy s využitím satelitních dat". Referát"popisuje změny
půdního pokryvu ve čtyřech evropských státech (Ceská republika,
Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) a to od roku 1970 do roku 1998.
Jako zdroj informací byla využita satelitní data Landsat MSS a Landsat TM v kombinaci s dostupnými statistickými a tematickými údaji.
Celkem bylo vyhodnoceno 15 tříd půdního pokryvu. Satelitní data
se ukázala jako jedinečný zdroj informací o změnách půdního pokryvu a hlavních trendech využití půdy nejen v roční periodě, ale
i v průběhu desetiletí.
Referát - C. Atzberger (Německo): "vývoj inverzního reflektančního modelu lNFOR" se věnoval zjišťování spektrálních charakteristik reflektance (odrazivosti) lesních porostů ajejím vztahem k biofyzikálním (např. zakmenění a povrch korun) a biochemickým (např.
množství chlorofylu a + b, obsah vody v listech) charakteristikám
lesních porostů, které jsou předmětem zájmu lesníků a ekologů z důvodu jejich schopnosti odrážet zdravotní stav lesů. I když je vztah
mezi těmito charakteristikami a reflektancí evidentní je komplikován její závislostí na mnoha proměnlivých podmínkách, jako je např.
výška Slunce nad obzorem. Do INFORM (lnvertible Forest Reflectance Model) vstupují hodnoty měření reflektance v rozmezí 400 nm
až 2500 nm a vybrané biofyzikální a biochemické parametry. Model byl vyzkoušen v jižní Francii na porostech dubu pýřitého s využitím dat hyperspektrálního leteckého skeneru DAIS.
V rámci druhého bloku zazněly např. následující referáty:
G. Grenzdorf, T. Foy, A. lrrgang (Německo): "Cenově nenáročný
letecký dálkový průzkum pro optimální hospodaření". Autoři popisují praktické uplatnění metod DPZ v severovýchodní části Německa
na farmě o rozloze 30 km2• Tato oblast byla modelována pevninským
ledovcem a vyznačuje se značnou heterogenitou půd. Cenově nenáročný systém tvoří malé letadlo, digitální kamera s rozlišením 2010
x 2018 pixelů (její cena se pohybuje kolem 3000 DM) a letový řídící systém (Global Positioning System a vnitřní navigační systém).
Následuje geometrická korekce pořízených dat a tvorba ortofot.
Systém je velmi operativní a letadlo může snímkovat během jedné
až dvou hodin od vzniklé situace. Vyhodnocení materiálů DPZ
umožňuje např. monitorování půdní heterogenity, optimální setí
a hnojení, předpověď úrody atd.

Geodetický a kartografický obzor
88
ročník 47189, 2001, číslo 4

K. Granica, M. Schardt, H. Gallaun (Rakousko): "Monitorování
chráněných lesů s využitím satelitních dat SPOT-4 ". Předmětem monitorování byly vysokohorské lesy ve východní části rakouských Alp
v provincii Korutansko v nadmořské výšce 500 až 3500 m. Celkem
bylo klasifikováno 12 tříd lesních porostů (podle druhů stromů),
5 tříd podle hustoty porostů a 5 tříd podle stáří porostů. Pro vývoj
metodiky klasifikace lesních porostů byly využity údaje z 600 testovacích ploch. Střední infračervené pásmo satelitu SPOT-4 umožnilo snadnější rozlišení druhové skladby lesů zejména v případě jedle a modřínu. Přesnost klasifikace se pohybovala v rozmezí 54 až
92 %, přičemž nejnižší přesnost se týkala věku stromů. Výsledky
klasifikace zobrazené na folii s podkladem ortofota z kosmického
snímku jsou cenným podkladem pro polní práce taxátorů. Klasifikace lesních porostů na základě satelitních dat představuje rychlou,
levnou a poměrně přesnou metodu.
V. Hochschild (Německo): "Výzkum životního prostředí Durynského lesa s využitím dat DPZ". Oblast Durynského lesa je vrchovina s množstvím lesů a bažin, která se nazývá ,,zelené srdce Evropy". V současné době trpí celou řadou ekologických problémů,
jako jsou např. degradace bažin, znečišťování reservoárů pitné vody,
napřimování vodních toků a s tím spojené četné povodně atd. Referát popisuje využití dat DPZ z oblasti viditelné, infračervené a mikrovInné části spektra pro sledování a ochranu životního prostředí.
Výsledkem jsou tematické mapy (vegetační, půdního pokryvu, kvality vod, půdní vlhkosti atd.), které jsou využívány převážně státními
orgány a organizacemi, např. Durynskou agenturou ochrany přírody.
V rámci výzkumu byla např. využita satelitní data MOMS-2P a IRISIC pro středněměřítkové hydrologické modelování na řekách Hm
a Unstrut.

1 : 2500 a 1 : 5000. Zajímavým druhem výstupu jsou barevné ortofotomapy s výškovými profily.
R. Goossens, J. De Man, M. De Dapper (Belgie): "Výzkum možností uplatnění satelitních dat CORONA, ve srovnání s klasickými
leteckými snímky, při archeologických studiích na lokalitě Sai (SÚdán)". 22. února 1995 americký prezident Clinton uvolnil snímky
z první generace průzkumných satelitů, které v období let 1960 až
1972 pořizovaly snímky celého světa. Jeden ze satelitů měl název
CORONA a pořizoval snímky s rozlišovací schopností 1,8 m. Tyto
snímky jsou volně přístupné přes webovské stránky Geologického
informačního systému USA (United States Geological Survey Global Land Information System - USGS GLlS) za cenu 18 $. Cílem
řešení bylo nahradit nebo doplnit černobílé letecké měřické snímky
ostrova Sai satelitními snímky CORONA. Prvním krokem bylo pořízení pozitivních zvětšenin na filmu, které byly skenovány a následně rektifikovány s použitím software ILWIS. Výsledky v měřítku
1 : 10 000 byly zcela srovnatelné s klasickými leteckými měřickými
snímky a poskytly cenné informace z hlediska geomorfologického
a antropologického.
K. Risse, R. Vaughan (Velká Británie): "Interpretace silniční sítě
města Dundee z leteckých snímků". Změny v silniční síti města Dundee byly interpretovány z časové řady skenovaných (444 dpi) leteckých černobílých snímků, které byly rektifikovány programem
ENVI. Nejlepší snímky (z hlediska pokrytí oblačnosti a výšky Slunce
nad obzorem) byly vybrány pro vytvoření ortofotomapy v měřítku
1 : 10 000. Pro interpretaci silniční sítě byly použity firemní programy ENVI, PCI a ER Mapper.

