GEODETICKÝ
a KARTOGRAFICKÝ

obzor
Český úřad zeměměřický a katastrální
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej repub l i k y

6/2013

Roč. 59 (101)

o

Praha, červen 2013
Číslo 6 o str. 109–136

Aplikace pro mobilní zařízení
O aplikaci
Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí uživatelům
chytrých mobilních telefonů a zejména tabletů vlastní
aplikaci „Mapy ČÚZK“.
Aplikace nabízí prohlížení mapových produktů z tvorby resortu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního.
Mapy jsou poskytovány výhradně vlastními prohlížecími službami WMS a WMTS.
Kromě aktuálních dat jsou zobrazovány i archivní mapy z Ústředního archivu
zeměměřictví a katastru.

Kromě prohlížení map aplikace dále umožňuje:
Dotazování na informace z katastru nemovitostí.
Dotazování na přesně určené souřadnice a další údaje o bodech z databáze
bodových polí ČR.
Vyhledávání místa v mapě podle pravidelně ověřovaných registrů a databází
geografických jmen, správního členění a adres.

Stažení aplikace Aplikace je dostupná ve dvou verzích, pro zařízení s operačním
systémem iOS (Apple)

a Android

.

Náhled obrazovky aplikace

Copyright © 2010 ČÚZK, všechna práva vyhrazena. Kontakt: Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, tel.: +420 284 041 111, fax: +420 284 041 416, e-mail: podpora.zums@cuzk.cz

GaKO 59/101, 2013, číslo 6, str. 001

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 6

109

Obsah
Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Vliv přispění signálů GLONASS
na stanovení hodnot celkového
zpoždění signálu vlivem troposféry . . . . . . . . . . . . . 109
Ing. Petra Kocmanová, doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.
Kalibrace dálkoměrné kamery
SwissRanger SR4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Z ČINNOSTI ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ . . . . . . . . . . . 131
MAPY A ATLASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
OSOBNÉ SPRÁVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Vliv přispění signálů GLONASS
na stanovení hodnot celkového
zpoždění signálu vlivem troposféry

Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.,
Institut geoinformatiky,
Hornicko-geologická fakulta,
VŠB-TU Ostrava

Abstrakt
Stanovení parametrů troposféry z měření globálních navigačních družicových systémů (GNSS). Při standardním zpracování
jsou používána pouze měření z globálního polohového systému (GPS), pro jisté účely by však bylo vhodné využívat kombinaci
více GNSS. Úkolem bylo kvantifikovat vliv přispění signálů GLONASS na základní zpracování meteorologie GNSS, tedy stanovení hodnot ZTD (Zenith Total Delay – celkové zpoždění signálu vlivem troposféry v zenitovém směru). Bylo vyhodnoceno
měření o délce 14 měsíců, hodnoty ZTD z vlastního řešení byly porovnávány s řešeními poskytovanými Mezinárodní službou GNSS a Geodetickou observatoří Pecný. Ze získaných výsledků vyplývá, že kombinovaná GPS + GLONASS zpracování ZTD
dosahují kvality minimálně srovnatelné s GPS.
Impact of GLONASS Signals Inclusion on Tropospheric Zenith Total Delay Processing
Summary
Discussion of GNSS meteorology, which is used for determining atmospheric parameters from Global Navigation Satellite
System signals. During standard processing only signals from GPS are used, but for some purposes it would be useful to use
data from more satellite systems. Main goal of this study was to evaluate the contribution of GLONASS signals to the
standard processing in the GNSS meteorology, which means determination of ZTD (Zenith Total Delay represents a total signal
delay caused by the atmosphere in the zenith direction). A long-term processing for a 14 month period was evaluated, ZTD
values from own solutions were compared with those from GOP EPN and IGS. Gained results indicate that combined ZTD
processing of GPS + GLONASS data is of a high quality.
Keywords: GNSS meteorology, GNSS tomography, Zenith Total Delay, post-fit residual

1. Úvod
Použitelnost globálních navigačních družicových systémů
(GNSS) pro stanovení parametrů troposféry již byla prokázána na počátku devadesátých let minulého století,
např. [1], [2]. Na základě znalosti hodnoty celkového zpoždění signálu v zenitovém směru nad přijímačem GNSS
(ZTD – Zenith Total Delay) a hodnot atmosférické teploty
a tlaku vzduchu v místě měření jsme schopni s vysokou
přesností stanovit obsah vodních par v atmosféře. Tento
parametr výrazně ovlivňuje stav a vývoj počasí. V současnosti jsou pro jeho určování stále nejčastěji používány meteorologické radiosondy, které umožňují získávat podrobný
vertikální profil obsahu vodních par v atmosféře. Průměrná hodnota ZTD je 2,3 m (neboli 8 ns) pro přijímač

umístěný v nulové nadmořské výšce a při standardních
atmosférických podmínkách.
Troposféra ovlivňuje signál dvěma způsoby. Za prvé
se signál ohýbá na přechodech vrstev s různými indexy
refrakce a šíří se díky tomu po křivce místo po přímce. Za
druhé se vlna šíří v prostředí s určitou hustotou pomaleji
než ve vakuu. Součet těchto komponent dává celkové
zpoždění signálu. To může být pro studované účely rozděleno i jiným způsobem, a to na větší poměrnou část
způsobenou hydrostatickou složkou vlivu atmosféry (ZHD)
a menší část způsobenou nehydrostatickou složkou vlivu
atmosféry (ZWD). ZHD závisí převážně na hodnotách
atmosférického tlaku vzduchu a ZWD na obsahu vodních
par [3]. V průběhu zpracování měření globálního polohového systému (GPS) jsou určovány obě tyto kompo-
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nenty a platí vztah:

ZTD = ZHD + ZWD.

(1)

Obecně platí, že hydrostatické vlastnosti atmosféry jsou
z pohledu času poměrně stálé a jsou relativně snadno modelovatelné. Obsah vodních par v atmosféře je naopak
v čase velice proměnlivý a nejen z tohoto důvodu mnohem
obtížněji určitelný.
Výsledkem zpracování měření GNSS (GPS) jsou hodnoty
ZTD pro polohu přijímače a stanovený čas. Tyto hodnoty
společně s údaji atmosférického tlaku a teploty vzduchu naměřenými přímo u přijímače umožňují následně vypočítat
integrální obsah vodních par v atmosféře (IWV – Integrated
Water Vapour).
Při zpracování měření ze sítě dvaceti přijímačů GNSS a výpočtu hodnot IWV v hodinovém intervalu jsme schopni
získat až 480 víceméně nezávislých hodnot IWV pro dané
území a den. Porovnání tohoto čísla s výstupem z měření
radiosond, které jsou v rámci České republiky vypouštěny
pouze ze dvou míst v časovém intervalu 6 – 12 hodin,
v tomto případě jasně hovoří ve prospěch metody GNSS.
Její značnou výhodou je také schopnost poskytovat stabilní a spolehlivé výsledky i za velmi nepříznivých atmosférických podmínek, jakými jsou extrémní bouře, vichřice či
přívalové deště. Potvrzují to např. práce [4], [5], [6].
Pokusy o asimilaci hodnot IWV či ZTD získaných z měření GPS do numerických předpovědních modelů počasí
(NWP – Numerical Weather Prediction model) jsou prováděny již od druhé poloviny devadesátých let minulého století. Meteorologický ústav Spojeného království Velké Británie a Severního Irska operativně asimiluje hodnoty ZTD do
svých modelů středního a malého měřítka od března roku
2007. Dle [7] tento krok přispěl k mírnému celkovému
zlepšení předpovědi počasí. Druhou zemí, která operativně
využívá ZTD, je Francie. Zavedení těchto produktů vedlo
zejména ke zkvalitnění krátkodobých předpovědí srážek
v rámci modelů ALADIN a AROME [8]. Pozitivní vliv ZTD na
krátkodobé (0 – 12 hodin) předpovědi zejména silných srážek v rámci modelů středního měřítka potvrzují autoři prací
[9], [10], [11], [12], [13]. Publikovaný vliv na jiné meteorologické parametry určované modely (teplota vzduchu, výskyt oblačnosti) byl v případě testovacích kampaní závislý
na panujícím počasí s proměnlivým malým pozitivním či
neutrálním dopadem na kvalitu předpovědi.
Základní nevýhodou klasické meteorologie GNSS však
je, že dokáže poskytnout pouze celkovou hodnotu obsahu
vodních par v atmosféře v zenitovém směru nad přijímačem GNSS v libovolném čase. Neznáme tedy konkrétní
rozložení vodních par v jednotlivých výškách troposféry,
což je informace pro meteorology velice podstatná.
Z tohoto důvodu dochází k vývoji metody tomografie
atmosféry GNSS, jejíž potenciál byl již několikrát prokázán
(např. [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]). Metoda tomografie je obecně známá a s úspěchem využívána v mnoha
odvětvích lidské činnosti – lékařství, studium hornin a materiálů, archeologie apod.
Hlavním principem tomografie atmosféry GNSS je diskretizace prostoru nad sítí referenčních stanic GNSS do trojrozměrné sítě buněk nazývaných voxely, viz obr. 1. Obsah
vodních par je rekonstruován pro každý voxel sítě ze všech
dostupných observací v podobě šikmých zpoždění signálu
(Slant Wet Delay). Obsah vodních par je v rámci každé buňky
považován za konstantní. Zásadním problémem tomografie
je omezený počet signálů daný počtem pozemních přijímačů
a v čase proměnlivým počtem velmi vzdálených družic.

Obr. 1 Jednoduché schéma principu tomografie GNSS [21]

2. Popis zpracování
Velkým přínosem pro tomografii atmosféry GNSS by byla
možnost využívat měření z kombinace několika GNSS, jak
dokazuje např. práce [22]. Větší celkový počet signálů získaných z různých azimutálních a elevačních úhlů by do systému rekonstrukce obsahu vodních par vnesl větší množství informací o stavu rozložení tohoto parametru v reálné
atmosféře. Ačkoliv v případě tomografie atmosféry znamená
větší počet observací jasný přínos, v případě zpracování
ZTD je tato otázka diskutabilnější. U GLONASS je problémem zejména používání mírně rozdílných frekvencí, na kterých jednotlivé družice vysílají, což následně při zpracování ztěžuje fixování ambiguit na jejich celočíselnou hodnotu [23]. Dalším zdrojem negativních vlivů mohou být fázová centra antén přijímačů. Standardně se tedy pro zpracování ZTD využívají pouze signály GPS.
V rámci studie bylo provedeno nejprve zpracování pouze
měření GPS a následně také kombinované zpracování dat
z GPS a GLONASS technikou dvojitých diferencí, oboje pro
časové období 14 měsíců v rozmezí září 2011 až říjen 2012.
Cílem bylo otestovat, nakolik a jakým způsobem přidání dat
z GLONASS do zpracování ovlivní výsledné hodnoty ZTD
a post-fit reziduí. Studiu vlivu přispění signálů GLONASS na
stanovení ZTD se ve svých pracích již věnovali Bruyninx
[24] a Douša [25]; v obou případech byl pozorován jev systematického podhodnocení hodnot ZTD o velikosti okolo
1 mm v případě zpracování samostatných měření GLONASS
či kombinovaných měření GPS + GLONASS oproti samostatným zpracováním měření GPS. Obě práce však zpracovávaly data z období před 1 632. týdnem GPS (duben 2011),
ve kterém došlo k přechodu na model fázových center antén
přijímačů IGS08 ANTEX z předchozí verze IGS05 [26].
Pozitivní vliv tohoto přechodu na nový model v podobě
minimalizace dříve pozorované systematické chyby v hodnotách ZTD byl pozorován a prezentován v práci [27], která
obsahuje rozsáhlé hodnocení dlouhodobého zpracování
dat z období po 1 632. týdnu GPS.
Výsledky z vlastního řešení ZTD (GPS, GPS + GLONASS)
byly porovnávány s výsledky z jiných ověřených zdrojů. Nejprve byly porovnávány hodnoty ZTD s finálními řešeními
analytického centra Geodetické observatoře Pecný (GOP)
dodávanými do kombinovaného řešení evropské sítě EPN
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Obr. 2 Vybraná síť referenčních stanic GNSS

