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Technologie zpracování map a atlasů v období informatiky. vývoj hardwaru a softwaru pro účely kartografie. Družicové technologie jako základ pro vytváření informačních dálnic. Nové kartografické produkty a možnosti jejich využití, vazby na internet a WWW Trendy rozvoje kybernetické kartografie. Elektronické mapy a atlasy a jejich propojení s dalšími multimédii.

Cartography And lts Trends oj Evolution
Summary
Technology of map and atlas production in the epoch of informatics. Hardware and software development for cartographic
applications. Satellite technologies as a base of creating the information highways. New cartographic products and chances
of their application, connection to the internet and the WWW Trends of evolution in cybernetic cartography. Electronic maps
and atlases and their interconnection to other multimedia.

Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky.
Mapa, jako výsledek geodetických měření a jejich kartografického zpracování, zůstává i nadále důležitým zdrojem informací o území a o jeho prostorovém uspořádání. Nové technologie, využívající rozvoj počítačů a telekomunikace, k ní
všilk umožňují připojit celou řadu dalších tematických atributů.
Nové technologie mapování, zejména s využitím GPS
(Global Positioning System), digitální fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, umožňují rychlé a vysoce efektivní
získávání jak prostorových, tak i ostatních dat, potřebných
pro tvorbu různých typů map. Jejich zpracování vyžaduje
nový přístup kartografů k technologiím zpracování map, při
nichž rozhodující úlohu hraje ovládnutí digitálních postupů
umožňujících nejen grafický výstup mapového obrazu, ale
i vytváření jeho multimediální podoby na nejrůznějších typech nosičů. Prof. D. R. Fraser Taylor zavádí pro tyto nové
metody zpracování map pojem "kybernetická kartografie"
a zahrnuje do něj nejen zhotovení map, doprovodných textů
a video záznamů na různých typech médií, ale i sdělování
těchto multimediálních informací prostřednictvím telekomunikačních sítí.
Rozhodujícím předpokladem pro uplatňování technologií je
odpovídající vývoj počítačového hardwaru a softwaru a telekomunikací. V této oblasti je však v poslední době vývoj tak
rychlý, že jeho výsledky brzy výrazně ovlivní všechny obory
lidské činnosti a tedy i zpracování nových typů map a atlasů.
Základním kamenem digitálních technologií je mikročip.
Jeho první komerční podobou byl Intel 4004, který vyvinul
kolektiv Marriana Edwarda Hoffa v r. 1971. Tento čip byl
schopen produkovat 60 000 informací za vteřinu. Jeho rychlost se při dalším vývoji každých 12 až 15 měsíců zdvojnásobovala. Moderní čipy produkují již 300 milionů informací
za vteřinu. V lednu 1997 dodal Intel na trh nový procesor
Pentium s MMX technologií, který je dostatečně rychlý pro
vybavování multimediálních dat včetně videozáznamu
a zvuku. Prvky tohoto čipu mají rozměr 0,35 mikronu a je
reálný předpoklad pro jejich další zmenšení na 0,18 mikronu
již v příštím roce. V únoru 1997 oznámila společnost Plasma
Materials and Technology, Inc., že vyvinula nový způsob využití izolačních materiálů, který umožní až čtyřnásobné zvýšení výkonu dosavadních čipů mikroprocesorů.
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Tento vývoj čipů umožnil, že moderní pracovní stanice má
vyšší výkon než všechny počítače, které ve světě existovaly
v šedesátých letech. Vyvíjejí se i nové počítačové systémy,
které je možno ovládat lidským hlasem, dotykem nebo elektromagnetickým polem. Jiný směr představují tzv. molekulární počítače, které využívají pro záznam informací molekuly DNA (Leonard Adlemann, 1994).
Za vývojem hardware nezaostává ani vývoj software.
Zvláštní význam pro kartografy má vývoj jazyka JAVA ve
společnosti SUN Microsystems. V něm byl zpracován firmou Corel Corporation program BARISTA, který výhodně
umožňuje šíření grafických obrazů prostřednictvím World
WideWeb.
Pokrok zaznamenalo i získávání a uchovávání dat prostřednictvím UDZ. Údaje z dálkového průzkumu Země jsou
získávány v periodických intervalech a umožňují tak průběžné monitorování vývoje různých jevů. Záznam informací,
který se dosud prováděl na optické disky (CD ROM) je postupně nahrazován holografickými záznamy s podstatně
vyšší kapacitou. V oblasti zobrazování došlo k vývoji TV obrazovek s vysokou schopností rozlišení. Moderní digitální video-disky pak umožňují záznam až dvacetinásobného objemu informací, než bylo dříve možno zaznamenat na
CD-ROM.
Družicové technologie a sítě používající optická vlákna
jsou základem pro vytváření tzv. informačních dálnic. Internet se nyní rozšířilo Intranet, který byl vyvinut pro účely obchodu a organizací a o Extranet, sloužící pro zákazníky. Hlavním problémem je zde rychlost přenosu informací, která je
závislá na vývoji nových typů optických přenosových vláken. Jiným řešením je vytvoření husté sítě komunikačních
družic s nízkou orbitální dráhou kolem 700 km. Tímto projektem se zabývá Teledesic Corporation, která uvažuje o vyslání asi 840 telekomunikačních družic kolem r. 2000. Signály by byly prostřednictvím dekodérů převáděny přímo do
počítačové nebo telefonní sítě. Umožnilo by to rychlý transfer dat a např. i pořádání videokonferencí kdekoliv na světě.
Stávající telekomunikační družice, které byly určeny především pro přenos TV signálu, tento způsob přenosu dat neumožňují a rovněž Internet dosud používá klasický způsob
přenosu. Důvodem je předeVŠím velká vzdálenost telekomunikačních družic od povrchu Země (kolem 35 900 km)