Atmosférické korekce, vizuslizaění technika 3D,
hyperspektrální data
D. Scherer (Svýcarsko): "Atmosférické korekce dat dálkového prů-

V rámci prvního bloku přednášek zazněly např. referáty:
W. Keydel (Německo): "Poslední výsledky z mise SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)". Během mise byla z raketoplánu Space
Shuttle pořízena za deset dnů v únoru roku 2000 kompletní radarová
data celé Evropy v pásmech "X" (výšková přesnost 6 m, polohová
přesnost 30 m) a "C" (výšková přesnost 12 m, polohová přesnost
30 m). Docílená relativní výšková přesnost digitálního modelu reliéfu činí 5,5 m a absolutní potom 14,4 m.
M. Slater (Velká Británie): "Britský senzor pro monitorování sněhové pokrývky umístěný na evropských satelitech". zařízení má jedinečnou kombinaci spektrálních kanálů (0,55 nm, 0,96 nm, 1,6 nm,
3,7 nm a 11 nm), která zaručuje poloautomatickou identifikaci sněhové pokrývky i pod oblačností. Data ze skeneru jsou kombinovaná
s údaji meteorologické družice NOAA AVHR. Přístroj byl vyzkoušen v období zimy 1999-2000 na území severního Norska. Výsledkem jsou multitemporální mapy sněhové pokrývky, např. v průběhu
14 dní.
M. Moeller (Německo): "Monitorování městských oblastí s využitím obrazových dat digitální letecké stereokamery HRSC-A ". Velmi
zajímavý referát popisuje jednu z možností využití nově vyvinuté
digitální letecké kamery HRSC-A (Height Resolution Stereo Camera
- Aircraft) s ohniskovou vzdáleností 175 mm. Kamera představuje
velice přesný devítiřádkový multispektrální stereo~stém, přičemž
každý řádek obsahuje 5184 pixelů (CCD prvků). Ctyři řádky jsou
vyhrazeny pro multispektrální záběry v rozmezí 395-1020 nm
(modrý, zelený, červený a infračervený kanál), pátý je věnován panchromatickému kanálu a zbývající řádky pak pro stereopohled pod
úhly 12,8° a 18,9°. Rozlišovací schopnost při výšce letu 3000 m činila 0,15 m. Na pořízená digitální data navazuje automatický fotogrammetrický software pro tvorbu digitálního modelu reliéfu, černobílých ortofot a barevných multispektrálních ortofot. Všechny
materiály byly vyzkoušeny při aktualizaci 206 listů katastrálních map
města Osnabriick, která podle autora probíhá snadno a efektivně.
Dalším zajímavým využitím bylo určení míst vhodných pro výstavbu
městských retenčních nádrží (slouží pro zachycení vod přívalových
dešťů) včetně určení jejich objemových parametrů.
V rámci druhého bloku přednášek zazněly např. referáty:
R. Wewel, F. Scholten, R. Jaumann, G. Neukum (Německo): "Získávání 3D obrazůfotogrammetrickým zpracováním dat digitální letecké kamery HRSC-A ". Komplexní automatický fotogrammetrický
zpracovatelský systém digitálních dat kamery HRSC-A byl vyvinut
v kooperaci Odboru fotogrammetrie a kartografie Berlínské technické university a Německého aerokosmického střediska. Systém
umožňuje tvorbu působivých multispektrálních 3D obrazů s výškovou přesností 0,20 m (polohová přesnost 0,12 m), které mají široké možnosti uplatnění např. pro městské plánování, telekomunikační účely, v zemědělství, lesnictví a povrchové těžbě. První data
z území města Berlína byla pořízena 14. 5. 1998 a výsledky jejich
zpracování byly prezentovány v měřítkách 1 : 300,1 : 600,1 : 1250,

zkumu ". Tato ryze teoretická přednáška se věnovala možnostem
uplatnění atmosférických korekcí při zpracování satelitních dat. Zatím jsou využívány pouze standardní atmosférické korekce, které
jsou součástí firemních software. Uplatnění korekcí, které by braly
v úvahu aktuální stav atmosféry, je velice složité a naráží na nedostatek konkrétních vstupních dat pro jejich stanovení.
M. Buchroithner, R. Schenkel, S. Kirchenbauer (Německo): "Vizualizační technika 3D a její uplatnění v DPZ". Obsáhlá přednáška
o vývoji vizualizační 3D techniky až po poslední vývojové novinky,
spojené s praktickými ukázkami uplatnění v dálkovém průzkumu.
Byly předvedeny ukázky anaglyfů, holografických obrazů a chromostereoskopických obrazovek. K posledním novinkám patří velmi
drahé vrstvené čočkovité obrazovky, které vyvíjí firma Kodak a digitální holografie.
E. Ben-Por, K. Patkin, A. Banin, A. Karnieli (Israel): "Mapování
některých půdních vlastností pomocí hyperspektrálního skeneru
DA/S - 7915". Na základě využití dat hyperspektrálního skeneru
DAIS-7915 (velmi úzká spektrální pásma z oblasti viditelného a blízkého infračerveného záření) byly vyhotoveny mapy obsahu humusu,
vlhkosti a zasolení půd v oblasti Israelského údolí v severní části
státu Israel. Jako vstupní data byly použity polní údaje o spektrálních charakteristikách vybraných testovacích ploch a další laboratorní a polní data, jako jsou hodnoty měření půdní vlhkosti, salinity
a PH půd. Kromě toho byly dobré výsledky podmíněny kvalitními
atmosférickými korekcemi.
Další dva referáty stejných autorů byly věnovány problematice
zjišťování a sledování výskytu ropných a olejových skvrn v oblasti
Baltického moře:
M. Gade, Ch. Vienbahn(Německo): "Analýza ropných skvrn v Baltickém moři s využitím kosmických radarových dat a údajů leteckého
skeneru". Během let 1997 až 1998 bylo v rámci programu Evropské komise "Čisté moře" získáno 220 radarových záběrů satelitem
ERS-2. Dále byly pořízeny letecké záběry, na kterých bylo identifikováno přes 800 ropných skvrn s největší koncentrací v oblasti lodních cest, zejména mezi ostrovy Gotland a Bornholm. Satelitní a letecká data vykazují velkou shodu v detekci ropných skvrn, ale jejich
kombinace dává ještě přesnější výsledky.
Ch. Vienbahn, M. Gade (Německo): "Návrh monitorovacího
systému ropných skvrn v Baltickém moři s využitím komerčních civilních letů". Většina států v oblasti Baltického moře provozuje letecké monitorovací systémy na zjišťování ropného znečištění mořské hladiny. Na palubě letadla bývá umístěn radar a skener, který
pracuje v oblasti infračerveného a ultrafialového záření. Např. Německo provádí pravidelné inspekční lety jedenkrát za dva dny. Každým rokem je tak v Baltickém moři registrováno 400 až 700 ropných skvrn. Pro zlepšení časového a prostorového pokrytí údaji
o stavu znečištění mořské hladiny ropnými produkty se plánuje využití komerčních civilních letů sjednoduchým radarovým zařízením,
včetně automatického vyhodnocovacího systému na palubách těchto
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letadel. Uvažuje se zejména o linkách Hamburk-Helsinky a PrahaHelsinky. První linka pokrývá oblast Baltického moře, kde je největší výskyt ropných skvrn, a druhá mořské vody Estonska a Litvy,
kde je k dispozici nejméně podkladů z monitorovacích inspekčních
letů.

První menší blok referátů se zabýval využitím převážně radarových
satelitních dat k mapování mořského dna, pobřežní zóny, ukládání
sedimentů v deltách řek a znečištění vod. V druhém bloku přednášek a posterů patřily k zajímavým:
Ch. Huggel, M. Zurfluh, D. Brander(Svýcarsko): "Monitorování
změn krajiny v alpském regionu. data DPZ jako rozhodující prostředek pro plánování rozvoje turistického ruchu ". Turistika je v alpské oblasti určující silou pro rozvoj krajiny a životního prostředí. Zachycení změn vývoje krajiny v delším období je důležitým
podkladem pro plánování rozvoje turistiky. Nedocenitelným pomocníkem jsou zde letecké a kosmické snímky a další archivní materiály. Metoda byla uplatněna v prostoru Cran Montana a byly využity následující materiály: letecké snímky (od roku 1941), kosmické
snímky (od roku 1985) a topografické mapy (od roku 1880) - vše
až do roku 1998. Data se digitalizují a·vstupují do hodnocení změn
v krajině, např. hustota budova silniční sítě. Výsledkem jsou mapy
změn, různé interaktivní mapy, panoramatické pohledy např. popředí
tvoří letecký snímek a pozadí snímek kosmický.
D. Robertson, S. Egan. A. Waterhouse, A. Smith, J. Holland (Velká
Británie): "Interpretace porostu vřesu obecného (Calluna vulgaris)
prostřednictvím dat Landsat (TM) ". Vřes obecný je dominantní rostlinou skotských blat, jejichž rozloha se stále zvyšuje. V roce 1980
byl odhad, že tvoří 15 % povrchu Skotska ve srovnání se 4 % v roce
1940. Změny ve vegetaci korespondují se způsobem využívání krajiny, v daném případě se stavem pastevectví, respektive s chovem
ovcí. Data Landsat (TM) v kombinaci s pozemními údaji se ukázala
jako přesný a objektivní zdroj informací pro zjišťování vegetace ajejích změn.