(EUREF Permanent Network). Tato zpracování jsou založena
na technice dvojitých diferencí v Bernese GPS Software
s hodinovým intervalem určení hodnot ZTD [28]. Druhým
zdrojem hodnot ZTD byla finální řešení z Mezinárodní
služby GNSS (IGS) [29], která jsou založenA na technice PPP
(Precise Point Positioning) s 5-minutovým intervalem stanovení ZTD [30]. Při zpracování dat pomocí PPP nejsou
najednou zpracovávána data z celé sítě stanic, ale vždy
pouze ze stanice jedné [31]. Od 1 632. týdne GPS je toto
řešení ZTD IGS produkováno USNO (United States Naval
Observatory) používající Bernese GPS Software [27] a PPP
zpracování. V případě všech tří řešení je používána mapovací funkce Niell [32]. Jelikož všechna tři řešení využívají
rozdílný interval určení hodnot ZTD, byla porovnávána pouze
měření z totožných epoch existující v obou řešeních.
Vytvořené vlastní řešení zpracování ZTD Vysoké školy báňské (VSB) bylo postaveno na vědeckém programovém prostředku Bernese GPS Software, verze 5.0 [23] a metodě
dvojitých diferencí. Používaná síť referenčních stanic o 28
přijímačích je zobrazena na obr. 2. Je třeba zmínit, že z celkového počtu 28 referenčních stanic jich bylo na počátku
zpracovávaného období (září 2011) vybaveno přijímačem
GPS + GLONASS 19 a na konci (říjen 2012) 23. Ostatní stanice přispívaly do kombinovaného řešení jen daty z GPS. Nejedná se tedy o úplné kombinované řešení.
Interval určení hodnot ZTD byl stanoven na 30 minut
a byla využívána relativní omezení o velikosti 1 mm v rozdílu po sobě jdoucích ZTD při jejich finálním určení. Používat tato omezení při určování ZTD v intervalech kratších
než 1 hodina je doporučeno ze strany autorů Bernese GPS

Software pro zajištění vyšší stability řešení (vyšší korelace
určovaných parametrů vede k větší schopnosti absorbovat
chyby způsobené jinými vlivy než troposférickým zpožděním signálu). Vstupní souřadnice referenčních stanic byly
přebírány z řešení EUREF, platného pro daný týden GPS
(u stanic českých sítí nespadajících do tohoto evropského
řešení byly využívány jejich dlouhodobé souřadnice poskytované provozovatelem dané sítě, doplněné o korekce vlivem pohybu litosférických desek vzhledem k aktuálně zpracovávané epoše). Pro řešení ambiguit byla použita metoda QIF (Quasi Ionosphere-Free), viz [33]. Dvojice referenčních stanic v rámci sítě pro řešení ambiguit byly vybírány dle kritéria maximálního počtu společných observací.
Tento krok může hrát roli ve zpracování měření GPS +
GLONASS, pokud byla aktuální dvojice složena z jedné stanice vybavené přijímačem GPS + GLONASS a druhé stanice
vybavené pouze přijímačem GPS – v tomto případě byly
observace GLONASS z řešení v tomto kroku vyloučeny. Při
finálním stanovení hodnot ZTD bylo pro stanovení souřadnic použito řešení volné sítě s využitím několika opěrných
stanic. V tomto případě souřadnice žádné stanice v síti nejsou zafixovány, ale hledá se minimální suma jejich reziduí
za pomocí Helmertovy transformace. Při prováděné transformaci tak dochází k posunu celé sítě s využitím několika
vybraných opěrných stanic, ale ne k rotaci či změně měřítka
sítě. Jednotlivé parametry a nastavení zpracování pro
všechna tři řešení jsou uvedena v tab. 1. Kombinované zpracování měření GPS + GLONASS se od standardního zpracování měření GPS lišilo pouze přidáním vstupních dat
v podobě signálů GLONASS. Při finálním určování hodnot

GaKO 59/101, 2013, číslo 6, str. 004

Kačmařík, M.: Vliv přispění signálů GLONASS…

Geodetický a kartografický obzor

112 ročník 59/101, 2013, číslo 6

Tab. 1 Základní charakteristiky zpracování ZTD v používaných řešeních
Vlastní řešení (VSB)

GOP EPN

IGS

dvojité diference

dvojité diference

PPP

Bernese GPS Software,
verze 5.0

Bernese GPS Software,
verze 5.0

GIPSY/OASIS (do 1 630. týdne GPS), od 1 631.
týdne GPS Bernese GPS Software, verze 5.0

GPS/GPS + GLONASS

GPS

GPS

Interval vstupních dat

30 s

30 s

30 s

Interval stanovení ZTD

30 min

60 min

5 min

CODE final

IGS Rapid

IGS Final

aplikován model IGS

aplikován model IGS

aplikován model IGS

Technika řešení
Programový prostředek
Použité GNSS

Efemeridy družic, korekce hodin
Korekce fázových center

ZTD při kombinovaných zpracováních byly souřadnice stanic určovány totožnou metodou jako ve výše popsaném
případě – souřadnice stanic nebyly přebírány z dříve provedených samostatných řešení GPS jako v [25].

Tab. 2 Výsledky statistického porovnání hodnot ZTD mezi
vlastními dvěma řešeními
(VSB GPS + GLONASS – VSB GPS)
Porovnání ZTD, VSB GPS+GLONASS – VSB GPS

3. Porovnání hodnot ZTD
Hodnoty ZTD byly v rámci jednotlivých řešení porovnávány pro pět vybraných referenčních stanic (GOPE, GRAZ,
ONSA, POTS, WTZR), které jsou vybaveny přijímači GPS +
GLONASS a jsou zapojeny do sítě IGS, což hovoří o jejich
dlouhodobé stabilitě a kvalitě poskytovaných dat. Na
obr. 2 jsou tyto stanice, ležící ve výškách 50 m až 700 m
nad elipsoidem, použitým symbolem odlišeny od ostatních stanic sítě.
3.1 Srovnání vlastních řešení VSB GPS
a VSB GPS + GLONASS
Tab. 2 poskytuje přehled s výsledky porovnání hodnot ZTD
z vlastních řešení VSB s průměrnými hodnotami pro celé
zpracovávané období pro jednotlivé stanice. Grafickou
reprezentaci vývoje v rámci jednotlivých měsíců nabízejí
obr. 3 a 4. Porovnávány byly všechny dostupné dvojice
hodnot z celkového počtu 434 zpracovaných dní. Z porovnávání nebyly odstraněny žádné odlehlé hodnoty.
Rozdíly mezi zpracováním pouze měření GPS a zpracováním kombinace měření GPS + GLONASS jsou minimální, o čemž vypovídají průměrné hodnoty systematické
chyby (BIAS, průměr rozdílů) i náhodné složky chyby
(SDEV, směrodatná odchylka rozdílů). Průměrné hodnoty
BIAS za celé zpracovávané období se u jednotlivých stanic pohybují v rozsahu -0,4 mm až 0,4 mm, což je při typické hodnotě ZTD okolo 2 200 mm rozdíl minimální.
Hodnoty SDEV, které vypovídají o stabilitě celého řešení, se u všech stanic pohybují okolo hranice 1,1 mm,
přičemž je mírně patrný sezónní trend s vyššími hodnotami SDEV v průběhu letních měsíců. V teplejších měsících roku obecně obsah vodních par dosahuje vyšších
hodnot a je také časově mnohem proměnlivější. Při hodnocení vývoje BIAS se tento sezónní trend nevyskytuje.
Pro obě studované statistické veličiny platí, že vývoj
hodnot mezi jednotlivými měsíci je u všech pěti sta-

stanice

BIAS (mm)

SDEV (mm)

počet porovnaných dní

GOPE

0

1,1

421

GRAZ

0,4

1,1

426

ONSA

0,3

1,2

429

POTS

-0,4

1,1

397

WTZR

0,4

1,2

424

průměr

0,1

1,1

419

nic až na výjimky velmi obdobný, mnohdy zcela totožný. Představené výsledky jasně ukazují, že kombinované zpracování ZTD měření GPS + GLONASS se od toho
klasického, využívajícího pouze data z GPS, liší jen minimálně. Pro potvrzení celkové kvality vytvořených řešení
však bylo potřeba porovnat je s řešeními obecně uznávanými.
3.2 Srovnání vlastních řešení VSB GPS
a VSB GPS + GLONASS s řešením GOP EPN
Jak již bylo uvedeno, řešení GOP EPN je stejně jako vlastní
řešení VSB založeno na technice dvojitých diferencí a programovém balíku Bernese GPS Software. Výsledky porovnání pro jednotlivé měsíce a stanice poskytují tab. 3 a obr. 5,
6, 7 a 8. Celkové průměrné hodnoty BIAS se mezi řešeními VSB a GOP EPN pohybují v případech porovnávaných
stanic v rozmezí 0,6 mm až 1,5 mm, hodnoty SDEV okolo
2,6 mm. Tyto hodnoty ukazují na vysokou shodu mezi jednotlivými řešeními.
Z výsledků je patrné, že přidání signálů GLONASS do zpracování ZTD celkově nemá negativní vliv na jejich výslednou
kvalitu. Při hodnocení vývoje BIAS se projevují v rámci obou
porovnání obdobné trendy, i samotné absolutní hodnoty jsou
srovnatelné, nebo v případě GPS + GLONASS dokonce nižší.
Přesto však zejména u stanice POTS můžeme pozorovat
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Obr. 3 Výsledky porovnání vlastních řešení ZTD, hodnoty BIAS pro jednotlivé stanice
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Obr. 4 Výsledky porovnání vlastních řešení ZTD, hodnoty SDEV pro jednotlivé stanice

Tab. 3 Výsledky statistického porovnání hodnot ZTD mezi vlastními dvěma řešeními
(VSB GPS, VSB GPS + GLONASS) a řešením GOP EPN pro vybrané referenční stanice
Porovnání ZTD, VSB – GOP EPN
stanice

VSB GPS – GOP EPN

VSB GPS + GLONASS – GOP EPN

počet porovnaných dní

BIAS (mm)

SDEV (mm)

BIAS (mm)

SDEV (mm)

GOPE

1

2,7

1

2,6

421

GRAZ

1

2,6

0,6

2,5

424

ONSA

0,9

2,7

0,6

2,5

403

POTS

1,1

2,5

1,5

2,4

397

WTZR

1,2

2,7

0,8

2,6

424

průměr

1,0

2,6

0,9

2,5

414
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Obr. 5 Výsledky porovnání vlastního řešení ZTD VSB GPS a řešení GOP EPN,
hodnoty BIAS pro jednotlivé stanice
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Obr. 6 Výsledky porovnání vlastního řešení ZTD VSB GPS + GLONASS a řešení
GOP EPN, hodnoty BIAS pro jednotlivé stanice
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Obr. 7 Výsledky porovnání vlastního řešení ZTD VSB GPS a řešení GOP EPN,
hodnoty SDEV pro jednotlivé stanice
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Obr. 8 Výsledky porovnání vlastního řešení ZTD VSB GPS + GLONASS a řešení GOP EPN,
hodnoty SDEV pro jednotlivé stanice

Tab. 4 Výsledky statistického porovnání hodnot ZTD mezi vlastními dvěma řešeními
(VSB GPS, VSB GPS+GLONASS) a řešením IGS pro vybrané referenční stanice
Porovnání ZTD, VSB – IGS
stanice

VSB GPS – IGS

VSB GPS + GLONASS – IGS

počet porovnaných dní

BIAS (mm)

SDEV (mm)

BIAS (mm)

SDEV (mm)

GOPE

-1,6

3,1

-0,6

3

421

GRAZ

-0,3

2,9

-0,7

2,8

424

ONSA

0

2,9

-0,2

2,7

403

POTS

0,2

3,5

0,6

3,3

147

průměr

-0,4

3,1

-0,2

2,9

349

zvýšený rozptyl v hodnotách BIAS pro jednotlivé měsíce,
objevující se při zahrnutí měření GLONASS do zpracování.
Hodnoty SDEV z porovnání řešení VSB GPS + GLONASS
dosahují u všech stanic mírně nižších hodnot než v případě VSB GPS, což potenciálně může ukazovat na mírné
zvýšení stability řešení vlivem přispění signálů GLONASS.
V rámci srovnání vlastních řešení VSB s GOP EPN se
u hodnot SDEV výrazně projevuje již popisovaný vliv sezónního trendu vývoje hodnot ZTD. Ten může být v tomto
případě částečně způsoben také vlivem časového intervalu 60 minut, který je v řešení GOP EPN použit pro určování hodnot ZTD. Ve vlastních řešeních VSB je tento interval 30 minut. V představeném hodnocení byly porovnávány pouze hodnoty z odpovídající si epochy. V období
letních měsíců, kdy se obsah vodních par v atmosféře
může v čase rychle měnit, by mohl tento rozdíl v časových intervalech ovlivňovat kvalitu porovnání výstupů – například určité dynamické změny ve vývoji hodnot ZTD se
mohou při 30minutovém intervalu projevit, při 60minutovém však již ne.