a z toho vyplývající časové zpoždění signálu, které se pohybuje v desetinách vteřiny. Náklady na vybudování speciální
sítě telekomunikačních družic s nízkou orbitální dráhou se
odhadují na 9 bilionů USD.
Kybernetická kartografie umožňuje podat podstatně širší
informaci o studovaném území, než umožňuje mapa nebo atlas. Výsledkem je zde propojení mapového obrazu s texty
a videozáznamy na CD ROM nebo na video-disku. Výsledný
záznam je možno vizualizovat na výkonnějším počítači
(PC 486, Pentium apod.) s minimálně 8 MB RAM, s barevnou obrazovkou a s odpovídající mechanikou, v programovém prostředí Windows 3.1 nebo Windows 95, popř. jej dále
sdělovat prostřednictvím telekomunikační sítě jejím účastníkům. Jde o nový směr ve vývoji kartografie, který je produktem post-industriální společnosti a jehož využití je zatím
omezeno pouze na vysoce vyspělé země světa, především
pak na oblast Severní Ameriky a západní Evropy. Využívání
těchto kartografických produktů váže jak na hardwarovou
a softwarovou vybavenost uživatele, tak i na možnost jeho
napojení na Internet nebo na WWW.
Při dalším vývoji kybernetické kartografie by se mělo dbát
na to, aby její produkty byly všeobsahující a ne pouze výjimečné a aby vedly k celkovému rozvoji společnosti. Velké
možnosti jsou především v oblasti školské. V celé řadě vyspělých i rozvojových zemí jsou školské organizace (především pak vysoké školy) napojeny na Internet a WWW.To
umožňuje využívat produkty kybernetické kartografie při výuce a při zvyšování její efektivnosti. Nejde zde ani tak
o zvládnutí těchto informačních technologií, ale především
o využívání jejích výsledků. Aplikace multimediálních forem výuky mohou zasahovat do nejrůznějších vědních a technických disciplín a jednotlivé země by si měly samy definovat oblasti, v nichž se tyto technické produkty co nejlépe
uplatní.
Nové technologie, zaváděné do kartografie, prakticky
ukončily ruční produkci map. Celý proces mapování je dynamičtější, flexibilní, multi-dimensionální a interaktivní.
Velké možnosti multimédií dodaly novou hloubku a vzrušující možnosti digitálním mapám a poskytly nové možnosti
jak kartografii jako vědě, tak i široké veřejnosti.
Kartografie je jedním z významných nástrojů vědy. I v digitální éře spočívají její možnosti zejména v jejich vizuálních charakteristikách. Současně je však jistým nebezpečím,
že "vizuální" stránku kartografie si budou přivlastňovat i jiné
subjekty jako součást svých výzkumných oblastí.
V minulých letech byly možnosti kartografie do jisté míry
omezovány možnostmi technologie. Dnes - s přesnými daty
- často pro uživatele dostupnými přes Internet, existují obrovské možnosti zpracování dat (integrace, analýza, virtuální
výstup i jejich využití ve světě hypermédií).
Současně s velkými technologickými možnostmi existuje
i velké nebezpečí v nedostatečném chápání principů kartografie. Stačí jen navštívit některé domácí konference věnované problematice geografických informačních systémů
(GlS, např. v Seči) a pozorně si prohlédnout vystavované mapové produkty. V řadě případů jde o nevhodnou kompozici
barev, mapám chybí měřítko, legendy jsou nelogické a náhodně sestavené. Hodnota takto prezentované informace se
pak blíží nule a často je výsledek neupotřebitelný. I proto je
rozvoj kartografie, především v oblasti digitálně kartografické teorie, velice aktuální.
Bývalý prezident ICA (Mezinárodní kartografické asociace) Joel Morrison při vystoupení na mezinárodní kartografické konferenci ICA v Barceloně v r. 1995 definoval dvě oblasti, které rozvoj kartografie ovlivňují, a to:
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- moderní technologie,
- rozvoj geografického myšlení.
Oba tyto aspekty jsme komentovali v našem referátu na
předcházející kartografické konferenci v Bratislavě.
Na rozvoj kartografie u nás na konci 20. a počátkem nového století bude mít nepochybně i nadále vliv rozvoj výpočetní techniky. Dosavadní trend poklesu cen počítačů a zvyšování jejich výkonnosti urychlí úplný přechod od manuální
k digitální produkci map. Bude mít vliv i na jednotlivé etapy
procesu mapování. Jde především o:
- zdroje informací (GPS, GlS), zpracování obrazů a velké
prostorové databáze,
- možnosti tvorby a zpracování map počítačovou grafikou,
- podporu uživatelů, umělou inteligenci, expertní systémy,
virtuální realitu, širší možnosti pro tvorbu map i nekartografickými experty; budou-li k dispozici levné softwary pro
tvorbu map, bude existovat i lepší dostupnost databází,
- GIS a mapovací moduly budou stále více součástí textových procesorů, respektive jejich doplňkem,
- rozvoj navigačních systémů různých typů (osobní, pro automobilyaj.),
- přátelský uživatelský interface (např. při využití vizualizace výzkumy ukazují, že uživatelé nemají rádi klávesnice,
a proto se zkouší nové možnosti jako ovládání systémů hlasovými pokyny apod.),
- velké rozšíření elektronických atlasů různých druhů (na CD
ROM, v sítích), které lze pořídit za přijatelnou cenu,
- možnost tvorby analytických map pro podporu rozhodování; předpokladem je zde zvýšení možností prostorových
analýz, jakož i dostupnost balíků se statistickými daty.
Rozvoj povědomí o nových zdrojích dat a technologiích
tvorby map povede zcela jistě k rozvoji nových pohledů na
teorii kartografie. Pozornost bude třeba věnovat zejména kognitivním aspektům přenosu informací. Půjde i o rozvoj vědecké geografické vizualizace pro potřeby výzkumu, který
povede k další renesanci kartografie.
V delší časové perspektivě, tj. po r. 2000, budou kartografii výrazně ovlivňovat i další, dnes již zřetelné aspekty, jako
existence světově rozšířených sítí s odpovídající infrastrukturou. Ty umožní tzv. "distanční" mapování (M. Wood). Prostřednictvím Internetu a jeho dalších variant bude možný přístup k reálným datům, jakými jsou geoprostorové databáze,
s možnostmi kartografické generalizace pro libovolné měřítko. K dispozici budou aktuální elektronické mapy a atlasy
a přátelský uživatelský software, umožňující propojení map
s dalšími multimédii, jako obrazy, zvukem, filmy, textem
apod.
Možnosti Internetu budou muset respektovat i datové standardy týkající se metadat, kvality dat a jejich výměny. V procesu rozhodování sehraje velkou úlohu i virtuální realita.
V teoretické oblasti povede rozvoj kartografie a příbuzných věd k rozvoji geoprostorové vědy a v praktické oblasti
pak k podpoře globalizačních procesů.