Výroční zprávy přednesli předseda R. A. Vaughan a generální sekretář L. Wald, který uvítal rozvíjející se spolupráci s ostatními organizacemi a společnostmi v oblasti DPZ. Jedná se zejména o výměnu informací a společné pořádání seminářů a konferencí. Jsou to
např. OEEPE (European Organisation for Experimental Photogrammetric Research), EUROGI (European Umbrella Organisation for
Geographic Information), ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) a CERCO (Comité Europeén des
Responsables de la Cartographie Officielle).
Pokladník P. Winkler přečetl zprávu o hospodaření. Rok 1999
skončil vyrovnanou bilancí, ale pro rok 2000 je bilance zatím pasivní v důsledku redukce finančních prostředků ze strany největšího
sponzora - Evropské kosmické agentury. V jednání se sponzorem se
bude pokračovat.
Generální shromáždění a 21. sympozium EARSeL se bude konat
15. až 18.5. 2001 v Paříži, pro rok 2002 byla vybrána Praha a pro
rok 2003 Gent.
V závěru jednání bylo přijato šest nových členů z Chorvatska,
Francie, Řecka, Svédska, Ruska (Geografický ústav Ruské akademie věd) a Německa.
Výbor EARSeL zůstává pro příští rok ve stejném složení, 9. předseda R. A. Vaughan (Skotsko), mistopředseda E. Parlow (Svýcarsko), generální sekretář L. Wald (Francie), P9kladník P.Winkler (Maďarsko) a styky Východ-Západ T. Beneš (Česká republika).

Závěr
Metody dálkového průzkumu Země nacházejí stále větší uplatnění
v různých oborech lidské činnosti, zejména v lesnictví, zemědělství
a ochraně a tvorbě životního prostředí.
V rámci sympozia nezazněl bohužel zatím žádný referát, který by
se věnoval využití dat komerčních družicových systémů vysokého
rozlišení, které jsou k dispozici (IKONOS-2) od listopadu 1999. Jejich uveřejnění je avizováno na příští sympozium.
Značný zájem v bloku "Technologie a metody" vyvolal referát
o využití digitální letecké stereokamery HRSC-A. Ukazuje se, že nástup a využití této techniky bude zřejmě rychlejší než se původně
předpokládalo.
Závěrem sympozia bylo konstatováno, že během uplynulých deseti let došlo ke značnému sblížení většiny evropských zemí v oblasti úrovně využití a zpracování dat DPZ.

[I] MUŘICKÝ, E.: Dálkový průzkum z 21. století - aplikace pro životní prostředí a ekonomii (19. sympozium EARSeL ve Valladolidu). Geodetický a kartografický obzor, 46 (88), 2000, č. 4,
s.83-85.
RNDr. Eduard Muřický,
Zeměměřický úřad, Praha

Ing. Jiří Šíma, CSc., pětašedesátiletý
Dne 22. dubna 2001 se dožívá šedesáti pěti let Ing. Jiří Síma, CSc.,
předseda Českého úřadu zeměměřiCkého a katastrálního. Jubilant se
narodil v Rychnově nad Kněžnou, ale od mládí žije v Praze, kde po
absolvování gymnázia v roce 1953 vystudoval Zeměměřickou fakultu Českého vysokého učení technického, kterou ukončil s vyznamenáním v roce 1958. Na téže fakultě obhájil v roce 1968 kandidátskou disertační práci z inženýrské fotogrammetrie.
První praxi získal v Geodetickém a topografickém ústavu v provozu fotogrammetrie při topografickém mapování v měřítku
I: 10 000 jako vyhodnocovatel, vedoucí čety a později vedoucí
oddílu provozního výzkumu. Zavedl do praxe aerotriangulaci na
univerzálních fotograrnmetrických přístrojích (autografech) a určování kubatur zemních hmot, skrývky na povrchových dolech, budovaných vodních přehrad a v průmyslových zásobnících metodami
pozemní a letecké fotogrammetrie.
V letech 1967-1970 byl vědeckým pracovníkem Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze, kde
se soustředil na fotogrammetrické mapování ve velkých měřítkách,
zejména pro potřeby projektování dálnic a elektrifikaci železničních
tratí. V roce 1969 byl vyslán na jednoroční odbornou stáž do National Research Council of Canada v Ottawě, kde studoval technologie
mapovacích prací v rozvojových zemích a aplikoval československé
zkušenosti s užitím letecké fotogrammetrie pro mapování měst ve
velkých měřítkách.
V roce 1978 stál u zrodu Střediska dálkového průzkumu Země
a byl inspirátorem mnoha unikátních akcí, zejména multispektrálního a termovizního průzkumu z vrtulníků a letadlových laboratoří.
V roce 1983 však byl na zákrok Státní bezpečnosti zbaven možnosti
pracovat s tehdy utajovanými leteckými a kosmickými snímky a až
do roku 1990 pracoval jako řadový pracovník útvaru technického
rozvoje Geodetického a kartografického podniku v Praze. V tom období sestavil 7 překladových slovníků pro geodety a kartografy obsahující odborné termíny a základní slovní zásobu pro experty pracující v anglicky, rusky, německy a španělsky mluvících zemích.
Se změnou politického klimatu v roce 1989 se Ing. Síma, CSc.,
znovu vrátil do řad vedoucích pracovníků a dne I. ledna 1991 byl
jmenován ředitelem nově vzniklého Zeměměřického ústavu v Praze.
Od I. listopadu 1993 pak byl vládou České republiky jmenován předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a v této funkci
jej zastihlo i letošní významné jubileum.
Souběžně s permanentním pracovním nasazením je vhodné připomenout i bohatou jubilantovu činnost publikační, společenskou
a též uměleckou. Představuje ji 80 odborných článků včetně několika monografií, četné přednášky doma i v zahraničí, funkce předsedy redakční rady Geodetického a kartografického obzoru
(1991-1993), Qředsedy komise pro státní závěrečné zkoušky na Stavební fakultě CVUT v Praze a naposledy i člena řídícího výboru
CERCO (Výboru představitelů zeměměřických služeb evropských
zemí) v letech 1999-2000. Od minulého akademického roku je členem vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde
zastupuje obor geografie. Již 26 let je členem profesionálního Ktihnova smíšeného pěveckého sboru a režijně spolupracuje s folklórními soubory a festivaly.
Ing. Jiří Síma, CSc., převzal funkci předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se třemi osobními cíli: dosáhnout homo.,genizace státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí
v Ceské republice začleněním Zeměměřického ústavu jako Zeměměřického úřadu (1994), prosadit moderně koncipovaný zákon o zeměměřictví (1995) a zajistit výstavbu nové budovy pro 6 zeměměřických a katastrálních úřadů působících v hlavním městě Praze
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(1999). Díky úsilí kvalifikovaného vedení ČÚZK se podařilo tyto
cíle realizovat a za účasti více než pěti tisíc pracovníků katastrálních
úřadů, Zeměměřického úřadu, zeměměřických a katastrálních inspektorátů a VÚGTK splnit též řadu dalších náročných úkolů adekvátních začátku nového milénia: kompletní digitalizaci souboru popisných informací katastru nemovitostí (1998), naplnění topologickovektorové Základní báze geografických dat (2000), uvedení do
provozu nového informačního systému katastru nemovitostí včetně
dálkového přístupu k datům prostřednictvím Internetu (2001) aj.
Pří příležitosti významného životního jubilea "laskavě náročného
předsedy" Qak jej výstižn~ charakterizoval jeden z nejbližších spolupracovníků z vedení ČUZK) přejeme Ing. Jiřímu Símovi, CSc.,
hodně zdraví, vytrvalosti a optimizmu - vlastností nezbytných pro
vykonávání jeho náročné funkce.