3.3 Srovnání vlastních řešení VSB GPS
a VSB GPS + GLONASS s řešením IGS
Přestože jsou stanice POTS a WTZR dlouhodobě zařazeny
do sítě IGS, do samotného zpracování ZTD provozovaného
IGS byla stanice POTS zahrnuta až od 1 692. týdne GPS
(květen 2012) a stanice WTZR od 1 705. týdne GPS (září
2012). Z tohoto důvodu byla porovnání s vlastními řešeními
VSB provedena u stanice POTS až od června 2012 a pro
stanici WTZR nebyla provedena vůbec. Pro zachování konzistence srovnání jednotlivých řešení byly v případě stanic
GOPE, GRAZ a ONSA do porovnání VSB – GOP EPN, VSB –
IGS a GOP EPN – IGS zahrnuty pouze ty zpracované dny,
kdy byly k dispozici výsledky ze všech tří řešení.
Tabelované i grafické výstupy porovnání poskytují tab. 4
a obr. 9, 10, 11 a 12. Průměrné hodnoty BIAS se v rámci
všech stanic pohybují na velmi obdobné úrovni jako v případě srovnání s GOP EPN (rozmezí -1,6 mm až 0,6 mm),
hodnoty SDEV jsou však přibližně o 0,3 mm vyšší, s průměrem okolo 2,9 mm.
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Obr. 9 Výsledky porovnání vlastního řešení ZTD VSB GPS a řešení IGS,
hodnoty BIAS pro jednotlivé stanice
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Obr. 10 Výsledky porovnání vlastního řešení ZTD VSB GPS + GLONASS a řešení IGS,
hodnoty BIAS pro jednotlivé stanice
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Obr. 11 Výsledky porovnání vlastního řešení ZTD VSB GPS a řešení IGS,
hodnoty SDEV pro jednotlivé stanice
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Obr. 12 Výsledky porovnání vlastního řešení ZTD VSB GPS + GLONASS a řešení IGS,
hodnoty SDEV pro jednotlivé stanice

Potvrzuje se zde trend pozorovatelný již v případě
srovnání s GOP EPN, kdy přidání dat z GLONASS do zpracování ZTD vedlo k mírnému snížení hodnot SDEV. Vývoje
hodnot BIAS a SDEV jsou opět velmi obdobné pro všechny
stanice, a to jak při porovnání VSB GPS – IGS, tak i v případě VSB GPS + GLONASS – IGS. Sezónní trend zvyšování
hodnot SDEV v období letních měsíců je patrný i zde, i když
ve výrazně menší míře, než tomu bylo při porovnání vlastních řešení VSB s řešením GOP EPN.
3.4 Srovnání řešení GOP EPN s řešením IGS
Finálně bylo provedeno srovnání hodnot ZTD mezi dvěma
řešeními použitými pro stanovení kvality vlastních výstupů.
Výsledky poskytují tab. 5 a obr. 13, 14. Ačkoliv průměrné
hodnoty BIAS pro celé zpracované období jsou na obdobné úrovni jako v případě předcházejících porovnání
(rozmezí -1,6 mm až -0,8 mm), v případě tohoto srovnání
existuje značný propad hodnot BIAS v listopadu roku 2011,
a to až na úroveň -4,3 mm pro stanici GOPE, což může ukazovat na potenciální problém v některém z řešení. Jelikož
se tento propad hodnot vyskytuje při porovnání mezi VSB
a IGS, ale v případě VSB a GOP EPN ne, je s největší pravděpodobností způsoben sníženou kvalitou zpracování ZTD IGS
v daném období.
V případě SDEV (obr. 14) je možno pozorovat v letních
měsících roku 2012 vzrůstající rozdíly mezi jednotlivými
stanicemi, které se v menší míře projevovaly již v porovnání VSB s IGS, ale v případě porovnání VSB s GOP EPN ne.
Možným důvodem tohoto stavu je použití techniky PPP
pro zpracování ZTD, kdy kvalita jeho výstupů je přímo spojena s kvalitou měření na dané referenční stanici. Nejhorší
je tato situace u stanic GOPE a POTS, jako nejkvalitnější se
jeví výstupy z ONSA. Pro potvrzení tohoto tvrzení by však
bylo potřeba provést porovnání výstupů z více referenčních stanic, než je předloženo v tomto článku. Určitou roli
může hrát taktéž fakt, že hodnoty ZTD jsou v řešení IGS
určovány v 5-minutových intervalech, na rozdíl od robust-

Tab. 5 Výsledky statistického porovnání hodnot ZTD mezi
řešeními GOP EPN a IGS pro vybrané referenční stanice
Porovnání ZTD, GOP EPN – IGS
stanice

BIAS (mm)

SDEV (mm)

počet porovnaných dní

GOPE

-1,6

3,1

421

GRAZ

-1,3

3

424

ONSA

-0,8

2,7

403

POTS

-1,3

3,8

147

průměr

-1,3

3,1

349

nějších řešení VSB a GOP EPN s intervalem 30, respektive 60
minut. Interval určování ZTD může mít vliv na kvalitu a stabilitu řešení.
Publikované rozdíly mezi všeobecně uznávanými řešeními ZTD GOP EPN a IGS jsou srovnatelné s rozdíly mezi
vlastními řešeními VSB a jimi, mnohdy je dokonce převyšují. Tento stav potvrzuje vysokou kvalitu vytvořeného řešení ZTD, ať již při zpracování pouze dat z GPS či kombinace dat z GPS + GLONASS.
3.5 Celkové zhodnocení porovnání hodnot ZTD
mezi jednotlivými řešeními
Na základě provedených zpracování dat a statistických vyhodnocení je možno shrnout několik trendů:
• Zahrnutí signálů GLONASS do zpracování ZTD technikou dvojitých diferencí nemá negativní vliv na výsledné
hodnoty ZTD. Naopak, tento krok vedl k mírnému snížení
náhodné složky chyby (SDEV), což ukazuje na potenciální zvýšení stability řešení VSB GPS + GLONASS oproti
samostatnému řešení VSB GPS a přiblížení se k výsledkům jiných řešení ZTD (GOP, IGS).
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Obr. 13 Výsledky porovnání řešení ZTD GOP EPN a IGS,
hodnoty BIAS pro jednotlivé stanice
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Obr. 14 Výsledky porovnání řešení ZTD GOP EPN a IGS,
hodnoty SDEV pro jednotlivé stanice

• Systematický rozdíl mezi hodnotami ZTD ze samostatných
zpracování dat z GPS a GLONASS či GPS + GLONASS,
popsaný v pracích [24], [25], [27] při zpracovávání dat
z období před 1 632. týdnem GPS, nebyl v případě této
studie pozorován. Pravděpodobně se tak potvrzuje zvýšená konzistence mezi výstupy z řešení GPS a GLONASS
či řešení GPS + GLONASS po přechodu na model IGS08
ANTEX, zmíněná již v [27].
• Vývoj hodnot SDEV je obecně spojen se sezónním trendem, který je zřejmě dán výrazně vyššími hodnotami
obsahu vodních par v atmosféře v období letních měsíců
a jeho značnou časovou proměnlivostí.
• Představená řešení ZTD (VSB GPS, VSB GPS + GLONASS,
GOP EPN, IGS) jsou vzájemně ve velmi vysoké shodě –
hovoří o tom hodnoty systematické složky chyby (BIAS)
pohybující se v rámci jednotlivých porovnání za celé ob-

dobí mezi -1,3 mm a 1,0 mm i hodnoty náhodné složky
chyby (SDEV = 1,1 mm až 3,1 mm). Když pomineme
zahrnutí signálů GLONASS do zpracování VSB GPS +
GLONASS, důvody pro existující rozdíly mezi řešeními
je možno hledat v rozdílném přístupu ke zpracování
(síťové versus zpracování PPP, použité produkty s efemeridami družic, vstupní souřadnice referenčních stanic, způsob fixování ambiguit, interval stanovení hodnot
ZTD apod.).

4. Porovnání post-fit reziduí
Post-fit reziduum reprezentuje rozdíl mezi skutečnou observací a observací korigovanou při zpracování měření GNSS
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o všechny odstranitelné vlivy ovlivňující měření. Jeho hodnota je tedy dána částmi vlivů, které se nepodařilo během
zpracování ZTD odstranit. Jedná se zejména o nemodelovanou část parametrů troposféry reprezentující její asymetrii, nemodelovaný vliv fázových center přijímačů a vícenásobného šíření signálu a šum měření.
V případě zpracování PPP získáváme díky práci s nediferencovanými observacemi na výstupu post-fit reziduum
přímo pro danou observaci. V případě použití techniky
dvojitých diferencí jsou však i výsledná rezidua zpracování dvojitě diferencovaná a je potřeba provést jejich
transformaci na nediferencovaná. V současnosti stále jedinou dostupnou techniku pro tento krok představili ve své
práci Alber aj. [34]. Jejím základem je předpoklad nulové
sumy určité skupiny reziduí, který však může do transformovaných reziduí vnášet výrazné systematické chyby, jak
dokazuje [35]. Bohužel, při současně panujícím stavu nezbývá než používat tuto techniku transformace post-fit reziduí či zvolit zpracování PPP hodnot ZTD s přímým ziskem
nediferencovaných reziduí.
Transformovaná post-fit rezidua z vlastních řešení GPS
a GPS+GLONASS byla pro vybranou stanici GOPE porovnávána v rámci čtyř 6 až 7denních období z různých částí
roků 2011 a 2012. Výsledky statistického srovnání reziduí
z obou řešení poskytuje tab. 6. Do tohoto srovnání vstu-

Tab. 6 Výsledky statistického porovnání post-fit reziduí
mezi řešeními VSB GPS a VSB GPS + GLONASS pro
referenční stanici GOPE
Srovnání post-fit reziduí ze zpracování
VSB GPS a VSB GPS + GLONASS
počet porovnaných
období
BIAS (mm) SDEV (mm)
reziduí
1. - 7. 10. 2011

-0,3

5,3

172 571

1. - 7. 2. 2012

-0,0

2,9

180 161

2. - 7. 6. 2012

-0,3

6,0

143 657

1. - 6. 10. 2012

-0,2

3,9

146 952

průměr/suma

-0,2

4,5

643 341

povala pouze rezidua observací družic GPS, která se nacházela v obou řešeních. Průměrná hodnota BIAS dosahuje velmi nízké úrovně -0,2 mm, hodnoty SDEV se pohybují v rozmezí 2,9 mm až 6,0 mm. Ve vývoji zejména hodnot SDEV je patrný roční trend, kdy v teplejších měsících
roku jsou pozorovatelné větší rozdíly mezi rezidui z obou
řešení. Tato situace je pravděpodobně způsobena zmiňovaným ročním trendem vývoje hodnot obsahu vodních
par, který se projevoval již většími rozdíly mezi řešeními
ZTD. Dalším důvodem pro vyšší hodnoty reziduí a rozdílů
mezi nimi v letních měsících roku může být vliv vícenásobného šíření signálu způsobeného odrazem signálů od
vegetace, která se nachází v blízkém okolí referenční stanice GOPE.
Tab. 7 obsahuje hodnoty průměrů absolutních hodnot post-fit reziduí z obou řešení VSB pro družice GPS
a GLONASS a také průměrné denní minimální a maximální
hodnoty post-fit reziduí. Pro zachování konzistence v případě GPS vstupovala do tohoto porovnání opět pouze rezidua observací družic, která se nacházela v obou řešeních.
Z výsledků je patrné, že zahrnutí dat z GLONASS do zpracování vede k téměř zanedbatelnému snížení průměrné
absolutní hodnoty reziduí, avšak k mírnému zvýšení minimálních a maximálních hodnot reziduí přibližně o 4 %.
Samotná post-fit rezidua družic GLONASS vykazují podobné vzorce chování (viz obr. 15, 16, 17 a 18) a dosahují dokonce nižších absolutních průměrných i extrémních
hodnot než rezidua družic GPS. Tato situace je vzhledem
ke stále obecně považované nižší kvalitě produktů pro
GLONASS (efemeridy družic, model fázových center přijímačů, komplikace při řešení ambiguit apod.) zajímavá.
Pro její potvrzení by však bylo potřeba provést rozsáhlejší
hodnocení zahrnující například samostatné zpracování
měření GLONASS.
Obr. 15 až 18 obsahují pro doplnění vybrané grafické ukázky vývoje hodnot reziduí získané z kombinovaných či čistých zpracování pro družice GPS a také post-fit
rezidua pro družice GLONASS (ve všech případech byla
použita elevační maska 3°). Viditelně se zde projevuje
jistá závislost na konkrétní družici – v případě většiny
z nich jsou vývoje hodnot reziduí totožné v rámci obou
porovnávaných řešení, u některých družic jsou však, zejména na nižších elevacích a v teplejší části roku, viditelné
rozdíly.