[I] MORRISON, J. L.: Changing Borders and Shifting Frontiers:
Cartography of the New Millenium. In: Proceedings of the 17th
Intemational Cartographic Conference. Barcelona 1995, s. 1-10.
[2] TAYLOR, D. R. E: Maps and Mapping in the Information Era.
In: Proceedings of the 18th Intemational Cartographic Conference. Stockholm 1997, s. 1-10.
Do redakce došlo: 25.9. 1997
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Užití vodorovného kruhu
v geodetické astronomii

Klesající uplatnění geodetické astronomie v praktickém užívání
tody určování astronomické délky, šířky a azimutu Z měřeného
gistrace času záměr na hvězdy. Odvození výpočetního postupu
klady Z diplomových prací na toto téma, měřených univerzálem

u nás po šedesátých létech po dokončení prací na JAGS. Mevodorovného úhlu univerzálu nebo přesného teodolitu a rerovnic v uzavřeném tvaru a některá řešení diferenciální. PříWild T4.

Application oj Horizontal Circle in Geodetical Astronomy
Summary
Decreasing use of geodetic astronomy in its practical application in our country after the sixties when the work on the Uniform Astronomie - Geodetical Network was finished. Methods of observation of astronomicallongitude, latitude and azimuth
from the measured horizontal circle of a universal instrument or precise theodolite and time registration of star directions.
Calculation is derivedfrom equations in closedform as well as some difJerential solutions. Examplesfrom disertation on this
theme that were observed with the Wild T4 universal instrument.

1. Úvod
Ne mnoho článků s tématikou geodetické astronomie (GA)
se objevilo na stránkách tohoto časopisu v posledních letech.
Příčin - jak uvažuji - je několik: dokončení astronomických
prací v naší Astronomicko-geodetické síti (AGS) v poválečných letech, nová měřická éra s užitím prostorových technik
a konečně zrušení astronomického oddělení v bývalém Geodetickém a kartografickém ústavu. Tento čin sice vyhovoval
tehdejším požadavkům doby, utlumil však perspektivy dalšího rozvoje v tomto směru.
Důsledkem bylo nepodchycení automatizačních trendů při
měření metodami GA nižší přednosti, které cituje např. [1,
2], a konečně i opožděný nástup metod GPS (Global Positioning System), a to jak v měřítku celostátním, tak i v měřítku
místních uživatelů. Toto opoždění bylo a je nejen vůči státům západním, ale bylo i např. vůči Slovensku.
2. Dělení metod GA
Je řada aspektů pro dělení metod GA. Jeden z nejprostších
je dělení na metody, jež používají svislého kruhu a na metody používající vodorovného kruhu. Pro určení astronomických zeměpisných souřadnic je vesměs používán svislý kruh,
respektive veličiny, jež jsou na něj vázány. Kruh vodorovný
byl užíván jen při měření azimutů. Jinak byl opomíjen.
A dosti oprávněně, neboť zaváděl řadu chyb [3].
Při požadavcích nižší přesnosti je užití metod spojených
s vodorovným kruhem na místě.
Zásadními jejich přednostmijsou možnosti současného určení zeměpisné šířky, zeměpisné délky a i azimutu*), jednoduchost měřického postupu (u čínské metody), odstranění
vlivu astronomické refrakce atd.
Měřenými veličinami, viz obr. 1, jsou čtení Kj vodorovného kruhu a jim odpovídající časy Ti pro i = 1, 2, 3, respektive 1,.., n.
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Jde vlastně o protínání zpětné, kdy cíli jsou hvězdy. Na
tuto možnost poukazuje již [4] a metoda je zařazena do
učebnice [5]. Z četných dalších autorů citujeme alespoň
[6, 7, 8, 9] a kompendium GA [10], kde je nazývána metodou polohových čar azimutálních rozdílů. U nás je o některých z těchto metod pojednáváno v knize [11] a detailně v [3].
Předloženému tématu byly taktéž věnovány dvě diplomové práce [12,13], které popisují nejen teorii zpracovávání,
ale i praktická měření. Poznamenejme ještě, že teorie obecného řešení při užití nutného počtu tří hvězd, bez užití neznámých diferencí, představuje po teoretické stránce jednu
z nejobtížnějších partií GA.

3. Základní rovnice
Vycházíme z obr. 1, z něhož vyplývá i význam použitých
symbolů. Neznámými a hledanými veličinami jsou zeměpisná šířka cp, zeměpisná délka A a azimut AO nuly O vodorovného kruhu. Tedy tři neznámé vyžadující tři základní rovnice a tři měření na tři hvězdy. Jde tedy o řešení při nutném
počtu pozorování.

3.1 Řešení při nutném počtu pozorování
Ze sférických trojúhelníků Hl, Hz, Z, Hz, H3, Z a H3, Hl, Z můžeme napsat
sin Zl sin(Kz-KI)
sin1J3,

= sin h3 sin

sin Zz sin(K3-Kz)
sin1Jl>

= sin hl

gz, sin

Zl

sin(K1-K3)

sin g3, sin Zz sin(Kz-KI)

= sin hz
= sin h3
(l)

sin Z3 sin(KI-K3) = sin hz sin gl>sin Z3 sin(KrKz) = sin hl
sin1Jz,
v nichž Kz-Kl>'" je známo z měření a hl>hz a h3 určíme z kosinových vět. Jsou (v obr. 1 je zakreslen pouze trojúhelník
Hz, H3, P)

/

/

\

\

cos hl
cos hz
cos h3

= sin

8.z sin 83 + cos 8.z cos 83 cos (t3 - tz),
83 cos 8] cos (t] - t3),
sin 81 sin 8z + cos 8] cos 8.z cos (tz - ti),

= sin 83 sin 8] + cos

=

(2)

kde rozdíly hodinových úhlů udávají rovnice
t3 - tz
tI - t3
tz

-

ti

= T3'- Ti = Ti - TJ -

a3 + az,
a] + a3,
= Ti - Ti - az + al'

(3)