65 rokov Ing. Jána Van ku, zástupcu
vedúceho redaktora GaKO

V dobrom zdraví a plný elánu a optimizmu oslávil dňa 15. 2. 2001
šesťdesiatpať rokov Ing. Ján Vanko, zástupca vedúceho redaktora
Geodetického a kartografického obzoru (GaKO).
Jubilant sa narodil 15. 2. 1936 v Makove na Kysuciach, okres
Čadca. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1959. Potom nastúpil do Geodetického ústavu
v Bratislave, kde pracoval ako vedúci nivelačnej a triangulačnej čaty
a v rokoch 1968 až 1972 ako vedúci prevádzky nivelácie a gravimetrie. Na tomto pracovisku získal odborný rozhfad a cenné skúsenosti v budovaní, v obnove a v modernizácii geodetických základov.
V našej odbornej verejnosti patri Ing. Vanko medzi priekopníkov štúdia recentných vertikálnych pohybov (RVP) zemského povrchu
a sjeho menomje spojená problematika opakovaných nivelácií (ON)
v Slovenskej republike (SR). Má zásluhu na dobudovaní siete ON
Podunajskej nížiny a začatie gravimetrických prác v SR.
Od 1. 1. 1973 do 31. 1. 2001, tj. do odchodu do dochodku, Ing.
Val}ko pracoval vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
(VUGK) v Bratislave vo funkcii výskumný a vývojový pracovník
a tu v roku 1976 dosiahol hodnosť vedecko-technického pracovníka.
Výsledkom jeho výskumu a zavádzania výsledkov výskumu do praxe
je autorstvo a spoluautorstvo 23 výskumných správa 68 odborných
prác v časopisoch a v zborníkoch, z toho 25 v zahraničných časopisoch. Ďalej je spoluautorom 3 publikácií "Kapitoly z histórie geodézie v Česko-Slovensku" (Bratislava, VÚGK 1988, 1990 a 1991),
2 učebníc "Godézia 1 a 2" (Bratislava, Alfa 1992) pre stredné priemyselné školy (SPŠ), pričom "Geodézia 2" vyšla v druhom vydaní
(Bratislava, Alfa-press 2001), ktorého bol vedúcim autorského kolektivu a Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra
(Bratislava 1998). Uspešne referoval na 24 domácich a 19 zahraničných konferenciách a sympóziách. Je tiež autorom 5 technických
predpisov a I slovenskej technickej normy.
Z výsledkov výskumnej činnoti Ing. Vanku spomeňme naprik1ad
zostavenie máp RVP Podunajskej nížiny, územia Západných Karpát
v SR, mapy gradientov rýchlostí vertikálnych pohybov Západných
Karpát, mapy RVP SR z výsledkov vyrovnania Centrálnej európskej
iniciatívy a spoluautorstvo na tvorbe mapy RVP územia bývalého
Česko-Slovenska, územia východnej Európy, v Karpatsko-balkánskej oblasti (KBO) a mapy horizontálnych gradientov rýchlosti RVP
v KBO. Ďalej tvorba harmonogramu prác pre medzinárodný program ON a i. Výskum RVP zemskej kory v KBO koordinoval za bývalú geodetickú službu Česko-Slovenska aj v rámci medzinárodnej
spolupráce a aktívne sa podiefal na medzinárodnej spolupráci. V rokoch 1977 a 1979 bol Ing. Vanko za rezort geodézie a kartografie
vedúcim výpravy, ktorá sa zúčastnila výskumných expedícií v oblasti Pamíru. Od roku 1996 bol zodpovedným riešitefom výskumných úloh v oblasti integrovanej geodetickej siete a rozvoj a integrovaných geodetických základov SR.
Jubilant je členom Kolégia predsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra (ÚGKK) SR, bol členom Grantovej agentúry pre vedu a pre
vedy o Zemi a vesmíre, členom komisie pre obhajoby diplomových
prác študijného odboru geodézia a kartografia Stavebnej fakulty
SVŠT (Slovenskej technickej univerzity) v Bratislave a členom Terminologickej komisie ÚGKK SR, kde od roku 1970 má zásluhy na
tvorbe slovenskej odbornej terminológie. Popri spomenutei rozsiahlej aktivite v rokoch 1972 až 1983 externe vyučoval na SPS stavebnej v Bratislave geodetické predmety. Známy je aj ako odborársky
funkcionár.