Tab. 7 Výsledky statistického porovnání post-fit reziduí mezi řešeními VSB GPS a VSB GPS + GLONASS
pro referenční stanici GOPE
Srovnání post-fit reziduí ze zpracování VSB GPS a VSB GPS + GLONASS
VSB GPS
(družice GPS)

VSB GPS + GLONASS
(družice GPS)

VSB GPS + GLONASS
(družice GLONASS)

průměr absolutních
hodnot reziduí

6,3

6,2

6,0

průměrné denní
minimální reziduum

-96,5

-100,8

-86,9

průměrné denní
maximální reziduum

109,6

113,3

81,6

643 341

643 341

527 681

Hodnocená veličina (mm)

počet reziduí
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Obr. 15 Post-fit rezidua pro stanici GOPE, družice GPS PRN 1 až 10, 2. 10. 2011,
nahoře řešení VSB GPS, dole řešení VSB GPS + GLONASS
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Obr. 16 Post-fit rezidua pro stanici GOPE, družice GLONASS PRN 101 až 112, 2. 10. 2011, řešení VSB GPS + GLONASS
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Obr. 17 Post-fit rezidua pro stanici GOPE, družice GPS PRN 1 až 10, 5. 6. 2012,
nahoře řešení VSB GPS, dole řešení VSB GPS + GLONAS
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Obr. 18 Post-fit rezidua pro stanici GOPE, družice GLONASS PRN 101 až 112, 5. 6. 2012, řešení VSB GPS + GLONASS
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5. Závěr

Meteorologie GNSS a tomografie atmosféry představují
moderní distanční metody získávání informací o dějích
v atmosféře, které by v budoucnu mohly významně doplnit klasická radiosondážní měření. Hlavním cílem představené práce bylo zhodnotit reálný vliv signálů GLONASS na
kvalitu hodnot celkového zpoždění signálu vlivem troposféry. Provedená zpracování technikou dvojitých diferencí
při použití kombinovaného zdroje observací GPS i GLONASS
ukazují na vysokou kvalitu těchto řešení, ačkoliv tato zpracování mohou být obecně zatížena několika úskalími [23].
Hodnoty ZTD z kombinovaného zpracování byly ve velmi
vysoké shodě s hodnotami ze zpracování čistě dat z GPS
(průměrné měsíční hodnoty BIAS u porovnávaných stanic
v rozmezí -0,8 mm až 0,8 mm, SDEV 0,5 mm až 1,8 mm).
Taktéž hodnoty post-fit reziduí, ukazujících na celkovou
kvalitu provedeného řešení, byly v rámci obou zpracování
v dobré shodě. Na základě provedených zpracování je tedy
možno doporučit kombinované zpracování dat z GPS
a GLONASS, a to nejen pro účely následného získání hodnot šikmých zpoždění signálu a zajištění potřebného většího množství observací pro tomografickou rekonstrukci.
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Abstrakt
Kalibrace dálkoměrné kamery SwissRanger SR4000, u které je určování vzdáleností založeno na principu měření tranzitního
času (time-of-flight). Tato kamera umožňuje rychlé získávání prostorových dat. Vzdálenostní zobrazování (range imaging) je
založeno na digitální zobrazovací technologii, která umožňuje měřit vzdálenost mezi kamerou a objektovými body pro každý
pixel obrazu. Navržený kalibrační proces je složen ze dvou částí. První část zahrnuje odstranění zkreslení objektivu, tedy určení
prvků vnitřní orientace, druhá část se zabývá kalibrací měřené vzdálenosti. Při určování korekce měřené vzdálenosti byl
navržen jednoduchý regresní model. Pomocí kalibrace byly určeny hodnoty regresních koeficientů pro každý jednotlivý pixel
a vylepšena absolutní přesnost měření kamery.
Time-of-Flight Camera SwissRanger SR4000 Calibration
Summary
Calibration of time-of-flight range camera SwissRanger SR4000. This camera enables fast acquisition of 3D data. Range
imaging is based on digital imaging technology and includes the ability to measure distance to the corresponding object point
in each pixel. The proposed calibration process consists of two parts. The first part is calibration of lens distortion (intrinsic
parameters), while the second part makes the calibration of time-of-flight range measurements. A suitable regression model
of measured distance correction was investigated. The proposed calibration determined values of regression coefficient for
each individual pixel and improved camera accuracy.
Keywords: range camera, pinhole camera, intrinsic parameters, regression model

1. Úvod
Dálkoměrné kamery jsou novým spojením dvou odlišných
technologií. Integrují měření vzdáleností se zpracováním
obrazu. Měření vzdáleností je založeno na principu měření tranzitního času (TOF – time-of-flight). Vzdálenosti
jsou určeny současně pro každý pixel 2D pole senzoru
dálkoměrné kamery [1].
V mnoha oborech se setkáváme se snahou rychle získávat 3D data. Pro tento účel se v dnešní době obvykle používají laserové skenery, které měří jednotlivé body mechanickým vychylováním nebo směrováním paprsku. Hlavní
výhodou dálkoměrných kamer proti laserovým skenerům
je nepřítomnost skenovacího mechanismu a proti digitálním kamerám potřeba pouze jediného obrazu pro získání
úplných 3D dat [2]. Vzhledem k vysoké rychlosti měření
mají dálkoměrné kamery velký potenciál využití.
Dálkoměrné kamery nabízejí např. velký potenciál pro měření v reálném čase, ovšem mají zatím velké množství nevyřešených problémů týkajících se především přesnosti měření. Přesnost kamery je ovlivněna mnoha faktory. Lichti
a Kim [3] rozdělili chyby dálkoměrných kamer následovně:
• šum, který lze odstranit pomocí časového a prostorového filtrování,
• chyby závislé na prostředí, tj. odchylky způsobené vnější
teplotou, multi-path odrazy, vnitřním rozptylem (scattering) a smíšenými pixely,
• chyby nezávislé na prostředí, tj. provoz kamery (čas zahřátí, zapojení),
• přístrojové systematické chyby zapříčiněné některými
komponenty a montážními chybami (radiální a tangen-

ciální zkreslení) a chyby měřené vzdálenosti (offset, měřítko, periodické chyby, posunutí, zpoždění).
Dálkoměrnou kameru nelze spolehlivě používat bez kalibrace. Kombinace získaného 2D obrazu ve stupních šedi
a 3D obrazu vzdáleností umožňuje částečné využití fotogrammetrického postupu kalibrace kamery [3]. Pro určení
přístrojových chyb je používána jednofázová a dvoufázová
kalibrace [4], [5]. Ve dvoufázové kalibraci jsou prvně vyrovnány prvky vnitřní orientace a následně teprve korekce měřené vzdálenosti. V jednofázové kalibraci jsou oba úkoly
prováděny současně. Pro zkvalitnění kalibrace jsou používány také doplňkové CCD (charge-coupled device) kamery
s vysokým rozlišením [1], [6].
Pro určení radiálního a tangenciálního zkreslení (ale i ostatních prvků vnitřní orientace) jsou použity standardní fotogrammetrické postupy. Většina autorů používá šachovnicovou kalibrační mřížku [7] anebo kruhové terče [8]. Časté
je zpracování v Matlab Calibration Toolbox [9].
Chyba měřené vzdálenosti je nejvýznamnějším problémem dálkoměrných kamer. Pro určení korekce jsou používány různé modely: jednoduché polynomické funkce [6],
[10], sinusové funkce [11], [12], B-spline [13] a tabulka LUT
(Look up Table) [4], kde korekce jsou závislé na vzdálenosti, popřípadě dalších parametrech (integrační čas, amplituda atd.).
Modelů pro korekci vzdáleností bylo vytvořeno velké
množství. Cílem článku je vytvoření co nejjednoduššího
modelu pro kalibraci kamery SwissRanger SR4000 (obr. 1).
Důvodem je využití snímače v mobilní robotice pro automatickou tvorbu digitálních 3D map okolního prostředí,
kde je velký důraz kladen na velmi rychlé zpracování dat
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přímo na robotu. Výsledný korekční algoritmus tedy musí
být co nejméně výpočetně náročný.
Senzor kamery SwissRanger SR4000 je tvořen polem
176 x 144 pixelů s rozestupem 40 μm. Scéna je při měření osvětlována modulovaným infračerveným zářením
s vlnovou délkou 850 nm. Modulační frekvence je uživatelsky nastavitelná na hodnoty 14,5/15/15,5 MHz, což
umožňuje současné měření třemi kamerami bez interferencí. Maximální snímková frekvence je 50 fps (snímků
za sekundu). Integrační doba snímku je nastavitelná v rozmezí 0,3 až 25,8 ms. Při experimentech byla použita kamera SR4000, typ 00400013, která má dosah 10 m a zorný
úhel 69° x 56°. Absolutní přesnost garantovaná výrobcem
je 15 mm, ovšem pouze pro centrálních 16 x 16 pixelů.
Výstupy z kamery SwissRanger SR4000 (obr. 2) určené
pro každý pixel jsou:
• sférická vzdálenost (obr. 2a),
• amplituda odraženého signálu (obr. 2b), ze které je
možné vygenerovat obraz ve stupních šedi,
• konfidence (obr. 2c) – reprezentuje pravděpodobnost,
s jakou je v daném pixelu měřený údaj korektní [14],
• prostorové souřadnice X, Y, Z (obr. 2d).
Obr. 1 Kamera SwissRanger SR4000

a) vzdálenost

b) amplituda
10 m
9

20

3 000

20

8
2 500

40

40

60

6
5

80

y [pixel]

y [pixel]

7
60

2 000

80

1 500

100

1 000

4
100
3
120

2

120

140

1
0m

140

20

40

60

80

100

120

140

160

500

20

40

60

80

100

120

140

160

x [pixel]

x [pixel]

d) prostorové souřadnice X, Y, Z

c) konfidence
x 10 4
6
20
5
40

y [pixel]

0,3
4

60

0,2
0,1
0

3

y [m]

80

2

100

-0,1
4
3,5

-0,2
-0,3

120

1

-0,5
0,8

140
20

40

60

80

100
x [pixel]

120

140

160

3
2,5
2
z [m]

-0,4

0,6

0,4

0

Obr. 2 Výstupy z kamery SwissRanger SR4000

1,5
0,2

0

-0,2
x [m]

-0,4

-0,6

-0,8

1

GaKO 59/101, 2013, číslo 6, str. 003

Kocmanová, P.–Žalud, L.: Kalibrace dálkoměrné kamery…

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 6

125

Y
Xp

Y
X
x
C

X

d

y

xp

x

f Y/Z
Z

p
camera
centre

C

p

Z

f

principal axis
image plane

d0

Obr. 3 Geometrie dírkové kamery [15]

Tab. 1 Kalibrované prvky vnitřní orientace

2. Výpočet objektových souřadnic
Objektové souřadnice jsou určovány v lokálním souřadnicovém systému rovnoběžném s kamerovým systémem
a s počátkem v průsečíku optické osy s čelní stranou kamery. Pro výpočet objektových souřadnic jsou použity snímkové souřadnice x, y a měřená vzdálenost d. Snímkové
souřadnice je nutné opravit na skutečnou polohu hlavního
snímkového bodu a o zkreslení (radiální, tangenciální).
Projekci z roviny obrazu do prostorové scény lze odvodit
z modelu dírkové kamery [15] (podle principu středového
promítání). Rozdílem proti klasické kameře je možnost využití měřené vzdálenosti d. Model dírkové kamery je zobrazen na obr. 3, kde C je projekční centrum kamery, p hlavní
snímkový bod a f ohnisková vzdálenost.
Rovnice (1), (2), (3) pro výpočet objektových souřadnic
X, Y, Z jsou určeny z podobnosti trojúhelníků Cpx p a CZXp ,
kde d0 je měřená vzdálenost promítnutá na optickou osu,
x p , X p jsou postupně snímkový a prostorový bod kolmo
promítnutý do roviny X=0 (výpočet Y) nebo do roviny Y=0
(výpočet X):
X = (d 0 . x)/f ,
(1)
Y = (d0 . y)/f ,

(2)

Z = d0 = d . cos(arctg(y/(f 2 + x 2) 1/2 )) . cos(arctg(x/f)).