Rozdíly naměřených časů T3' - Tz', ... v rovnici (3) jsou opraveny o chod hodin, veličiny aj, 8;, pro i = 1, 2, 3, jsou známé
rovníkové souřadnice hvězd. Z rovnice (1) vyloučíme zenitové vzdálenosti z], Zz a Z3a po úpravě získáme
sin gz _ sin(Kz-KI)
sin hz = b
sin T/3- sin(K]-K3) sin h3 ],
sin g3 _ sin(KrKz)
sin T/I- sin(Kz-KI)

sin h3 = b
sin h] - z,

sin g] _ sin(KI-K3)
sin T/z - sin(KrKz)

sin hz = b
sin hz - 3,

(4)

kde výrazy pravých stran jsou numericky známé. Vyplývá
z nich vztah
sin g] sin gz sin g3/ (sinT/1sin T/z sinT/3)= b] bz b3,
(5)
který může posloužit jako kontrolní. Ze sférického trojúhelníka H], Hz, H3 v obr. 1 získáme kosinové věty
cos (gl + T/I)= (cos h] - cos hz cos h3) / sin hz sin h3,
cos (gz + T/z) = (cos hz - cos h3 cos hl) / sin h3 sin h],
cos (g3 + T/3) = (cos h3 - cos hl cos hz) / sin hl sin hz
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a z nich číselné hodnoty součtů
gl + T/]= a], gz + T/z = aZ, g3 + T/3= a3,
(6)
neboť hodnoty h], hz a h3 udávají rovnice (2). Úkolem je nyní
zjistit numerické hodnoty veličin ?I, ?z,..., T/3. Rovnice (6)
dosadíme do rovnice (4) a získáme
sin g] = b3 sin az cos gz - b3 cos az sin gz,
sin gz = bl sin a3 cos g3- b] cos a3 sin g3,
sin g3 = bz sin a] cos gl - bz cos a] sin g],

(7)

které řešíme postupnými aproximacemi pro gj.Po získání jejich číselných hodnot potřebné přesnosti určíme hodnoty
T/jnapř. z rovnic (6); kontrolou jsou rovnice (4) a (5). Podle
obr. I zjistíme paralaktické úhly q; z příslušných sférických
trojúhelníků. Z nautických trojúhelníků Hj, Z, P vypíšeme
-cos Ip sin AI = cos 8] sin ql == C],
-cos Ip sin Az = cos 8.z sin qz == Cz,
(8)
-cos Ip sin A3 = cos 83 sin q3 == C3,
(v obr. I označen pouze úhel-Az). Do rovnice (8) zavedeme
podle obr. 1 vztah

~=~+~

~

rozvedeme funkce sinů azimutů a postupně dostaneme
CI (sin Kz cos AO + cos Kz sin AO)
+ cos K] sin AO),

= Cz (sin K]

cos AO +

Cz (sin K3 cos AO + cos K3 sin AO)
+ cos Kz sin AO),

= C3(sin Kz

cos AO +

C3(sin K1 cos AO + cos K] sin AO)
+ cos K3 sin AO).

= C] (sin K3

cos AO +

(10)
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Rovnice (10) jsou ovšem na sobě závislé. Obsahují jen
jednu neznámou, a to astronomický azimut AO nuly O vodorovného kruhu. Z první rovnice (10) dostáváme vztah

N
+

obzor

1

tg AO

=-

sin K, -

(C2

CI

sin K2)

/ (C2

cos K[ -

CJ

cos K2)

a cyklickou záměnou další dva vztahy. Tím je zjištěna první
neznámá AO a pomocí rovnice (9) astronomické azimuty Ai
jednotlivých záměr. Druhou neznámou, a to zeměpisnou
šířku ep, určují rovnice (8). TIetí a poslední neznámou zeměpisnou délku určíme z rovnice A = -T; - kSi + ti + ai, kde
hodinové úhly ti zjistíme ze sinových vět nautických trojúhelníků Hi, Z, P; v obr. 1 je opět označen pouze t2• Platí
.

sin Zi sin qi
sin Zi sin Ai
------cos ep
cos {ji

smt=
1

pro i = 1, 2, 3, kde zenitové vzdálenosti Zi určují rovnice (1)
a ks je korekce na greenwichský hvězdný čas. Tím je úkol
uko~čen.
1 Polaris
2 Vega
3 Scheat

Je-li počet měření větší než tři, je nutné, aby došlo k vyrovnání metodou nejmenších čtverců (MNČ), a tedy k sestavení
linearizované zprostředkující rovnice oprav. Nejprve vyjádříme astronomický azimutAO nuly O vodorovného kruhu pomocí přibližně známé hodnoty A8 a její hledané opravy
L1 A (obr. 1). Je AO = A8 + L1 A, takže rovnice (9) pro obecný
astronomický azimut přejde ve tvar

kde K;, i = 1, 2, 3, jsou čtení vodorovného kruhu. Dále nechť
jsou (j)o, Ao přibližně známé hodnoty hledaných veličin a /lep,
/lA jejich opravy. Pro hledané hodnoty tedy platí
ep

= epo + L1ep,

A

= Ao + L1A.

Azimut Ai vyjádříme rovněž vztahem
Ai = AOi
4 Atair

M
+ Bq;

I

Oi/lep

I

{jA
+ 8A
o~A.

Spojením rovnice (11) a (12) získáme hledanou zprostředkující rovnici oprav

5 Kochab
6 Hamal

tlA - -

MI

{jep

/lep - oi

MI

{jA

L1A + (Ki + Aoo - Aoi)
oi

=

Vi>

kde Vi je oprava azimutu Aoi, vypočteného z nautického trojúhelníku Hi, Z, P (obr. 1) pomocí naměřeného času T;, korekce ks., rovníkových souřadnic ai, {ji a přibližně známých
souřadnic epo a Ao' Hodnoty L1ep, L1A a L1A jsou hledané neznámé diference při vahách Pi = 1. Výraz A~ + L1A je možno
z rovnice (13) eliminovat.
4. Měřický a výpočetní přJ.1dad
V práci [13] jsou uvedena měření časů a čtení vodorovného
kruhu na tři trojice jasných hvězd, viz obr. 2, a to na každou
trojici třikrát. Měření byla vyhodnocena dvěma různými postupy, jak je zřejmé z tab. 1, kde jsou sestaveny výsledky, jakož i hodnoty správné.
Na obr. 3 je znázorněna alternující konvergence výrazu ~[,
rovnice (7). Přerušovaná čára používá předcházející veličiny
pro další aproximaci, čára plná používá pro stejný účel průměru z dvou předcházejících veličin. Počet aproximací je
uveden na ose vodorovné a velikost aproximované hodnoty
na ose svislé.