Čitatefom GaKO je Ing. Vanko známy ako spolutvorca nášho odborného a vedeckého časopisu. Od decembra 1976 pOsobil v redakčnej rade (RR) GaKO vo funkcii jej člena a od I. 1. 1978 je zástupcom
vedúceho redaktora. Úlohy vyplývajúce z tejto funkcie plní s vefkou
dávkou iniciatívy a s pocitom vysokej zodpovednosti za dobrú úroveň GaKO. Popri bežných povinnostiach redaktora založil a vedie
slovenskú časť "Geodetického a kartografického kalendára", prispieva do rubrik "Osobné správy" a ,,Nekrológy" a recenzuje prispevky.
Pri priležitosti významného životného jubilea oceňujeme viac než
40-ročnú záslužnú činnosť Ing. Jána Vanku, ktorú vykonal pre rozvoj geodézie na Slovensku. K radu gratulantov sa pripája aj kolektív redaktorova RR a želajú jubilantovi vefa pevného zdravia, doterajší elán a pohodu v osobnom živote.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
(leden, únor, březen)
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Výročí 55 let:
7. ledna 2001-lng. Petr Polák, rodák z Prahy-Žižkova. V roce 1969
absolvoval obor geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT
v Praze. Do měřické praxe nastoupil u tehdejší Inženýrské geodézie,
Praha, pozdější Geodézie, Praha. Od roku 1980 byl vedoucím oddělení přípravy výroby a odbytu, v letech 1991-2001 zástupcem ředitele. V podniku, který byl zrušen bez likvidace, setrval jako poslední
statutární zástupce až do 30. 9. 1997. Poté nastoupil do firmy GEOFOT ve Staré Lysé, od dubna 1999 je zástupcem ředitele Geodezie
ČR s. r. o. Pracoval při technickém mapování a podrobném měření,
při budování geodetických sítí a vytyčování. Získal velmi bohaté praktické i manažerské zkušenosti. Je autorem několika rezortních metodických návodů z oblasti inženýrské geodezie, mikrofilmu a podrobných bodových polí, v roce 1992 byl zástupcem resortu při novele
stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. V období let 1990-94 byl
členem zkušební komise odpovědných geodetů. Členem dřívější Československé vědeckotechnické společnosti byl od roku 1972, v roce
1990 se stal zakládajícím členem Ceského svazu geodetů a kartografů,
od listopadu 1993 je jeho předsedou. V této funkci se významně zasloužil o mezinárodní úspěch pracovního týdne zeměměřičů FlG
Working Week Prague 2000. Je členem Zeměměřické oborové rady
a Komory geodetů a kartografů. Známá je jeho bohatá publikační
činnost na domácích i zahraničních konferencích a symposiích.
29. marca 2001 - Ing. Michal Mucha, pracovník referátu overovania geometrických plánov (GP) a geodetických činností katastrálneho odboru (KO) Okresného úradu (OÚ) v Nových Zámkoch. Rodák z Bánova (okres Nové Zámky). Po skončení odboru geodézia
a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1970 nastúpil do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave - Stredisko geodézie (SG) Nové Zámky, kde pracoval v oblasti evidencie nehnutefností a vyhotovovania GP. I. I.
1973 prešiel do Správy geodézie a kartografie (SGK) v Bratislave
ako vedúci SG v Nových Zámkoch. Od 1. 4. 1985 do 31. 8. 1990
posobil ako odborný poradca pre aktualizáciu katastra v Havane. Po
návrate z Kuby pracoval do konca roka 1990 ako vedúci odborný referent SG Nové Zámky SGK a v rokoch 1991 až 1992 opať ako vedúci SG Nové Zámky SGK. Od 1. 1. 1993 do 23. 7.1996 bol riaditefom Správy katastra Nové Zámky Katastrálneho úradu v Bratislave.
Od 24. 7.1996 do 12. 12.2000 bol vedúcim KOOÚ v Nových Zámkoch. V terajšom zaradení posobí od 13. 12.2000.
31. března 200 I - RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř, vedoucí oddělení centrá~ní redakce odboru základní báze geografických dat (ZABAGED)
Zeměměřického úřadu (ZÚ), Praha. Pražský rodák, po absolvování
zeměměřického studia na ČVUT v Praze nastoupil v r. 1969 do n.
p. Kartografie, Praha, kde završil své působení ve funkci odpovědného redaktora. V r. 1975 nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, kde se stal v roce 1978
zakládajícím členem Střediska dálkového prúzkumu Země (DPZ).
Zde jako výzkumný pracovník přispěl k úspěšnému řešení dvou pětiletých úkolů státního plánu technického rozvoje v oblasti aplikací
metod DPZ ve vybraných oborech národního hospodářství se zaměřením na jejich ekologické aspekty. V roce 1978 absolvoval dálkové studium odborné geografie na Přírodovědecké fakultě UK,
Praha. Významná je též pedagogická a publikační činnost jubilanta,
který od r. 1987 přednáší externě geografii na Stavební fakultě ČVUT
v Praze. Jako vedoucí redakce se aktivně účastní prací na tvorbě ZABAGED budované v ZÚ od r. 1991. Jeho odborná fundovanost a bohaté kartografické zkušenosti jsou velikým přínosem pro řešení tohoto významného díla.
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Výročie 60 rokov:
13. februára 2001 - doc. Ing. Jozef Stubňa, PhD., peda.,gogickýpracovník Katedry .,geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvP) Zilinskej univerzity (ŽU) v Ziline. Narodil sa v Pohorelskej Maši (dnes časť obce
Pohorelá v okrese Brezno). Po skončení zememeračského inžinierstva na SvF Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
1963 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Ži1ine, kde vykonával fotogrametrické práce. V roku 1968 prešiel na Katedru geodézie a geotechniky (od roku 1994 KG) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (od roku 1990 SvF Vysokej školy dopravy
a spojov (od 23. 10. 1996 ŽU) v Ži1ine ako výskumný pracovník a od
roku 1971 ako odborný asistent. V roku 1979 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1984. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť inžinierskej geodézie. Je autorom alebo spoluautorom I knižnej
publikácie (Žilina, EDlS 1998),4 dočasných vysokoškolských učebníc, 52 odborných a vedeckých prác a 25 výskumných správ. Má úspešnú spoluprácu s praxou. V súčasnosti je predsedom akademického senátu SvF ŽU.
Výročí 65 let:
20. ledna 2001 - Ing. Miroslav Roule, CSc., rodák z Brna, do roku
1998 ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického ve Zdibech. Po absolvování studia geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze roku 1960 prošel bohatou praxí v provozu, výzkumu i v řídících funkcích resortu. Zabýval
se především fotogrammetrií pro mapování ve velkých měřítkách
a automatizací geodetických prací. Záslužná je jeho činnost při automatizaci tehdejší evidence nemovitostí a současného katastru, za kterou mu bylo v roce 1986 propůjčeno státní vyznamenání. Známá je
i jeho publikační a spolková činnost. Je členem Rady Českého svazu
geodetů a kartografů, členem předsednictva Asociace výzkumných
organizací České republiky (ČR). Do roku 1999 zastával funkci místojJředsedy Společnosti fotogrammetrie a dálkového průzkumu
vCR.
27. ledna 2001 - In& Otto Joska, absolvent zeměměřického studia
na Stavební fakultě CVUT v Praze roku 1960. V resortu prošel postupně od základní práce technika až po činnost výrobního náměstka
dřívější Geodézie, Pardubice.
9. února 200 1- Ing. Vladimír Soviš, rodák ze Starého Města u Uherského Hradiště, absolvent zeměměřického studia na Stavební fakultě
ČVUT v Praze. Od roku 1960 pracoval v bývalém Ústavu geodézie
a kartografie, Brno, a později, od r. 1968, v Geodézii Brno jako provozní inženýr a výzkumný pracovník. V letech 1971-1978 byl externím učitelem Střední průmyslové školy stavební v Brně. Roku
1978 byl pověřen vedením Střediska geodézie (SG) ve Vyškově aod
roku 1989 působil ve funkci vedoucího SG v Uherském Hradišti.
Funkci ředitele Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti zastával do
30.9. 1999.
16. února 2001 - Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc. V rodné Praze
absolvoval gymnázium a roku 1959 Zeměměřickou fakultu ČVUT.
Do praxe nastoupil na Středisku geodézie v Rakovníku, později ve
Slaném, kde byl od roku 1963 vedoucím pracoviště. V závěru roku
1964 se stal vedoucím oddílu Ústavu geodézie v Praze. V roce 1967
na základě konkurzu přešel na místo samostatného odborného pracovníka ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém. Od roku 1972 působil jako odborný asistent na katedře
mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze. V dubnu
1977 obhájil kandidátskou práci, docentem pro obor mapování byl
jmenován roku 1982. Je školitelem doktorandů, vedoucím diplomových prací a předsedou komisí státních závěrečných zkoušek. Je
garantem bakalářského studia obor katastr nemovitostí na Stavební
fakultě ČVUT. Odborně se zaměřil zejména na oblast katastru nemovitostí a územních informačních systémů. Známá je i jeho spolupráce se Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Praze. Je
publikačně činný v odborných časopisech a na konferencích a seminářích, doma i v zahraničí. Je autorem několika skript, spoluautorem monografie a autorem řady výzkumných zpráv. Za svou
l'edagogickou činnost získal "Uznání rektora CVUT" a "Medaili
CVUT".
22. února 2001 - RNDr. Vladimír Dolníček, rodák z Brna, absolvent oboru kartoreprodukční výroby Střední školy uměleckoprůmyslové v Bratislavě (1964) a oboru geografie a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
(1970). V letech 1954-1971 byl zaměstnancem resortu Ministerstva
Národní obrany (VZÚ Praha a VKÚ Banská Bystrica), odkud přešel do dřívější Geodézie, Brno, kde působil od roku 1975 jako vedoucí provozu kartografie, polygrafie a mikrofilmu. zasloužil se
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o moderní strojové vybavení provozu i o rozvinutí polygrafické
a ediční činnosti, např. v oblasti historických a účelových map. Od
r. 1990 zastával funkci ředitele Kartografického vydavatelství, Geodézie, a. s. Brno a zaměřoval se zejména na tvorbu a vydávání orientačních plánů měst.
23. marca 2001 - prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD., pedagogický
pracovník Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Rodák z Tetčic
(okres Brno-venkov, Česká republika). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteTstva Slovenskej
vysokej školy technickej (SVST) v Bratislave v roku 1959 s vyznamenaním, nastúpil do RiaditeTstva vodohospodárskeho rozvoj a
(teraz Vodohospodárska výstavba, š. p.) v Bratislave, kde vykonával a od roku 1964 ako vedúci oddelenia zabezpečoval geodetické
práce pre výstavbu veTkých vodohospodárskych objektov na Slovensku 1. 10. 1968 bol na základe konkurzu prijatý na KG SvF
SVST (od 19. 3. 1991 STU) ako odborný asistent. V roku 1977 získal vedeckú hodnost kandidáta technických vied (od roku 1999
phylosofie doctor - PhD). Za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 6. 1981 a za profesora 25. 7. 1997. Od 1. 9. 1986 do
31. 1. 1991 vykonával funkciu vedúceho KG SvF SVST. Neskór
bol členom akademického senátu SvF STU a od roku 1994 je členom vedeckej rady SvF STU. Je školiteTom doktorandov, garantom
doktorandského štúdia na odbore geodézia a kartografia SvF STU
a predsedom spoločnej odbomej komisie pre toto štúdium v SR.
V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na oblasť
inžinierskej geodézie. Je autorom a spoluautorom 2 monografií, 10
dočasných vysokoškolských učebníc, vyše 60 vedeckých a odborných prác v časopisoch a v zborníkoch a spoluautorom Terminologického slovníka geodézie, kartografie a katastra (Bratislava
1998). Úspešne referoval na takmer 40 konferenciách a seminároch
u nás i v zahraničí. Aktívne sa zapája do riešenia výskumných úloh
(VÚ) a projektov. Bol zodpovedným riešiteTom a spoluriešiteTom
8 VU a projektov. Bohatá je aj jeho expertízna a posudková činnosť
zameraná najma na vytyčovacie práce a kontrolné merania rozsiahlých a konštrukčne náročných stavebných objektov (diaTničné
mostné objekty a estakády, atómové elektrárne, priehrady, tunely
a pod.). Je členom Komory geodetov a kartografov, kde od roku
1997 vykonáva funkciu predsedu skúšobnej komisie. Je nositeTom
viacerých vyznamenaní.
Výročí 70 let:
29. ledna 2001 - Ing. Jaromír Hudeček, dlouholetý pracovník resortu, vedoucí geodet specialista bývalé Geodézie, Opava. Věnoval
se zavádění výpočetní techniky do zeměměřických prací.
30. ledna 2001 - Ing. Josef Mach, rodák z Nového Města na Moravě, absolvent Vojenské technické akademie v Brně (1955). Do roku
1960 pracoval jako geodet Geologického průzkumu v Brně, poté přešel do Ústavu geodézie a kartografie, Brno. V letech 1971-75 byl
postupně vedoucím Střediska geodézie Brno-venkova Brno-město,
v r. 1976 byl jmenován výrobním náměstkem bývalé Geodézie, Brno,
a r. 1985 ředitelem Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihomoravský kraj. Do důchodu odešel počátkem roku 1991; nyní pracuje na pracovišti Katastrálního úřadu Brno-venkov v Židlochovicích.
30. ledna 2001 - RNDr. Jiří Novotný, rodák z Klatov, absolvent
oboru fyzické a regionální geografie Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Po absolvování nastoupil do kartografického a reprodukčního ústavu, dnešní Kartografie Praha, a. s. Je odpovědným
redaktorem všeobecně zaměpisných map. K jeho základním dílům
patří unikátní soubor Poznáváme svět a kapesní atlasy světa v české
i cizojazyčných mutacích. Jako specialista se věnuje výchově mladých redaktorů. Od roku 1984 je členem České geografické společnosti.
12. února 2001 - Ing. Emanuel Kolenatý, CSc., pražský rodák, absolvent Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze (1954). Praxi získal
v provozu nivelace a triangulace dřívějšího Geodetického a topografického ústavu v Praze. Od prosince 1958 ~I odborným asistentem katedry vyšší geodézie Stavební fakulty CVUT. Věnuje se především problematice velmi přesné nivelace. Kandidátskou práci na
téma zákonitostí nivelačních chyb obhájil roku 1970. Je publikačně
činný a je i spoluautorem několika skript. S praxí spolupracuje zejména při řešení problematiky vertikálních posunů technických děl,
pravidelně se zúčastňuje i letních nivelačních kampaní Zeměměřického úřadu. V roce 1996 přešel na katedru speciální geodézie, kde
se podílí na výuce geodézie stavebních oborů. Mnoha absolventům
je kromě svého pedagogického působení znám i jako zakladatel a i1usionista Čáry klubu působícího po řadu let na fakultě.
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25. februára 2001 - Ing. Květoslav SpiUer. Rodák z Opavy (Česká
republika). Po štúdiách zememeračského inžinierstva v Brne a v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave, od 1. 1. 1957 Geodetický ústav,
kde prešiel prácami v geodetických výpočtoch, v triangulácii a v kontrolnom útvare. V roku 1970 bol vymenovaný za vedúceho novozriadeného rezortného výpočtového strediska (VS). Vedúceho VS
vykonával do 31. 12. 1988. Od 1. 1. 1989 do 28. 2. 1990 vykonával
vedúceho útvaru riadenia výroby Geodetického podniku, n. p. a š. p.
(GP). Od 1. 3. 1990 do 30. 11. 1991, t. j. do odchodu do dochodku,
vykonával funkciu vedúceho ekonomického odboru GP a od 1. 1.
1991 Geodetického a kartografického ústavu. V rokoch 1972 až
1975 absolvoval prvý beh postgraduá1neho štúdia odboru geodézia
a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT. Bol aktívnym zlepšovatelom a členom odborných rezortných komisií. Je nositelom rezortným vyznamenaní.
12. marca 2001 - Ing. Stefan Honti. Narodil sa v Bratislave. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitelstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku
~954 nastúpi~ do Geodetického, topografického a kartografického
ustavu v Bratlslave, od 1. 1. 1957 Geodetický ústav, kde ako vedúci
čaty vykonával vlícovanie, zhusťovanie, topografickú revíziu a trianguláciu ..Od 1. 1. 1966 do 30.9. 1969 pracoval v IGHP Ži1ina, závod Bratislava (meranie profilov, vytýčenie a meranie prieskumných
diel ay:matické mapovanie). 1. 10. 19.69prešiel na Slovenskú správu
geodezle a kartografie, od 1. 1. 1993 Urad geodézie, kartografie a katastra SR, kde ako vedúci odborný referent - špecialista pracoval
v oblasti geodetických základov, inžinierskej geodézie, metrológie,
normalizácie a medzinárodnej spolupráce. Bol členom skúšobných
komisií na preverovanie kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú overovať g~ometrické plány a iné výsledky geodetických prác a na výkon
funkcle zodpovedného geodeta. 30. 6. 1994 odišiel do dochodku. Je
nositelom rezortného vyznamenania.
31. března 2001 - Ing. Jaromír Sýkora, dlouholetý zasloužilý pracovník oboru, dřívější vedoucí Střediska geodézie v Chomutově. Pracoval v městských orgánech Chomutova a podílel se na jeho technickém zvelebení.
Výročí 75 let:
23. ledna 2001 - doc. Ing. Miloslav Veselý, CSc., rodák z Brna, docent na katedře geodézie na Vysokém učení technickém, Fakultě stavební v Brně (VUT FAST). Svou pedagogickou dráhu začínal v r.
1948 jako asistent u prof. Štvána na tehdejší VŠT v Brně, kterou přerušil na 9 let praktickou činností v n. p. Hydroprojekt a Ingstav Brno.
V r. 1957 se vrátil na VUT FAST, kde v r. 1960 bylo obnoveno studium geodézie na samostatné katedře. Docentem byl jmenován r.
1972, vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1973; prozatímním vedoucím katedry geotechniky byl v letech 1976-1980, funkci vedoucího
katedry geodézie zastával v r. 1981-1989. Kromě toho v letech
1976-1980 vykonával akademickou funkci proděkana FAST. Patří
k před':lím odb.orníkům v oblasti inženýrské geodézie a v této problematice publikoval řadu odborných prací u nás i v zahraničí. Je autorem skript pro posluchače oboru geodézie a kartografie i pro příbuzné stavební obory. Spolu s prof. Michalčákem dokončil v r. 1984
celostátní učebnici "Inženýrská geodézie", v r. 1985 pak další vysoko~kolskou učebnici "Geodézie I" s prof. Pokorou. Jeho práce teoretického charakteru jsou ceněny a citovány našimi i zahraničními
odbo~ky. Význ.amná je také jeho rozsáhlá činnost expertizní pro
podmky a organizace. Jeho mnohostranná aktivní činnost vědeckovýzkumná, pedagogická i veřejná byla v průběhu let 1968-1985 oceněna řadou vyznamenání a čestným uznání. Do důchodu odešel v r.
1991.
24..února 200 1 - Ing. Jaroslav Kouba, CSc., rodák z Prahy, bývalý
ředitel Výzkul1}ného ústavu geodetického, tOj>9grafického a kartografického (VUGTK) a náměstek předsedy CÚGK. Po studiích na
CVUT v Praze prošel různými úseky výroby, kde získal bohaté praktické zkušenosti, které díky své vysoké odborné kvalifikaci mohl
plně uplatnit při vykonávání odpovědných řídicích funkcí, které mu
byly postupně svěřovány. Své výborné jazykové znalosti uplatnil při
rozvíjení mezinárodní geodetické spolupráce resortu. Pro své odb0!Ué a organizační schopnosti byl v r. 1970 jmenován ředitelem
VUC?TK.Uzce spolupracoval s vysokou školou, kde byl předsedou
kOlll1sepro státní zkoušky a členem komise pro obhajobu kandidátských disertačních prací na oboru geodézie a kartografie ČVUT. Bohatá)e i jeho publikační činnost. Po řadu let byl předsedou Společnosti geodézie a kartografie dřívější Československé vědeckotechnické společnosti. Jeho práce byla oceněna řadou uznání a vyznamenání. Spolupracoval i s redakcí našeho časopisu a byl autorem překladů anotací do němčiny.