(3)

prvek vnitřní orientace

hodnota

střední chyba

ohnisková vzdálenost

6,35 mm

0,03 mm

souřadnice x hlavního
snímkového bodu

3,12 mm

0,04 mm

souřadnice y hlavního
snímkového bodu

2,30 mm

0,04 mm

formát snímku – šířka

5,98 mm

0,03 mm

-3

0,7 . 10 -3

radiální zkreslení K1

2,3 . 10

3. Kalibrace kamery
3.1 Pr vky vnitřní orientace kamer y
Pro určení prvků vnitřní orientace byl použit software
PhotoModeler. Standardní kalibrační mřížka PhotoModeleru nebyla vhodná kvůli malému rozlišení kamery. Kalibrační mřížka založená na čtvercové síti byla převzata z [9].
Pro následující výpočty objektových souřadnic byly použity kalibrované prvky vnitřní orientace (tab. 1).
3.2 Určení korekce měřené vzdálenosti
Pro kalibraci měřených vzdáleností byla použita rovná stěna
o výšce 2,8 m a šířce 3,8 m. Kamera byla orientována tak,
aby její optická osa byla kolmá na referenční stěnu. Tento
požadavek byl splněn horizontací pomocí libely a urovná-

Obr. 4 Snímek kalibrační stěny (z červených obdélníků byl
určován medián měřené vzdálenosti v levé a pravé části snímku)

ním tak, aby hodnota mediánu měřených vzdáleností v levé
a pravé části snímku (obr. 4) se rovnala. Při splnění kolmosti optické osy na referenční stěnu a orientaci souřadnicových os podle výrobce kamery (obr. 5) má rovnice referenční stěny tvar Z = konst.
Pro určení hodnoty souřadnice Z referenční stěny byl použit laserový dálkoměr DISTO D8 (střední chyba měřené
délky 1 mm [17]). Kamera byla kalibrována v rozsahu 0,5
až 7,25 m s krokem měření po 0,25 m. Celý možný rozsah
měřené vzdálenosti nebyl použit vzhledem k nedostatečným rozměrům referenční stěny. V rozmezí 1,7 až 2,7 m byl
lineárním pohonem realizován jemnější krok (0,005 m).
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V každé poloze kamera pořídila jeden snímek. Kalibrace byla
rozdělena na 2 části s překryvem minimálně 3 × 176 pixelů.
Kalibrována byla vždy polovina obrazu, která obsahovala
pouze referenční stěnu. Do druhé poloviny obrazu zasahovala zem.
Před výpočtem korekce měřené vzdálenosti byla odfiltrována všechna měření vzdálenosti s rozdílem mezi souřadnicemi Z určenými kamerou a laserovým dálkoměrem
větším než trojnásobek střední chyby souřadnice Z (0,5 m).
Prvním krokem výpočtu je určení korekce souřadnice Z
(corZ ). Dále jsou vypočteny objektové souřadnice Xcor , Ycor
z již opravené souřadnice Z a z nich jsou určeny korekce
souřadnic X (corX ), Y (corY ) a korekce měřené vzdálenosti d
(cord ). Určení korekcí je vyjádřeno následujícími rovnicemi:

cor Z = dp – Z ,

(4)

Xcor = (d0 + corZ ) . x/f ,

(5)

Ycor = (d0 + corZ ) . y/f ,

(6)

corX = Xcor – X ,

(7)

corY = Ycor – Y ,

(8)

cord = cor X2 + corY2 + cor Z2 .

(9)

√

Na obr. 6 jsou znázorněny korekce měřené vzdálenosti jednoho snímku pro jednotlivé pixely (horní polovinu snímku).
3.3 Regresní model korekce měřené vzdálenosti

x

y

z

Obr. 5 Orientace souřadnicových os objektového systému [16]

Cílem je nalezení co nejjednoduššího regresního modelu, který by výrazně snížil střední chybu měřené vzdálenosti. Byly testovány 2 lineární regresní modely, které by
mohly vhodně aproximovat závislost korekce cord na měřené vzdálenosti d:
• model 1 (s absolutním členem): cord = a + b . d,
• model 2 (bez absolutního členu): cord = b . d.
Odhad parametrů modelu byl vypočten v programu
Matlab s použitím statistické funkce glmfit (regrese generalizovaného lineárního modelu). Vzhledem k vysoké korelaci (průměrná korelace -0,96) mezi regresními koeficienty
a, b u modelu 1 je vhodnější použít model 2, u kterého je
regresní koeficient b pro všechny pixely statisticky významný. Obr. 7 znázorňuje opravu měřené vzdálenosti v závislosti na vzdálenosti od referenční stěny a regresní přímku
pro daný pixel ležící v oblasti 1, 2 a 3 (podle obr. 8).

0,0 m

0,0

-0,2

oprava měřené vzdálenos [m]

-0,2
-0,4
-0,4
-0,6

-0,6

-0,8
-0,8
-1
-1,2
-1,4
200

-1,0
80
60
150
x [pixel]

100

50

20
0

0

40
y [pixel]
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Obr. 7 Příklad regresní přímky pro pixely oblasti 1, 2, 3
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čtverec mřížky znázorňuje 16 x 16 pixelů

Publikace byla podpořena z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace; projekt CVVOZE – Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, číslo grantu:
CZ.1.05/2.1.00/01.0014.
Příspěvek vznikl za podpory juniorského projektu mezifakultního specifického výzkumu FAST/FEKT-J-13-1987 „Datová fúze maticových optických snímačů“ vnitřního grantového systému VUT v Brně.
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Obr. 8 Rozdělení snímku na oblasti podle přesnosti
Tab. 2 Porovnání středních chyb měřené vzdálenosti
Oblast
1

2

3

4

Střední chyba
měřené vzdálenosti
před kalibrací [mm]

41

51

46

363

Střední chyba
měřené vzdálenosti
po kalibraci [mm]

15

17

18

108

Přesnost měření byla nezávisle posuzována ve 4 oblastech (obr. 8), které kopírují rozdělení přesnosti měření podle
výrobce [14]. Absolutní přesnost je výrobcem definovaná
pouze pro oblast 1 (tj. centrálních 16 x 16 pixelů). Střední
chyba měřené vzdálenosti pro kalibrované kamery v této
oblasti je podle [14] 15 mm. Tab. 2 zobrazuje střední chyby
měřené vzdálenosti před kalibrací a po kalibraci v jednotlivých oblastech snímku. Po kalibraci se absolutní přesnost měření výrazně zlepšila a její hodnota odpovídá přesnosti udávané výrobcem.

4. Závěr
Na základě testovacích měření byla provedena kalibrace
dálkoměrné kamery SwissRanger SR4000, typ 00400013.
Kalibrace spočívala v určení prvků vnitřní orientace a regresního koeficientu b pro každý pixel, který umožňuje určení
korekce měřené vzdálenosti cord . Navržená kalibrace výrazně zlepšila dosaženou střední chybu měřené vzdálenosti ve všech oblastech snímku. Výrobce garantuje absolutní přesnost pouze pro 16 x 16 centrálních pixelů. Střední
chyba centrálních pixelů se kalibrací zmenšila ze 41 mm na
15 mm, což odpovídá přesnosti udávané výrobcem.
Práce byla podporována projektem CEITEC – Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068) z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Seminář Evropské příležitosti
v oblasti GNSS se konal v Praze
V sídle Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA) v pražských Holešovicích (obr. 1) se za podpory Ministerstva dopravy České republiky a GSA konal 27. 3. 2013 seminář Evropské příležitosti v oblasti GNSS
(obr. 2), zaměřený na firmy a jednotlivce, kterým byly představeny možnosti,
jak se zapojit do evropských programů a aktivit v oblasti družicové navigace.
Přivítání účastníků a představení programu semináře se ujali výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides (obr. 3), ředitel Generálního sekretariátu Rady Evropské unie Jiří Buriánek a vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Karel Dobeš.
GSA představil Reinhard Blasi a součástí přednášky bylo seznámení s evropským družicovým systémem Galileo a systémem EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Družicové metody jsou nedílnou součástí
trhu a setkáváme se s nimi v dopravě (silniční, železniční, letecké, námořní)
k navigaci nebo ke sledování objektů, dále k navigaci zemědělských strojů nebo
k mapování. Analýzou trhu lze dospět k potřebám uživatelů a vyvíjet aplikace
přímo pro ně. V současné době jsou nejběžnější GNSS americký NAVSTAR GPS

Obr. 1 Sídlo GSA v pražských Holešovicích (foto: Petr Mach)
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a ruský GLONASS. Plná operační kapacita systému Galileo je plánována na
období let 2019 až 2020. Již nyní jsou na trhu přijímače, které umožňují příjem
signálů z družic Galileo, přičemž na oběžné dráze jsou v současné době 4
družice. Do budoucnosti je třeba počítat i s čínským systémem BeiDou.
Pavel Dobeš (GSA) představil cíle centra GNSS. Centrum mj. nabízí spolupráci
na projektech zabývajících se testováním aplikací nebo školení v oblasti problematiky GNSS.
Zbyněk Poulíček (GINA Software s.r.o.) seznámil účastníky semináře s vítězným projektem českého kola soutěže „European Satellite Navigation Competition 2012“, na kterém spolupracoval s kolegou Borisem Procházkou. Jedná se
o systém GINA (Geographical INformation Assistent) využívající GNSS k záchraně
lidských životů před přírodními pohromami. Pro záchranářské práce je omezující neznámý terén, bezpečnost a koordinace prací a toto se snaží systém
eliminovat za pomoci interaktivních bezpečnostních map.
V závěru semináře byl vyhlášen nový ročník této mezinárodní soutěže.
Přihlásit je možné projekty z různých oblastí lidské činnosti, které využívají
GNSS.
Po semináři následovala tisková konference.
Ing. Jaroslav Nágl, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto: Ministerstvo dopravy ČR

Obr. 3 Výkonný ředitel GSA Carlo des Dorides (uprostřed)

Obr. 2 Účastníci semináře
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V dubnu letošního roku přivítal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) několik krátkých zahraničních návštěv. První návštěvou byl Arthur Ursu, generální
ředitel rumunského Národního katastrálního registračního úřadu (ANCPI), který
se společně s Cristianem Amzou, ředitelem oddělení informačních technologií,
zajímal o fungování našeho rezortu, zejména jeho Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). V Rumunsku je v přípravě projekt na vylepšení katastrálního systému, a tak informace o našem ISKN jsou cenným zdrojem podnětů.
Další skupinou, která navštívila ČÚZK, byla čtyřčlenná srbská delegace ze
dvou vládních úřadů, a to z Ministerstva pro regionální rozvoj a místní samosprávu (MRRLS) a ze Státního úřadu pro geodézii (RGZ). Srbští kolegové navštívili ČÚZK s konkrétním cílem – získat informace o celkovém fungování našeho rezortu, ISKN a všech dostupných službách pro veřejnost, a také o provozu
a fungování Geoportálu ČÚZK. MRRLS zastupovali Jana Ilić a Milica Adamović,