7 Capella
8 Markab
9 Vega
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I
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51°01'51,77"

I
I

D"54m54,4'

I
I

0°12'55,03"
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Lohrmanova observatoř Technické univerzity v Drážďanech
Pomocí diferencí, odst. 3.2
3) Exaktním postupem, odst. 3.1
I)

2)

5. Závěr
Postup, uvedený v odstavci 3.1, není jednoduchý a navíc je
poněkud akademický. Těžištěm je řešení rovnic (7). Nabízejí
se však i jiné cesty, např. pomocí nově zavedených substitučních veličin, vyřešením celého problému v soustavě pravoúhlých prostorových souřadnic (tím jsou myšleny souřadnice hvězd na jednotkové sféře), pomocí rotačních
transformací ap. Je možné, že sestavením vhodnějších rovnic ze sférického trojúhelníku v obr. 1 bychom došli k cíli
snadněji.
Postup v odstavci 3.1 má spíše význam v matematickém
řešení, protože celou úlohu řeší pomocí uzavřených vzorců.
Jako nejhospodárnější se jeví postup v odstavci 3.2, v němž
se určují diference neznámých veličin. Tohoto postupu je
možno použít i při nenadbytečném počtu pozorování.
Oba postupy jsou rovnocenné a řeší úlohu použití vodorovného kruhu v GA pro současné určení astronomické zeměpisné šířky, délky a azimutu nuly vodorovného kruhu.
Práce vznikla z podpory Grantové agentury CR v rámci komplexmllo projektu č. 205/96/K1l9.
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40 let činnosti
Geodetické observatoře Pecný

Ing. Georgij Karský, CSC.,
VÚGTK - Geodetická observatoř Pecný

Vzpomíná se založení a zahájení pozorování na observatoři v období Mezinárodního geofyzikálního roku 1957. Popisuje se
původně navržená koncepce činnosti tohoto experimentálního geodetického pracoviště, vývoj jeho přístrojového vybavení, pozorovatelské činnosti a teoretické práce observatoře až do současnosti. Stručně je uvedena domácí a zahraniční spolupráce,
účast na vědeckých projektech, spojení s praxí. Zmíněny jsou některé nejdůležitější výsledky.

Geodetic Observatory at Pecný: Forty Years oj Activity
Summary
Founding and starting oj observation at the observatory in the epoch oj the 1nternational Geophysical Year 1957 is remembered. The originaly proposed conception oj activity at this experimental institution, the evolution oj its instrumental base, its
observational activities and theoretical works at the observatory until the present time it described. National and international cooperation, participating on scientific projects and connection to the practical application is shortly described. Some oj
the most important results are mentioned.

1. Mezinárodní geofyzikální rok a vznik Geodetické
,observatoře Pecný
V červenci roku 1957 byla na Geodetické observatoři Pecný
zahájena astronomická měření času a šířky v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku (MGR, 1957-1958) a Mezinárodní geofyzikální spolupráce (MGS, po prodloužení MGR
o rok 1959). Tím začala, byť z počátku v provizorních podmínkách, pravidelná činnost tohoto pracoviště, která trvá dodnes.
Účast geodetického rezortu, představovaného tehdy
Ústřední správou geodézie a kartografie (ÚSGK), na pozorováních v MGRlMGS byla jednou z motivací pro zřízení
stálého geodetického observačního a experimentálního pracoviště, ne však motivací výhradní. O potřebě takového pracoviště se totiž v rámci mezinárodní spolupráce uvažovalo
od počátku roku 1955 a blížící se termín MGR (o pokračování v MGS se nevědělo) asi jen urychlil rozhodnutí o vybudování observatoře, jejíž činnost se od samého počátku
měla dotýkat mnoha oblastí geodetických měřických prací.
Observatoř byla původně budována jako pracoviště tehdejšího Geodetického a topografického ústavu v Praze (GTÚ)
a až počátkem roku 1965 přešla do Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK),
který tehdy sídlil v Praze.
Observatoř Pecný se nalézá v obci Ondřej ov (okres Prahavýchod, v době založení Říčany), v blízkosti známé observatoře Astronomického ústavu Akademie věd ČR (dříve
ČSAV - Československé akademie věd). Oficiální název
Geodetická observatoř Pecný byl doporučen geodetickotopografickou sekcí technickovědecké rady ÚSGK v září
1957, kdy byl také posouzen výhledový program činnosti [1].
Původně užívaná iniciálová zkratka názvu "GOP" se v poslední době pro kódování v mezinárodních programech užívá
většinou rozšířená na "GOPE" a takto ji budeme používat
i zde. Pomineme však různá jiná označení a čísla, pod kterými se GOPE účastnila (a účastní) nejrůznějších astronomických, kosmicko-geodetických a gravimetrických programů.
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V tomto článku, který má jen krátce připomenout čtyřicáté výročí GOPE, se nebudeme zabývat podrobnostmi.
Nebude možné ani vyjmenovat všechny významnější
práce, výsledky činnosti observatoře, nebo publikace, zde
vzniklé. Pokud jde o začátky, odkážeme především na článek M. Wittingera [1] a na stať V. Nejedlého [2a]. Program
MGRje přehledně charakterizován např. v článku J. Krajčího [3].
2. Zakladatelé observatoře, návrhy, představy a jejich
uskutečňování
Myšlenka vybudování stálého geodetického experimentálního pracoviště, umožňujícího práce jak v laboratorních, tak
i v přírodních podmínkách, vznikla v dubnu 1955 při řešení
astronomických a gravimetrických úkolů v rámci mezinárodní spolupráce [1]. Je obtížné vyjmenovat všechny, kteří
se podíleli na jejím formování a zpřesňování. Uvedeme tedy
jen ty, které lze pokládat za duchovní otce - zakladatele
GOPE. Byli to již dávno zesnulí Ladislav J. Lukeš, Max Wittinger, Vilém Ješuta a mimo rezort geodézie zejména profesor Emil Buchar.
Observatoř se měla stát základnou pro nejpřesnější geodetické práce. Měla být srovnávacím (navazovacím, referenčním, výchozím) bodem různých souřadnic, astronomických (zeměpisných), rovinných, údajů výškových i tíhových,
měla se zde konat soustavná měření pro sledování změn astronomických souřadnic (časová a šířková služba - dnes sledování rotačních parametrů Země), měření délkových rozdílů v mezinárodním i vnitrostátním měřítku (respektive
navazovací měření pro určení tzv. osobní rovnice při astronomickém určování délek Laplaceových bodů), systematická
měření tíže (v původních návrzích i kyvadlová) a sledování
slapů zemské kůry. Předpokládala se výzkumná měření (např.
pro zkoumání vlivu vertikální refrakce na nivelaci), zkoušky
nových přístrojů (elektronických i jiných dálkoměrů, gravimetrů, teodolitů a jejich kombinací - předchůdců dnešních
totálních stanic), i zkoušky přístrojů před výjezdem na polní
práce. GOPE se měla stát též výcvikovým střediskem pro
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pracovníky geodetické služby a posluchače vysokých i průmyslových škol [1].
Při volbě Pecného,jako bodu základní trigonometrické sítě
(ZTSl), za místo pro vybudování geodetické observatoře, se
kromě této základní skutečnosti vzalo v úvahu i to, že na sousedních bodech ZTS Vysoká, 1 Melechov, I Mezivraty, 1 Studený vrchl a Ládvíl byly vybudovány zděné měřické věže
(podobné věži na Pecném) a na bodě Sadská1 vysoký zděný
pilíř. Je tedy Pecný ve středu trvale signalizovaného šestiúhelníka, což je výhodné pro mnohé experimenty. (Poznamenejme, že v současné době vzrostlý les na Pecném brání
veškerému rozhledu ... ) Na vrchu Pecný bylo vícekráte měřeno astronomicky - poprvé r. 1889; tehdy zde Robert Daublebsky von Sterneck též poprvé měřil tíhové zrychlení. Na
blízké observatoři Astronomického ústavu (AsÚ) se r. 1933
konalo 2. světové měření zeměpisných délek, na které měla
navazovat délková měření v MGR - i to sehrálo svou úlohu
při volbě místa pro geodetickou observatoř. A konečně blízké
sousedství observatoří umožňuje (nebo usnadňuje) vědeckou
spolupráci v překrytových oblastech a sdílené využívání některých provozních zařízení (např. závodní jídelna AsÚ pro
Pecný, nověji studna Pecného pro část AsÚ, připojení Pecného na Internet přes server AsÚ ...).
Je pozoruhodné, že většina okruhů činnosti GOPE, jak
je zakladatelé navrhovali, se skutečně realizovala a mnohé
z nich pokračují v modifikované podobě i po čtyřiceti letech. Autoři původních návrhů na vybudování geodetické
observatoře nepředvídali ovšem prudký rozvoj kosmické
geodézie, která v posledních 25-30 letech tvoří podstatnou
část jak činnos'ti GOPE, tak i spolupráce s AsÚ a se zahraničím.