28. března 1996 - Ing. Jaroslav Culek, CSc., rodák z Brumova
(okres Blansko), bývalý odborný asistent katedry geodézie Stavební
fakulty Vysokého účení technického (VUT) v Brně. Po absolvování
zeměměřických studií na Vysoké škole technické v Brně (1952) prošel praxí geodeta u tehdejších Československých státních drah v Olomouci a v brněnském Hydroprojektu. Na VUT působil od r. 1962.
Kandidátskou práci obhájil v r. 1979. Byl autorem skript Návody ku
cvičení z geodézie a několika pojednání z oblasti vytyčování a fotogrammetrie, publikovaných v domácím i zahraničním tisku, a ve
sbornících z konferencí pořádaných doma i v zahraničí. Do důchodu
odešel 15.7. 1989.
Výročí 80 let:
16. ledna 2001 - prof. Ing. dr. LudVlK Hradilek, DrSc., profesor
Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Po absolvování Matematicko-fyziká1ní fakulty UK vystudoval i zeměměřické inženýrství
na ČVUT v Praze. Po několik let byl asistentem akademika J. Ryšavého. Po návratu na UK se plně projevily jeho mimořádné pedagogické i vědecké schopnosti. Stal se světově uznávaným odborníkem v oboru určování tížnicových odchylek z trigonometricky
měřených výškových sítí. Po jeden rok pracoval jako hostující profesor v Kanadě. Je členem našich i zahraničních významných vědeckých institucí. Z velmi široké publikační činnosti jmenujme alespoň známou knihu Vysokohorská geodézie.
Výročí 85 let:
~8. ledna 2001 - Ing. Karel Prucha, bývalý ředitel Krajské geodetické a kartografické správy v Plzni a funkcionář dřívější Československé vědeckotechnické společnosti. Zeměměřické studium absolvoval na ČVUT v Praze, prošel praxí u státních úřadů a od roku 1957
pracoval v resortu ve funkci vedoucího Střediska geodézie Plzeň-město, od r. 1968 ve funkci hlavního geodeta pro Západočeský kraj
a od r. 1971 ve funkci náměstka ředitele dřívějšího Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Praze.
5. února 200 1 - Ing. dr. František Brož, CSc., v letech 1954-1966
první ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického a později ředitel technického odboru Českého
úřadu geodetického a kartografického. Je znám jeho podíl na budování geodetických základů republiky (včetně astronomicko-geodetické sítě) a rozvíjení mezinárodní spolupráce. Na rozvoji geodézie
a kartografie se podílel i jako člen různých vědeckých a poradních
sborů. S mimořádným zájmem sledoval rozvoj automatizace geodetických a kartografických prací. Za odbornou aktivitu se mu dostalo
státního vyznamenání a dalších uznání.
13. februára 2001 - Ladislav Ehn. Narodil sa v Turčoku (okres Revúca). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1953 do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave.
Ďalej v Bratislave pOsobil v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, v Správe geodézie a kartografie na Slovensku,
v Geodetickom ústave a v Slovenskej správe geodézie a kartografie
(SSGK - od 1.7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie). Pracoval na úseku ekonomiky a plánovania, kde prešiel roznymi funkciami až po vedúceho ekonomického odboru SSGK. V roku 1976
odišiel do dochodku. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného
povstania. Je nositelom "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" z roku 1974.
Výročie 90 rokov:
29. januára 2001 - Ing. Elemír Bukovinský. Rodák zo Spišskej
Novej Vsi. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v roku 1940.
Do roku 1950 ako pracovník Povereníctva techniky vykonával práce
spojené s budovaním štátnej nivelačnej siete. V týchto prácach pokračov~l aj v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave
v Bratlslave, ako vedúci nivelačného oddelenia. V Geodetickom
ústave v Bratislave vykonával funkcie vedúceho oddelenia technickej kontroly, projektanta, vedúceho mapovej dokumentácie a vedúceho útvaru obrany. Z tejto funkcie odišiel v roku 1976 do
dochodku. Je spoluautorom známej geodetickej príručky "GEOTOPO".
31. ledna 200 1- Ing. Kamil Klimeš, rodák z Jimramova (okres ŽĎár
n. Sáz.), absolvent Vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze
z roku 1934. Prošel bohatou a rozmanitou praxí ve státních úřadech
a resortních organizacích na celém území tehdejší ČSR. Je nositelem řady pracovních ocenění. Do důchodu odešel roku 1975 z funkce
vedoucího Střediska geodézie v Olomouci.