RGZ Jasmina Randjelović a Dragan Pavlović (obr. 1). V Srbsku se připravuje
projekt „Obchodní infrastruktura katastru“, proto srbští kolegové sbírají potřebné informace v zemích, kde je katastrální systém na vysoké úrovni. Prezentace připravené na požádání srbské strany obsáhly všechny požadované oblasti.
První prezentace se věnovala stručnému představení resortu, jeho financování,
legislativy, organizace a odpovědnosti. Druhá se věnovala podrobnému popisu
a fungování ISKN včetně videoukázek služeb pro zákazníky. Třetí a poslední
prezentace podrobně popsala technický základ Geoportálu ČÚZK, jeho možnosti,
služby a jeho údržbu. Na závěr proběhla velice živá hodinová diskuse, ve které
si srbští kolegové vyjasnili některé otázky, které pro ně budou ve spojitosti s jimi
připravovaným projektem důležité.
Na pozvání K. Večeře, předsedy ČÚZK, navštívila úřad 30členná skupina
polských starostů z Mazovieckého kraje (obr. 2), kteří se chtěli dozvědět, jak
funguje spolupráce mezi katastrem a místní samosprávou zejména v oblasti
poskytování dat a jejich aktualizace. V několika prezentacích (obr. 3) zazněly
jak informace o rezortu a aktivitách Zeměměřického úřadu (ZÚ), tak o ISKN
a službách, ale hlavně o novém systému základních registrů, jehož jednu část má

Obr. 1 Srbská delegace – zleva D. Pavlović, J. Randjelović,
M. Adamović a J. Ilić

Obr. 3 Předseda ČÚZK K. Večeře při prezentaci rezortu
(vpravo J. Černohorský, ředitel ZÚ)

Rušné zahraniční jaro v Českém
úřadu zeměměřickém a katastrálním

Obr. 2 Polští starostové
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ČÚZK ve správě, a který byl spuštěn v červenci roku 2012. Jedná se o Registr
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je dokladem spolupráce
rezortu a obcí, potažmo stavebních úřadů. Na způsobu jeho editace bylo předvedeno, jak je tato spolupráce pro fungování registrů důležitá, jelikož bez správných a ověřených dat je jakýkoli sofistikovaný systém nepoužitelný. Zároveň
bylo prezentováno i praktické využití registrů pro běžného občana, které je
formou veřejného dálkového přístupu k datům RÚIAN přístupné pro každého
a zdarma, a kde je možno ověřit adresu, zjistit některé technické informace
o stavbách apod., či zajímavé informace o jednotlivých obcích.
ČÚZK je v poslední době často cílem zahraničních studijních návštěv, které se
aktivně zajímají nejen o katastrální systém v České republice a úspěchy v zeměměřictví prováděné ve státním zájmu, ale i o rychlou implementaci směrnice
INSPIRE a jejích požadavků do našich systémů. Tento zájem je potěšující a je
důkazem toho, že česká správa zeměměřictví a katastru srovnala krok a v něčem
i předstihla leckteré státy Evropské unie.
Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Z ČINNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁCIÍ
ÚGKK SR vydal novú publikáciu
z oblasti geografického názvoslovia
Napriek zákonom stanovenej povinnosti používať štandardizované názvy
geografických objektov v slovenskom
aj v cudzojazyčnom texte zistil Úrad
geodézie, kartografie a katastra
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) na
základe viacročného monitoringu zvyšujúci sa počet nesprávne, nejednotne
a rôznym spôsobom používaných názvov geografických objektov. V záujme nápravy tohto stavu preto vydal publikáciu, ktorá má slúžiť ako
pomôcka pri správnom a jednotnom
uvádzaní názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte.
Publikácia s názvom „Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte publikácií vydávaných v Slovenskej republike“
(ďalej len „Zásady“) vyšla v októbri 2012 v edícii Geografické názvoslovné zoznamy OSN1) SR. Upravuje používanie názvov geografických objektov z územia
SR a vžitých názvov geografických objektov z územia mimo SR. Cieľom publikácie je poskytnúť návod vydavateľom používajúcim geografické názvy, ako
jednotne uvádzať názvy geografických objektov v texte v inom než slovenskom jazyku v publikáciách alebo v iných písomných materiáloch vydaných na
území SR, bez ohľadu na spôsob vydania a formu zverejnenia. ÚGKK SR vydal
Zásady v súlade so zákonom Národnej rady (NR) SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o geodézii a kartografii“), zákonom NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení
neskorších predpisov, ďalej v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so
zásadami vlády SR č. 593/2009 Z. z. k zákonu NR SR č. 270/1995 Z. z.