3. Budování objektů observatoře, její vybavení, přístroje a výpočetní technika
Každý experimentální výzkum podstatně závisí na přístrojovém vybavení i na prostorách, kde je umístěno. Je třeba konstatovat, že materiální podpora činnosti GOPE ústředními orgány geodetického rezortu byla přes různé výkyvy vcelku
přiměřená a umožňovala práci observatoře na slušné mezinárodní úrovni. Požadavky a návrhy vědeckých a výzkumných pracovníků se ovšem často jeví ekonomickému managementu jako maximalistické, takže považuje za svou
povinnost je "krotit", ovšemže k nelibosti výzkumníků. Jednotlivosti tohoto typu však nemění uvedené konstatování, pokud jde o Pecný v dlouhodobém pohledu.
Prvních 27 let observatoře, kdy zejména zpočátku probíhala intenzivní výstavba, je podrobně popsáno v [2a]. GOPE
začínala konat astronomická měření v rámci MGR/MGS
v provizorních pozorovacích domcích s aparaturou, do té
doby užívanou při měření délky a šířky na astronomických
(Laplaceových) bodechastronomicko-geodetické
sítě. Byly
to dva pasážníky Secrétan, pasážník Zeiss, námořní chronometry, psací chronografy, radiopřijímače a některé další přístroje a pomůcky. Již v počátcích MGR začalo používání permanentních časových signálů (OLB5, OMA50), řízených
tehdy křemennými hodinami AsÚ ČSAV. Přístroje vyvinuté
pro Pecný v Ústavu radiotechniky a elektroniky (ÚRE ČSAV)
umožnily užít sekundových značek těchto signálů přímo jako
pracovních hodin pro záznamy chronografu (místo dosavadních chronometrů) a tím dosáhnout vyšší přesnosti. Tehdy
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začala "elektronizace" observatoře, byla opuštěna představa,
že elektrická zařízení pracují "okamžitě", začala se proměřovat zpoždění různých relé i přijímačů a kontaktové mikrometry se přestaly považovat za "neosobní". Bylo usilováno
o to, aby časová srovnání a vlastní registrace měření zaručovaly milisekundovou přesnost (0,001 sekundy).
Budování stálých objektů observatoře bylo v první etapě
dokončeno roku 1960. Na observační plošině u věže šlo o tři
pozorovací domky s hluboko založenými, od stavby izolovanými pilíři, registrační (hodinový) domek a příslušné spojovací kabely, v nižší části areálu byly postaveny nejprve dvě
zděné chaty pro dočasné ubytování, pak hlavní budova s velkou gravimetrickou laboratoří a mechanickou dílnou v suterénu (později přemístěnou do jedné z chat), s pracovními
a ubytovacími místnostmi. Gravimetrická laboratoř má několik pilířů oddělených od budovy. Po zkušebních měřeních
slapových změn tíže a laboratorních zkouškách slapových
gravimetrů a příslušných technologií se zde od r. 1970 konalo trvalé měření a registrace zemských slapů. V suterénu
je též laboratoř "geodetická", kde je instalován velký zkoušeč libel firmy Askania.
Do roku 1962 byla na GOPE poblíž věže, v níž je stabilizace trigonometrického bodu, zřízena též stabilizace základního výškového (13 značek ve skále) a tíhového věkového
bodu. O něco později bylo vybudováno zkušební bodové pole
(mikrosíť na blízké Skalce, komparační základna na Pecném
a přesný polygon, nyní značně poškozený při lesních pracích,
který je spojoval) a také fotogrammetrické bodové pole v prostoru Skalky. Roku 1966 byla v hlavní budově uvedena do
provozu termokomora pro výzkum teplotních vlivů na gravimetry, případně ijiné přístroje (zkoušely se tam např. elektronické dálkoměry). Ohřev i chlazení vzduchu, cirkulujícího
v termokomoře,jsou řízeny elektromechanickým ovládáním,
které se programuje pomocí systému mechanických vaček.
Je pozoruhodné, že toto zařízení stále slouží svému účelu.
Postupně se rozvíjela technika pro astronomická pozorování. Roku 1960 začala měření šířky novým zenitteleskopem
Zeiss, v roce 1962 pořízeny první křemenné hodiny, ještě
elektronkové a cirkumzenitál Nušl-Frič, s nímž se neúspěšně
experimentovalo v MGR/MGS, byl opatřen novým mikrometrem [4]. O pět let později byl tento přístroj nahrazen novým velkým cirkumzenitálem vyvinutým ve VÚGTK, který
je, po různých úpravách v elektronické části, stále v provozu.
V letech 1966-1968 byl ve VÚGTK vyvíjen fotoelektrický
mikrometr pro pasážník Zeiss (FM), od r. 1985 do r. 1990
probíhal (s rozsáhlými kooperacemi) vývoj fotoelektrického
cirkumzenitálu (FCZ). Byla prokázána funkčnost navržených principů, avšak z různých důvodů nebyl vývoj obou přístrojů doveden do provozně použitelné podoby.
V letech 1962-1964 byla projektově připravována výstavba druhé části observatoře na návrší Skalka, asi 1 km východně od Pecného. Ukázalo se totiž, že pro efektivní pozorování umělých družic Země pro účely kosmické geodézie je
potřeba umístit fotografické komory na místě s volným obzorem. To nebylo možné na zalesněném vrchu Pecný - kde
již ani nebyl volný prostor. Pokus s umístěním komor na vysokém pilíři tam skončil v r. 1964 neúspěšně, neboť chvění
pilíře nedovolovalo získat kvalitní snímky. Roku 1966 byla
dvojice leteckých průzkumných komor Zeiss Rb-75, upravená pro fotografování družic, umístěna v domku na Skalce
a zahájena pokusná pozorování jasných "balonových" družic typu Echo a Pageos. Pro pozorování slabých družic, které
zůstaly kosmické geodézii po zániku družic balonových, byla
na Skalce roku 1968 v novém pavilonu uvedena do provozu
komora firmy Carl Zeiss Jena SBG. Původní název této ko-
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mory "Satellitenbeobachtungsgerat" se firma později bez
valného úspěchu pokusila změnit na "Automatische Kamera
fUr Astrogeodasie" - označení SBG se používalo i nadále.
Roku 1982 byly komory Rb-75 nahrazeny v domku jinou fotokomorou pro sledování slabých družic, AFU 75 z tehdy sovětské Rigy. Pro proměřování pořízených snímků UDZ byl
v suterénní "geodetické" laboratoři hlavní budovy na Pecném instalován již roku 1968 poloautomatický proměřovací
přístroj Ascorecord od firmy Cad Zeiss.
Na Pecném byla r. 1972 zřízena nová slapová stanice v suterénní místnosti a přeneseny do ní přístroje z velké gravimetrické laboratoře. V té zůstalo ovládání termokomory, přístroje pro kalibraci gravimetrů náklonem a je zde
stabilizován absolutní tíhový bod. Nová slapová stanice má
termostatovanou místnost pro slapové gravimetry, s velkým
pilířem odděleným od budovy, a samostatnou místnost pro
registrační a kontrolní aparatury. Další rekonstrukce slapové
stanice proběhla r. 1983. Poslední větší úprava objektů
GOPE spočívala ve zřízení stanice pro permanentní pozorování družic GPS (Global Positioning System) v rámci mezinárodních geodynamických programů. Někdejší komín,
procházející celou výškou hlavní budovy, byl opatřen kabelovým průchodem, zpevněn zalitím kouřovodů betonem,