Z ďalších výročí pripomíname:
9. januára 1911 - pred 90 rokmi sa narodil v Suchej nad Pamou
(okres Tmava) prof. In~ Pavelllavský. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Ceskom vysokom učení technickom v Prahe
nastúpil v roku 1939 do Katastrálneho meračského úradu v Bratislave. Na jeseň v roku 1946 prešiel na Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, kde prednášal geodéziu pre všetky inžinierske
oddelenia (smery štúdia). V roku 1952 odišiel s Baníckou fakultou
do Košíc a s nevšedným elánom a príkladnou starostlivosťou budoval špecializáciu banského meračstva. Vykonával viaceré akademické funkcie. Bol publikačne činný a vychoval mnoho geodetických a baníckych odbomíkov. Zomrel v Košiciach 15. 1. 1965. Jeho
telesné pozostatky boli prevezené do rodnej obce.
19. ledna 1906 - před 95 lety se v Plzni narodil prof. Ing. Adolf Fiker, profesor Vojenské akademie v Bmě. Byl asistentem prof. Petříka na ČVUT v Praze, od roku 1936 pracovníkem brněnského ředitelství drah. Po roce 1945 působil na obnovené Vysoké škole
technické v Bmě, od roku 1950 na nově založené Vojenské technické
akademii. Byl významně činný publikačně, autorem na 30 pojednání: některá z nich zveřejnil i v GaKO. Zemřel neočekávaně 8. 4.
1959 v Bmě.
28. ledna 1876 - před 125 lety se v Čáslavi narodil brig. gen. Karel Rausch, první velitel Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ)
v Praze v období 1919-1934. Absolvoval válečnou školu ve Vídni,
působil na vyšších velitelstvích ve Vídni a Krakově. Jako s~tník generálního štábu byl roku 1909 přidělen k vídeňskému VZU. V následujících letech mapoval v Tyrolsku a v Bosně, stal se velitelem
mapovacího oddělení. Po vzniku Československa se stal jedním ze
zakladatelů geodetické služby armády nového státu. Zasloužil se
o vznik a organizaci VZÚ v Praze a zejména o jeho uznávané postavení v čs. armádě, mezi technickou veřejností i v kontextu mezinárodní spolupráce. Do generálské hodnosti byl povýšen roku 1926.
Zemřel r. 1954.
30. ledna 1901 - před 100 lety se narodil v Praze RNDr. Jaroslav
Mrkos. Po promoci na UK v Praze s aprobací pro matematiku a fyzik].! nastoupil místo odborného asistenta u prof. Dr. Kladivy
v Ustavu vyšší geodézie a astronomie na ČVŠT v Bmě, kde bylo
prováděno měření tíže s připojením na Postupim, jehož se zúčastnil.
Od r. 1928 nalézáme jeho články v geodetických časopisech i vysokoškolských sbornících s tematikou gravimetrie, nomografie, přesné
nivelace, určování konstant aneroidu aj. Na škole vzbuzovaly zájem
posluchačů jeho semináře a noční astronomická cvičení na ústavní
observatoři. O nočním pozorování oblohy přednášel také v rozhlasových relacích. V r. 1941 byl zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl 16. června 1942 umučen. (Obdobný osud stihl jeho kolegu, odborného asistenta Ing.
Potočka a prof. Kladivu, zemřelého v r. 1943 na následky vězněni).
Dr. Mrkos byl již v r. 1939 navržen na profesorské místo na zakládané SVŠT v Bratislavě. Tato hodnost mu byla udělena "in memoriam" po válce v r. 1945 na VŠT v Bmě (s uveřejněním na pamětní
desce ve vestibulu této školy).
5. února 1916 - před 85 lety se ve Volyni narodil Ing. Dr. Ladislav
J. Lukeš, vedoucí oddělení astronomie tehdejšího Geodetického
a topografického ústavu v Praze. Pracoval v triangulaci, základní trigonometrické síti a v geodetické astronomii. Podílel se na vybudování Geodetické observatoře na Pecném u Ondřejova. Byl publikačně
činný, autorem knihy Základy geodetické astronomie (Praha, SNTL
1954), členem redakční rady GaKO a časopisu Studia geophysica et
geodaetica a členem význačných odborných společností, komisí
a úzkým spolupracovníkem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického a Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Zemřel předčasně 15.11. 1957 v Praze.