1) Organizácia Spojených národov.
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Podľa § 18 zákona o geodézii a kartografii má ÚGKK SR kompetenciu
štandardizovať názvy nesídelných a vybraných sídelných geografických objektov z územia SR, vžité podoby slovenských názvov geografických objektov
z územia mimo SR a názvy mimozemských objektov. Štandardizácia názvov
geografických objektov sa uskutočňuje v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, na základe súčasnej úrovne poznania a na základe medzinárodných
zásad štandardizácie stanovených OSN. Štandardizované geografické názvy sú
záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných publikácií, na používanie v tlači a v iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti
orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel
a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači
a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom jazyku.
V publikácii sa na príkladoch vysvetľuje, ako v cudzojazyčnom texte uvádzať
štandardizované názvy rôznych kategórií objektov. Kvôli názornosti sa uvádzajú
aj príklady použitia nesprávnych názvov. Zdôrazňuje sa skutočnosť, že názvy
štandardizované ÚGKK SR sa pri používaní v cudzojazyčnom texte nemajú prekladať a nemá sa prekladať ani druhové označenie, ktoré je súčasťou názvu.
Tým sa zaručí jednoznačná identifikácia objektu prostredníctvom jediného
názvu. Ak je objekt málo známy, môže sa k štandardizovanému názvu pridať
preklad druhového označenia. Táto možnosť sa však tiež riadi určenými pravidlami a vysvetľuje sa na príkladoch. Hocijaká úprava štandardizovaných
názvov používateľom je v rozpore s § 18 ods. 7 zákona o geodézii a kartografii.
A z praktických dôvodov tiež pôsobí zmätočne – rôzne podoby názvov neumožňujú jednoznačnú identifikáciu geografického objektu, môžu signalizovať chybu alebo že objektov je viac. Preto je potrebné uprednostniť používanie
jednotných štandardizovaných názvov.
Obsah publikácie
Publikácia je rozdelená na deväť kapitol, súčasťou piatej kapitoly sú aj tri prílohy.
Prvá kapitola vysvetľuje zámer ÚGKK SR vydať Zásady.
Druhá kapitola definuje odborné termíny používané v publikácii, napr.:
- endonymum je názov geografického objektu v oficiálnom jazyku (oficiálnych
jazykoch) územia, na ktorom sa geografický objekt nachádza,
- exonymum (vžitý názov) je názov používaný v určitom jazyku pre geografický objekt nachádzajúci sa na území mimo oficiálnej pôsobnosti tohto jazyka,
ktorý má odlišnú podobu od názvu v oficiálnom jazyku (oficiálnych jazykoch)
územia, na ktorom sa geografický objekt nachádza,
- názvoslovná autorita je a) inštitúcia poverená legálne konštituovaným
subjektom, ktorým je napr. štát, rozhodovať vo veciach štandardizácie geografického názvoslovia, b) inštitúcia poverená zverejňovaním štandardizovaných
geografických názvov.
Tretia kapitola sa zaoberá rezolúciami konferencií OSN o štandardizácii geografického názvoslovia, ktoré sa týkajú upravovanej oblasti. ÚGKK SR vykonáva
štandardizáciu geografického názvoslovia v súlade s týmito rezolúciami. Ich
implementácia zaručuje medzinárodne akceptovateľný štandard kartografických
diel, slovníkov a ostatných publikácií. Rezolúcie napríklad odporúčajú, aby:
- názvoslovné autority pripravili zoznamy aktuálnych exoným a zároveň pristúpili k ich postupnej redukcii. Exonymá síce tvoria živú a vitálnu súčasť jazyka,
ale ich potreba a opodstatnenie, najmä v medzinárodnom používaní, sa stráca;
- názvoslovné autority jednotlivých členských krajín zintenzívnili svoje úsilie,
povzbudili štátne orgány, vzdelávacie inštitúcie, dopravné spoločnosti, médiá
a súkromné organizácie k redukcii používania exoným a podporili používanie
štandardizovaných endoným;
- tam, kde sa exonymá používajú v publikáciách, mapách a iných dokumentoch, prioritu mali štandardizované endonymá. V tomto duchu sa ďalej odporúča, aby sa štandardizované endonymá používali na mapách určených na medzinárodné používanie, a tiež vo všetkých medzinárodných publikáciách, v ktorých sa geografické názvoslovie neuvádza v súvislom texte. Ak sa geografické
názvoslovie uvádza v súvislom texte, možno používať exonymá, no v takom
prípade je nevyhnutné uviesť súčasne aj štandardizované endonymá;
- pre názvy geografických objektov, ktoré nepatria pod suverenitu žiadneho
štátu (morské a podmorské objekty, mimozemské topografické objekty),
boli používané exonymá v príslušnom jazyku.
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Štvrtá kapitola uvádza názvoslovné autority v SR a definuje, ktoré názvy
určujú. Stanovuje tiež záväznosť používania štandardizovaných geografických
názvov v slovenskom aj v cudzojazyčnom texte a prináša informáciu o zverejnení
vybraných zoznamov štandardizovaných názvov na webovej stránke ÚGKK SR.
Piata kapitola uvádza konkrétne príklady použitia názvov geografických
objektov v cudzojazyčnom texte. Príklady sú v anglickom a v nemeckom jazyku,
ktoré sa používajú najčastejšie ako jazyky prekladu:
a) Pre geografické objekty z územia SR, ak pre ne neexistuje exonymum, ktoré
odporučila príslušná zahraničná názvoslovná autorita, v cudzojazyčnom texte
sa použije slovenské štandardizované endonymum. Ak je objekt málo známy
alebo ide o rovnaké názvy pre rôzne geografické objekty, môže sa pri prvom
výskyte geografického názvu pridať k slovenskému štandardizovanému
endonymu preklad druhového označenia objektu. V ďalšom texte sa potom
autor alebo prekladateľ rozhodne, či spolu s názvom uvedie znovu aj druhové označenie alebo iba názov objektu. Doplnené druhové označenie
objektu má vysvetľujúci význam a nepovažuje sa za súčasť názvu.
Ukážka príkladov uvedených v publikácii:
- jednoslovný názov – pohorie Branisko sa uvedie ako Branisko alebo ako
Branisko mountains/Gebirge Branisko;
- viacslovný názov – jaskyňa Ochtinská aragonitová jaskyňa sa uvedie ako
Ochtinská aragonitová jaskyňa alebo ako Ochtinská aragonitová jaskyňa
cave/Höhle Ochtinská aragonitová jaskyňa;
- názvy národných parkov a chránených krajinných oblastí, ktoré boli štandardizované spolu s druhovým označením z dôvodu zdôraznenia dôležitosti týchto kategórií objektov – Národný park Malá Fatra sa uvedie ako
Národný park Malá Fatra alebo ako Národný park Malá Fatra national
park/Nationalpark Národný park Malá Fatra; Pieninský národný park
sa uvedie ako Pieninský národný park alebo ako Pieninský národný park
national park /Nationalpark Pieninský národný park;
- rovnaké názvy pre rôzne geografické objekty – rieka Orava, región Orava,
vodná nádrž Orava sa uvedú ako Orava river/Fluss Orava, Orava region/
Region Orava, Orava water reservoir/Stausee Orava;
- skratky názvov národných parkov – ak sa názov opakuje, môžu sa v cudzojazyčnom texte použiť zaužívané skratky názvov národných parkov (NAPANT,
PIENAP, TANAP). Pri prvom výskyte sa skratka uvedie spolu so štandardizovanou podobou názvu, napr. Národný park Nízke Tatry sa uvedie ako
Národný park Nízke Tatry (NAPANT) alebo ako Národný park Nízke Tatry
(NAPANT) national park/Nationalpark Národný park Nízke Tatry (NAPANT).
V ďalšom texte sa názov môže uviesť ako NAPANT alebo ako NAPANT
national park/Nationalpark NAPANT.
b) Pre geografické objekty z územia SR, ak pre ne existuje exonymum, ktoré
odporučila príslušná zahraničná názvoslovná autorita, sa pri prvom výskyte
v cudzojazyčnom texte uvedie slovenské štandardizované endonymum a za
ním v zátvorke sa môže uviesť exonymum v cudzom jazyku. Ďalej v texte
pripúšťame možnosť zvoliť spôsob uvádzania názvu, ten však potom treba
dodržať v celom texte.
Príklady:
- pri prvom výskyte sa názvy Karpaty, Dunaj uvedú ako Karpaty, Dunaj
alebo ako Karpaty (Carpathians/Karpaten), Dunaj (Danube/Donau),
- pri ďalšom výskyte sa názvy Karpaty, Dunaj uvedú ako Karpaty, Dunaj,
Karpaty (Carpathians/Karpaten), Dunaj (Danube/Donau) alebo ako Carpathians/Karpaten, Danube/Donau.
c) Veľmi dôležité je v publikácii upozornenie na skutočnosť, že pri používaní
geografických názvov v cudzojazyčnom texte je neprípustná akákoľvek
úprava štandardizovanej podoby slovenského endonyma, štandardizovanej podoby slovenského exonyma alebo exonyma, ktoré odporučila príslušná zahraničná názvoslovná autorita. Takouto nedovolenou úpravou je:
- preklad celého názvu – napríklad názov Čertov kopec je neprípustné
uvádzať ako Devill´s Hill/Teufelsberg alebo Hill Čertov kopec (Devill´s
Hill)/Berg Čertov kopec (Teufelsberg);
- preklad časti názvu – napríklad názov Demänovská jaskyňa slobody je
neprípustné uvádzať ako Demänovská Liberty Cave (The Cave of Liberty)/
Demänovská-Freiheitshöhle;
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- preklad druhového označenia, ktoré je súčasťou názvu – napríklad názov
Vinianske jazero je neprípustné uvádzať ako Vinianske Lake/Vinianske See,
názov Demänovská dolina je neprípustné uvádzať ako Demänovská Valley/
Demänovská-Tal;
- nedodržanie diakritických znamienok – napríklad názov Rovne je neprípustné uvádzať ako Rovné a názov Rovné je neprípustné uvádzať ako
Rovne – ide o dva rozličné názvy v rozličných lokalitách;
- vynechanie časti názvu – napríklad názvy Veľká Fatra, Malá Fatra, je
neprípustné uvádzať ako Veľká a Malá Fatra, názvy Veľká Studená dolina,
Malá Studená dolina je neprípustné uvádzať ako Veľká a Malá Studená
dolina;
- úprava existujúceho cudzojazyčného exonyma – napríklad z anglického
exonyma Carpathians je neprípustné vytvoriť exonymum Small Carpathians,
z nemeckého exonyma Karpaten je neprípustné vytvoriť exonymum Kleine
Karpaten ako podoby názvov, ktoré by mali zodpovedať slovenskému endonymu Malé Karpaty.
d) Pri uvádzaní názvov štátov, ich častí a závislých území sa v cudzojazyčnom
texte použije exonymum v jazyku prekladu. Použije sa buď skrátená vžitá
podoba názvu (napr. Slovakia/Slowakei), alebo úplná vžitá podoba názvu
(napr. Slovak Republic/Slowakische Republik). V celom texte je ale potrebné
dodržať hľadisko jednotnosti, teda buď sa pre všetky názvy zvolí skrátená
vžitá podoba názvu štátu, alebo úplná vžitá podoba názvu štátu.
e) Pri uvádzaní názvov objektov, ktoré nepatria pod suverenitu žiadneho štátu,
teda názvov antarktických útvarov, názvov morí, oceánov a podmorských
útvarov v cudzojazyčnom texte sa použije exonymum v jazyku prekladu, ak
v tomto jazyku existuje – napríklad pre slovenské názvy Atlantický oceán,
Jadranské more sa v preklade do angličtiny použijú výrazy Atlantic Ocean,
Adriatic Sea, do nemčiny Atlantischer Ozean, Adriatisches Meer.
f) Pri uvádzaní názvov objektov, ktoré patria pod suverenitu určitého štátu, t. j.
názvov chránených objektov, jaskýň, jazier, miest, močiarov, morí, mysov,
oblastí, ostrovov, paniev, plošín, pobreží, pohorí, polostrovov, preliačin, prielivov, prieplavov, púští, riek, sediel, úžin, vodných nádrží, vodopádov, vrchov
a zálivov v cudzojazyčnom texte sa použije endonymum v jazyku územia,
na ktorom sa objekt nachádza, a za ním sa v zátvorkách uvedie exonymum
v jazyku prekladu, ak v tomto jazyku existuje – napríklad Golfo di Venezia
(Gulf of Venice/Golf von Venedig).
Do piatej kapitoly sú vo forme tabuliek zaradené tri prílohy:
Príloha č. 1 obsahuje najčastejšie používané druhové označenia geografických objektov a geografické termíny v angličtine a v nemčine. Ďalšie druhové
označenia v cudzích jazykoch možno nájsť v toponymických návodoch zverejnených na stránke Skupiny expertov OSN pre geografické názvoslovie na adrese:
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/toponymic.html.
Príloha č. 2 obsahuje zoznam exoným z územia SR v anglickom jazyku, ktoré
sú zozbierané z atlasov renomovaných vydavateľov.
Príloha č. 3 obsahuje zoznam exoným z územia SR v nemeckom jazyku, ktorý
bol prevzatý z oficiálnej nemeckej webovej stránky:
http://141.74.33.52/stagn/Downloads/tabid/63/Default.aspx.
Ďalšie tri kapitoly obsahujú text so základnými geografickými informáciami
o SR, ktorý je názornou ukážkou použitia štandardizovaných geografických
názvov v slovenskom (šiesta kapitola), v anglickom (siedma kapitola) a v nemeckom jazyku (ôsma kapitola).
Deviata kapitola uvádza zoznam použitých materiálov.
Publikácia je zverejnená na webovej stránke ÚGKK SR (www.skgeodesy.sk)
a v tlačenej forme sa dá zakúpiť v zákazníckom centre Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (Chlumeckého 4).
Veríme, že Zásady splnia zámer ÚGKK SR, budú pomôckou pre všetkých používateľov názvov geografických objektov, ktorí po nich siahnu a pomôžu im pri
používaní správnych štandardizovaných názvov v hocakom cudzojazyčnom texte,
čím prispejú k zvýšeniu informačnej úrovne vydávaných publikácií a k povzneseniu kultúrnej úrovne používateľov.
Ing. Eva Miklušová,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
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MAPY A ATLASY
Veletrh Svět knihy 2013 v Praze
Výstaviště v Praze-Holešovicích bylo ve dnech 16. až 19. 5. 2013 hostem
19. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2013.
V Průmyslovém paláci se opět setkávali odborníci a široká čtenářská veřejnost
s nakladateli, vydavateli i autory, a tak během čtyř dnů probíhala četná autorská čtení, semináře, diskuzní pořady, vyhlašování nejlepších titulů a prezentace knižních novinek.
V letošním ročníku bylo čestným hostem veletrhu Slovensko (obr. 1) s mottem „(po)čítajte s nami“. Stalo se tak v jubilejním roce, kdy si připomínáme
1 150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na území našich předků, 100. výročí narození slovenského spisovatele a přítele českého národa Dominika Tatarky
a zároveň 20. výročí vzniku České republiky a Slovenské republiky.
Třemi hlavními tématy veletrhu byly Rozmanité cesty poezie, Čteme jedním
dechem, aneb když se řekne bestseller a Blogger spisovatelem, spisovatel bloggerem.
Součástí veletrhu byla i řada udílení cen za vydavatelské počiny v uplynulém
roce a vyhlášení výsledků četných soutěží jako např. Mapa roku, TOURMAP,
Cena Jiřího Theinera, Slovník roku, Knihkupecký žebříček roku a mnohé další.
Kromě výstav knih, obrazů a plakátů byly středem zájmu návštěvníků veletrhu prezentace jednotlivých vydavatelských domů, ale i menších vystavovatelů, mezi nimiž se neztratila ani kartografická vydavatelství (obr. 2), která kromě
pestré nabídky mapové produkce v podobě atlasů, průvodců a turistických map
organizovala i soutěže a křty mapových produktů (obr. 3).
V rámci doprovodných akcí měly velký ohlas i workshopy a diskuze na téma
elektronických knih, např. jejich distribuce, či jako média vhodná pro vědecká
prostředí. Dalšími hojně diskutovanými tématy byla digitalizace archivu či tvorba
audioknih a audioték.

Obr. 2 Návštěvníci veletrhu u stánku kartografického
vydavatelství Žaket

Obr. 3 Křest mapy Církevní památky České republiky provedl
na stánku Kartografie Praha, a. s., kardinál Dominik Duka
S knižní částí veletrhu proběhl i Svět knihy ve filmu (17 filmových představení), Svět knihy na jevišti (27 divadelních představení) a Noc literatury (čtení
z knih evropských autorů v podání českých herců na různých místech v Praze 7).
Oblíbenost veletrhu opět potvrdila jak účast 339 vystavovatelů, tak více než
1 000 registrovaných odborných návštěvníků a akreditovaných novinářů, ale
především cca 36 000 návštěvníků.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Mapa roku 2012

Obr. 1 Otevřený stánek čestného hosta veletrhu – Slovenska

V rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy
2013 na Výstavišti v Praze-Holešovicích vyhlásila dne 16. 5. 2013 Kartografická
společnost České republiky (ČR) výsledky 15. ročníku celostátní soutěže kartografických nakladatelství Mapa roku 2012. Vyhlašování výsledků soutěže
moderovali RNDr. Alena Vondráková a předseda Kartografické společnosti ČR
doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.
A. Vondráková prostřednictvím projektoru v rychlosti zrekapitulovala vítěze
předchozích ročníků a pak již přešla k vyhlašování výsledků soutěže za rok 2012,
tak jak je určila hodnotící komise ve složení: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
(předseda komise), Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., doc. Ing. Václav Čada, CSc., Mgr.
Lucie Friedmannová, Ph.D., doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc., RNDr. Ladislav
Plánka, CSc., PhDr. Ondřej Roubík, Ing. Zdenka Roulová a Ing. Petr Skála.
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O titul Mapa roku 2012 soutěžily celkem 104 produkty, které do soutěže
přihlásilo 25 producentů (autorů) z celé ČR. Hodnotícími kritérii byly: obecné
údaje, kompozice mapy, matematické prvky, obsah (úplnost, správnost a aktuálnost), čitelnost, kvalita technického provedení, estetický dojem mapy a námětová pozoruhodnost, na jejichž základě komise vyhodnotila vítěze v těchto
kategoriích:
Atlasy, soubory a edice map (20 přihlášených titulů):
Atlas fenologických poměrů Česka (Český hydrometeorologický ústav – ČHMÚ
a Univerzita Palackého v Olomouci – UPOL), obr. 1;
Samostatná kartografická díla (70 přihlášených titulů):
mapa Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje (Česká geologická služba);
Kartografické výsledky studentských prací (10 přihlášených titulů):
Vítěz nebyl určen z důvodu nesrovnatelnosti přihlášených prací, které měly zcela
odlišnou formu zpracování a všechny byly kvalitní. Autoři prací byli odměněni
Nominačními diplomy Kartografické společnosti ČR;

Obr. 3 Zástupci vítězných společností s diplomy
Kartografická díla pro školy (1 přihlášený titul):
Z důvodu nízkého počtu přihlášených titulů nebyl vítěz vyhlášen;
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu
(3 přihlášené produkty):
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyl vítěz vyhlášen.
Hodnotící komise udělila celkem tři zvláštní ocenění:
• společnosti Kartografie Praha, a. s., za kvalitní zpracování autoatlasů ČR
a plánů Prahy v různých měřítkách v jednotném stylu,
• Mgr. Vlastě Smékalové a společnosti Kartografie Praha, a. s., za netradiční
způsob propagace kartografie mezi turisty formou mapových šátků (obr. 2),
• společnosti Geodézie On Line, spol. s r. o., za dlouhodobou kvalitní kartografickou produkci turistických map.
Na závěr vyhlášení výsledků soutěže a společného představení všech vítězů
(obr. 3) byla ještě udělena Divácká cena Mapa roku – Miss sympatie čtenářů GISportal.cz, kterou získala za dílo Mapa na šátku – Beskydy Mgr. Vlasta
Smékalová a společnost Kartografie Praha, a. s.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 1 Vlevo Ing. Lenka Hájková (ČHMÚ) a RNDr. Hana Dziková
(UPOL) s vítězným Atlasem fenologických poměrů Česka