opatřen v horní části tepelnou izolací a pevným kovovým
držákem s nucenou centrací antény přijímače GPS; nazývá
se nyní "vestavěný pilíř". V okolí pilíře je zřízena plošina
pro obsluhu. Stanice je v provozu od r. 1993, v roce 1996
byla doplněna o systém automatické registrace základních
meteorologických prvků pomocí čidel v meteobudce,
rovněž umístěné na střeše hlavní budovy. Sleduje se tam teplota a vlhkost vzduchu, zatímco jeho tlak je měřen snímačem na slapové stanici. Na počítači stanice se meteorologické prvky také registrují spolu s měřením tíže. V poslední
době uvádí gravimetrická laboratoř do provozu nový automatizovaný systém sledování hladiny podzemních vod pomocí čidla ve staré studni na Pecném, což je užitečné pro
zpřesnění redukcí slapových změn tíže. V průběhu let byly
na samotné observatoři a v jejím širším okolí stabilizovány
a opakovaně proměřeny dvě gravimetrické vertikální kalibrační základny.
Samostatnou kapitolu vybavení observatoře tvoří výpočetní technika. Po období mechanických a elektronických
kalkulátorů se asi od r. 1964 začala využívat výpočetní střediska se sálovými počítači, nejdéle i nejintenzivněji středisko
AsÚ v Ondřejově. Programátorské a někdy i operátorské
práce u počítačů konali pracovníci GOPE. Po nepříliš úspěšném provozování počítače Iskra 226, instalovaného roku
1987, který trpěl složitostí obsluhy a nízkou spolehlivostí,
získala GOPE první počítač typu PCAT-286 v prosinci 1989.
Byl to výrobek tehdejšího JZD Slušovice. Dnes je na observatoři počítačů celá řada (téměř všechny s procesory 486
a Pentium), většina jich je propojena do lokální sítě (listopad
1994), observatoř je prostřednictvím počítačové sítě AsÚ připojena do sítě Internet (září 1993, od r. 1997 s využitím optického kabelu) a počítače slouží nejen k prvotním redukcím
a zpracování měření, k jejich analýze a přípravě publikací,
ale i k automatickému záznamu měření všeho druhu astronomických, GPS, gravimetrických, spolu s pomocnými
údaji meteorologickými i jinými. Naměřená data jsou archivována na trvalých médiích mimo pevné disky počítačů, kde
se po čase vymazávají. Pozorování GPS v rámci permanentní
stanice jsou denně po světové půlnoci automaticky upravována a po síti Internet odesílána do příslušných center. Podobně jsou na GOPE přesouvána některá potřebná data, jako
jsou efemerity drah družic, údaje o pohybu pólu atd.
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Není třeba se domnívat, že všechny zmíněné (a mnohé nezmíněné) přístroje a zařízení jsou stále na observatoři a v činnosti. Nezbytným důsledkem technického pokroku ve "vědecké technologii" a uplatňování novějších měřických metod
je vyřazování starších aparatur, pokud návaznost výsledků nevyžaduje pokračování starých observačních řad. To se v naší
oblasti dotýká snad jen fundamentální astrometrie, kterou
GOPE neprovozovala. A tak, když např. r. 1980 definitivně
skončilo měření pasážníky, vrátil se jeden Secrétan majiteli
(nynější ZÚ - Zeměměřický úřad, Praha), druhý byl předán
tehdejší Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě, pasážník Zeiss Vojenské akademii v Brně (dnes je na VUT Vysokém učení technickém v Brně). Na Pecnémje v provozu
již šestá generace křemenných hodin - poslední tři řízené etalonovými kmitočty časových signálů. Dřívější hodiny byly
vyřazeny. Měření šířky zenitteleskopem ani fotografická pozorování umělých družic Země se též již nekonají a přístroje
jsou zatím zakonzervovány ve svých pavilonech pro občasné
pokusy. Významný český astronom Antonín Mrkos od roku
1994 úspěšně zkoušel fotografování planetek komorou SBG.
Na tuto činnost v rámci VÚGTK získal od Evropské unie
grant, určený na pořízení kamery CCD pro elektronickou registraci pozorování komorou SBG. Realizaci tohoto projektu
však přerušilo úmrtí A. Mrkose v r. 1996.
4. Počáteční vědecký program, činnost v MGR a MGS
MGR měl trvat od července 1957 do konce roku 1958, práce
však byly v podobě MGS pro většinu pozorovacích programů
prodlouženy do konce roku 1959. Celosvětový projekt
MGRlMGS zahrnoval řadu oblastí věd o Zemi a o vztazích
Země-kosmos. Byly to meteorologie, geomagnetismus, polární záře a vlastní emise atmosféry, výzkum ionosféry, sluneční činnost, kosmické záření, šířky a délky, sledování a využití raket a družic, seismologie, gravimetrie a jaderné záření
(částice v atmosféře, aerosoly, spad atd.).
První soustavnou činností GOPE tedy byla astronomická
měření v rámci MGR a MGS. Přehled těchto pozorování, vykonaných na GOPE, je v kontextu celé československé aktivity v MGRlMGS dokumentován v [5], podrobnosti jsou
v [2b]. Měřil se především čas (respektive délka) dvěma pasážníky Secrétan a pasážníkem Zeiss. Tato měření byla organizována tak, aby byla využitelná i pro určení délkových
rozdílů podle programu geodetických služeb. Od září 1958
byl pasážník Zeiss, nestandardně výrobcem vybavený Talcottovými libelami, používán k měření šířky. Výsledky časových i šířkových měření, tj. vypočtené korekce hodin a okamžité šířky se odesílaly do světových center, kde přispívaly
k sledování pohybu zemské osy (pólu) a rotace Země. Na základě těchto měření byly také odvozeny nové a přesnější souřadnice Pecného.
Poněkud improvizovaně začínala na GOPE pozorování
umělých družic Země. Při přípravě MGR se předpokládalo
pozorování předem ohlášených amerických družic Explorer
a Vanguard vizuální metodou "optické bariéry" z řady širokoúhlých dalekohledů, ten "šťastný" pozorovatel, jehož zorným polem družice proletí, měl zaznamenat čas a polohu objektu vůči hvězdám pomocí mřížky v dalekohledu. Tohoto
projektu se GOPE neúčastnila. Když se ukázalo, že sovětské
nosné rakety a družice, vypuštěné "bez varování" jsou jasnější, než se předpokládalo pro projekt "bariéry" a jsou viditelné pouhým okem, mohla se observatoř zapojit do jejich
pozorování (viz [2d, 6]. Nejprve způsobem odhadování polohy objektů na spojnicích hvězd, později se užíval upravený
teodolit Wild T2, opatřený širokoúhlým hledáčkem pro sledování rychle letící družice. Čas byl určován pomocí chro-
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nografu. Tato pozorování patřila tehdy k neJPresneJslm
a spolu s jinými posloužila prof. E. Bucharovi k historicky
prvnímu dynamickému určení zploštění Země z pozorování
umělých družic (viz např. [7] a další citace v [6]).
V období MGRlMGS se začaly objevovat první publikace,
vycházející z práce observatoře. Byly věnovány především
metodice a technice pozorování a výpočtů, ale i prvním analýzám výsledků. Jsou citovány v [2].