5. února 1906 - před 95 lety se narodil Ing. František Hercík, absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze. Věnoval se speciálním geodetickým a kartograficl0'm pracím ve vodohospodářském oboru, byl zaměstnancem Reditelství výstavby, rozvoje
a správy vodohospodářských děl v Praze, zasloužil se o tvorbu Základní vodohospodářské mapy ČSSR 1 : 50 000. Po řadu let působil jako tajemník Společnosti pro geodézii a kartografii bývalé Československé vědeckotechnické společnosti. Zemřel v Praze 16. 1.
1996.
9. února 1911 - před 90 lety se v Praze narodil Ing. Antonín Trpka,
bývalý pracovník resortu geodézie a kartografie. Po vystudování zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze a skončení vojenské presenční služby byl zaměstnán jako bezplatný měřický aspirant u Generálneho finančného riaditel'stva v Bratislavě. Od roku 1937 byl
zaměstnán u bývalého Meračského úradu v Bratislavě při novém měření. Poté nastoupil v Praze ke Katastrálnímu měřickému úřadu a prošel i dalšími pracovišti státní správy. Po vzniku samostatného resortu
bývalé Ústřední správy geodézie a kartografie (ÚSGK) zde zastával
řadu funkcí. Zemřel dne 23. 5. 1987 v Praze.
11. února 1916 - před 85 lety se narodil v Bmě prof. Ing. František Hromádka, CSc., profesor inženýrské geodézie a dopravního
stavitelství na Fakultě stavební (FAST) Vysokého učení technického,
Brno. Pedagogickou dráhu nastoupil po praxi u tehdejších Československých drah roku 1961, kdy byl jmenován docentem. Profesorský titul získal roku 1970, v letech 1970-1974 zastával funkci děkana FAST a v letech 1974-1976 funkci prorektora VUT. V období
1952-1972 publikoval v GaKO a školních sbornících přes 25 odborných pojednání, většinou z tématiky trasování dopravních cest,
vytyčování oblouků a přechodnic. Byl spoluautorem celostátní učebnice a autorem několika skript. Jeho působení bylo odměněno státním vyznamenáním a Zlatou medailí VUT. Do důchodu odešel v r.
1981. Zemřel v Bmě 17. 8. 1997.
15. února 1931 - před 70 lety se narodil Ing. Miroslav Ezechýl ve
Zděchově na Valašsku (okr. Vsetín). Vystudoval obor geodézie na
Vojenské technické akademii v Bmě (1956), poté pracoval v Geodetickém ústavu v Bratislavě a Geodézii v Bmě. Od r. 1970 až do
své předčasné smrti působil jako středoškolský učitel geodetických
předmětů na Střední průmyslové škole stavební v Bmě. Byl výborným stolním tenistou a prvoligovým trenérem družstva žen ve stolním tenise. Zemřel 3. 3. 1990.
15. února 1911 - před 90 lety se narodil Ing. Miroslav Tkáč, dlouholetý vedoucí pracovník resortních okresních pracovišť, zejména na
severní Moravě a ve Slezsku. V roce 1974, kdy odcházel do výslužby,
zastával funkci vedoucího Střediska geodézie v Opavě. Zemřel
20. 10. 1995 v Opavě.
27. marca 1926 - pred 75 rokmi sa narodil v malej liptovskej obci
Vrbie (okres Liptovský Mikuláš), dnes zaliatej vodnou nádržou Bešeňová prof. Ing. Ivan Rybársky, CSc. Od skončenia zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského
inžinierstva (FSZl) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1952 působil na Katedre mapovania a Qozemkových úprav FSZI (od roku 1960 Stavebná fakulta) SVST (od
19.3. 1991 Slovenská technická univerzita). V roku 1963 získal
hodnosť kandidáta vied, za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 4. 1966 a za profesora 1. 8. 1991. Bol uznávaným odborníkom v pozemkových úpravách a mal rozsiahlu expertíznu, posudkovú, prednáškovú, publikačnú (okolo 60 prác) a vedeckovýskumnú činnosť. Do důchodku odišiel 31. 8. 1991. Významná
bol a jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti. Bol nositel'om čestných uznaní a vyznamenaní. Zomrel v Bratislave 28. 8.
1996.

Foto z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru,
Zeměměřický úřad, Praha