Obr. 2 V. Smékalová (vlevo) a ředitelka Kartografie Praha, a. s.,
M. Svobodová s diplomy a ukázkou praktického využití
mapového šátku

TOURMAP 2013
Výsledky Mezinárodního festivalu map a průvodců TOURMAP 2013 byly vyhlášeny a ceny slavnostně předány v rámci veletrhu Svět knihy v Praze-Holešovicích dne 17. 5. 2013.
Jubilejní 10. ročník TOURMAP měl i tentokrát jednotlivé kategorie bohatě
zastoupené produkty od vydavatelů z celého světa, kteří do něj přihlásili
celkem 382 map a 93 průvodců. Novinkou festivalu byla samostatná kategorie elektronických map podmíněných aplikacemi do chytrých telefonů. V této
kategorii bylo přihlášeno 19 aplikací. Mezinárodní účast byla v roce 2013 opět
rozšířena o celou řadu map a průvodců z dalších zemí, jimiž byly například
Vietnam, Laos, Kambodža, Filipíny a Čína. Všechny soutěžní publikace byly
k nahlédnutí v samostatné expozici v rámci veletrhu Svět knihy (obr. 1, str. 135).
Soutěžní kategorie měly tyto oceněné:
Turistický průvodce:
1. Výlety na kole pro rodiny s dětmi (Albatros media, a. s.)
2. Kam za technickými památkami: Čechy (Albatros Media, a. s.)
3. Turistický průvodce „do kapsy“ Česká republika – Památky UNESCO (Vydavatelství MCU, s. r. o.)
Cena poroty: Nejkrásnější horské silnice Slovenska (Kartografie Praha, a. s.,
obr. 2, str. 135)
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OSOBNÉ SPRÁVY

Životné jubileum
Ing. Kataríny Leitmannovej

Obr. 1 Vystavené soutěžní publikace

Obr. 2 Ředitelka Kartografie Praha, a. s., M. Svobodová
převzala cenu poroty v kategorii Turistický průvodce

Mapy s turistickým obsahem:
1. Mapa na šátku – Beskydy (Mgr. Vlasta Smékalová a Kartografie Praha, a. s.)
2. Labská cyklotrasa v České republice 2011 (Labská stezka, o. s.)
3. Mapa mobility (SHOCart, spol. s. r. o.)
Cena poroty: Hravá mapa – Karlovy Vary (Infocentrum Města Karlovy Vary, o. p. s.)
Elektronické mapy a průvodce:
Diplom: www.tourmapy.cz (World Media Partners, s. r. o.)
Diplom: Moravskoslezský kraj – průvodce pro mobilní telefony (Krajský úřad
Moravskoslezského kraje)
Diplom: SmartMaps Navigator (Mapy.cz s. r. o. – SmartMaps)
Napříč kategoriemi 3 místa pro kraje, regiony, turistické centrály:
1. Pěší výlety po Vysočině (Vysočina Tourism, FREYTAG-BERNDT, spol. s r. o.)
2. Zpřístupněné objekty čs. opevnění v Královéhradeckém kraji (Královéhradecký kraj)
3. Nejzajímavější a nejkrásnější místa v Ústeckém kraji (Ústecký kraj)
Cena Ministerstva pro místní rozvoj (za systematickou podporu a propagaci
regionů ČR s akcentem na dlouholetou spolupráci s agenturou CzechTourism):
Toulavá kamera (FREYTAG-BERNDT, spol. s r. o.)
Ing. Petr Skála,
Asociace novinářů a publicistů
píšících o cestovním ruchu,
Praha

Ing. Katarína Leitmannová, riaditeľka
odboru geodézie a medzinárodných
vzťahov Úradu geodézie, kartografie
a katastra (ÚGKK) Slovenskej republiky
(SR) a podpredsedníčka redakčnej rady
časopisu Geodetický a kartografický
obzor (GaKO), v uplynulých dňoch rozšírila rady päťdesiatnikov.
Narodila sa 31. 5. 1963 v Bratislave,
kde absolvovala aj stredoškolské a vysokoškolské štúdium. Po maturite na
Gymnáziu Jura Hronca vyštudovala v rokoch 1981 až 1985 na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej odbor geodézia a kartografia. 1. 8. 1985 nastúpila na jednoročný študijný
pobyt do Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, počas ktorého sa oboznámila s výskumnými a rozvojovými činnosťami v oblasti geodézie, kartografie a diaľkového prieskumu Zeme. Ďalší rok (1. 8. 1986 – 31. 7.
1987) pracovala u Investora dopravných stavieb ako geodet pri budovaní vytyčovacej siete pre budúcu rýchlodráhu, a tiež pri majetkovoprávnom vysporiadaní a výkupe pozemkov pod rýchlodráhou. 1. 8. 1987 prešla do Geodetického
ústavu, n. p., (neskôr Geodetický podnik, š. p., a od 1. 1. 1991 Geodetický
a kartografický ústav) Bratislava, kde pracovala nasledujúcich 20 rokov. Najskôr v útvare hlavného geodeta rýchlodráhy, kde zabezpečovala tvorbu technických predpisov na geodetické práce pri výstavbe rýchlodráhy, a od roku
1988, po zastavení prípravných prác na výstavbe rýchlodráhy, v prevádzke geodetických základov, kde sa začala zaoberať problematikou geodetických sietí.
Najskôr v oddiele triangulácie spracovávala výsledky meračských prác pri
údržbe trigonometrickej siete a po nástupe technológie globálneho systému určovania polohy sa venovala spracovaniu týchto meraní. Po vzniku
oddelenia analýzy a rozvoja geodetických základov prešla do tohto oddelenia a v ňom sa podieľala, spracovaním národnej realizácie Európskeho terestrického referenčného systému 1989 na území SR, ako aj výpočtom transformačných vzťahov medzi európskym a národným referenčným súradnicovým
systémom, na budovaní Štátnej priestorovej siete a Slovenskej priestorovej
observačnej služby.
Popritom sa Ing. Leitmannová neustále snažila odborne rásť. V roku 2002
získala osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie autorizačného overovania výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa
§ 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a zdokonaľovala sa aj po jazykovej stránke.
Aj to prispelo k tomu, že 8. 1. 2008 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky
odboru medzinárodných vzťahov (od 17. 8. 2009 odbor geodézie a medzinárodných vzťahov) ÚGKK SR, ktorú zastáva dodnes. V rámci tejto funkcie reprezentuje rezort na medzinárodných podujatiach, má na starosti medzinárodné
aktivity v rámci spoločenstva EuroGeographics, implementáciu smernice INSPIRE
v rezorte a posledné štyri roky sa intenzívne venuje riadeniu projektu na
elektronizáciu poskytovania priestorových údajov zo základnej bázy údajov
pre geografický informačný systém, financovaného z Operačného programu
Informatizácia spoločnosti. Okrem toho sa aktívne zúčastňuje na tvorbe a novelizácii legislatívnych a technických predpisov z oblasti geodézie, kartografie
a katastra, spolupracuje s vysokými školami pri zadávaní tém diplomových
prác, vedie diplomantov a recenzuje diplomové práce.
V apríli 2011 sa Ing. Leitmannová stala členkou redakčnej rady GaKO a od
1. 1. 2012 zastáva striedavo po roku funkciu jej predsedníčky, resp. podpredsedníčky. V novembri 2011 bola vedením ÚGKK SR delegovaná za zástupkyňu
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rezortu do Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie, poradného orgánu ministra životného prostredia SR.
Za povšimnutie stojí aj množstvo odborných prezentácií a príspevkov Ing.
Leitmannovej na domácich a zahraničných podujatiach. Niektoré z nich boli
publikované v zborníkoch, ale Ing. Leitmannovú poznajú aj čitatelia GaKO – či
už ako autorku alebo lektorku príspevkov.
Ing. Katarína Leitmannová je nielen odborník na svojom mieste, ale aj človek
s pevným charakterom – korektná, spoľahlivá, zodpovedná, skromná. Zaželajme jej do ďalších rokov veľa zdravia, životného a pracovného elánu, pohody
a spokojnosti v kruhu kolegov, priateľov a rodiny.

15
jún

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(apríl, máj, jún)

Výročie 50 rokov:
Ing. Katarína Leitmannová (osobná správa v GaKO, 2013, č. 6, s. 135)
Výročí 55 let:
Ing. Marcel Franěk
doc. Ing. Marian Rybanský
Ing. Václav Trávníček
Výročie 60 rokov:
Ing. Ľubomír Guláš
Ing. Stanislava Marešková
Ing. Vladimír Maštera
Ing. Bc. Jitka Rubešová
Výročí 65 let:
Ing. Milan Doležal
Ing. Milan Kocáb, M.B.A.
Ing. Juraj Kočan
Výročí 70 let:
plk. v. v. Ing. Rudolf Filip
plk. v. v. Ing. Peter Forgách
Ing. Michal Petrovič, PhD.
Výročí 75 let:
Ing. Pavla Bečičková
doc. Ing. Jozef Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.
Ing. Ladislav Fiala
doc. Ing. Erich Geissé, PhD.
Ing. Zdeněk Haša
Ing. Stanislav Ježek
Ing. Josef Lang
Ing. František Pomšár
doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc.
Ing. Ivo Weitosch

Výročí 80 let:
Ing. Zdeněk Andreas
Ing. Vojtech Binder
Ing. Milan Ševčík
Výročie 85 rokov:
Ing. Ladislav Bábíček
Ing. Vladimír Boček
prof. Ing. Václav Bucha, DrSc.
Ing. Jaroslav Hybášek
generálmajor Ing. Ladislav Kebísek
doc. Ing. Vladimír Krátký, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.
Ing. Miloš Vondruška
Výročie 90 rokov:
Ing. Rudolf Klajban
Výročí 95 let:
Ing. Karel Rosendorf
Blahopřejeme!
Z ďalších výročí pripomíname:
Ing. Karol Bartoš (105 rokov od narodenia)
Ing. Mikuláš Farkaš, CSc. (85 rokov od narodenia)
Ignác Háček (185 rokov od narodenia)
Matej Husár (225 rokov od narodenia)
plk. prof. Ing. Dr. Bedřich Chrastil (100 let od narození)
Ing. Jaroslav Karafiát (90 let od narození)
prof. PhDr. Bohumil Kladivo (125 let od narození)
Ing. Zdeněk Koutný (85 let od narození)
Ing. Ján Králik (75 rokov od narodenia)
Ing. Jaroslav Křížek (100 let od narození)
Ing. Josef Kurka (80 let od narození)
Ing. Karel Letocha (100 let od narození)
doc. Ing. Peter Marčák, CSc. (90 rokov od narodenia)
Ing. Vladimír Perdek (100 rokov od narodenia)
Miloslav Pinc (75 let od narození)
Ing. František Pliska (105 let od narození)
Ing. Josef Souček (135 let od narození)
Ing. Alois Šimek (130 let od narození)
Ing. Jiří Šimek (85 let od narození)
Ing. Jaroslav Šlitr (110 let od narození)
Ing. Štefan Tisovčík (85 rokov od narodenia)
Ing. Oldřich Vičar (115 let od narození)
prof. Ing. Pavel Višňovský (100 rokov od narodenia)
Ing. Jan Wawrosz (80 let od narození)
Ing. Viktor Wlachovský (100 rokov od narodenia)
Ing. Jan Zámečník (100 let od narození)
1688 – mapa pardubického panství (325. výročí vytvoření)
1763 – prvé vojenské mapovanie (250. výročie od začatia mapovacích prác)
1848 – nejstarší orientační plán královského komorního města Pardubic
(165. výročí vytvoření)
11. 6. 1888 – Klub českých turistů (125. výročí založení)
1953 – prevod výškových geodetických základov do baltského výškového
systému (60. výročie)
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