5. Postupný rozvoj pozorování Geodetické observatoře
Pecný (a Skalka)
Slovo "observatorium" čili "observatoř" pochází z latiny
a znamená pozorovací místo. Příbuzné slovo "observatio"
pak znamená nejenom pozorování, ale také přesnost, pečlivost. Je tedy základním posláním "observatoře" pečlivě pozorovat určené jevy a shromažďovat o nich potřebné údaje.
Neboť bez pozorování, měření a experimentu není pokroku
ve vědě, ani v technice. V dalších odstavcích podáme stručný
přehled, spíše jen výčet hlavních observačních aktivit GOPE
v letech od ukončení MGRlMGS do současnosti. Nebude ani
úplný, ani podrobný - něco takového není v možnostech časopiseckého článku. Publikace [2], vydaná k 30. výročí
VÚGTK a zachycující "jen" prvních 27 let činnosti observatoře, má 70 stran textu a cituje na 150 publikací (plus
asi 30 výzkumných zpráv), vzniklých z činnosti GOPE. V posledních osmi letech pak má jak množství realizovaných projektů, tak i počet publikací explozivní charakter.
5.1 Astronomická

pozorování

Po skončení MGRlMGS přešla astronomická pozorování
plynule v měření časové a šířkové šlužby, s pravidelným odesíláním výsledků do světových center. Bylo to pro čas Bureau International de l'Heure v Paříži (BIH) a pro šířku International Polar Motion Service v japonské Mizusawě
(lPMS). Zpět přicházela hodnocení kvality měření, osobní
rovnice pozorovatelů, dále zpřesňované souřadnice stanice
a některé jiné informace. Od počátku roku 1988 se obě
agendy spojily v International Earth Rotation Service (IERS),
opět se sídlem v Paříži. Tato agentura se zabývá pouze radioelektronickými a laserovými pozorováními pro účely sledování rotace Země, zatímco výsledky optických pozorování se
nyní soustřeďují v Šanghaji a v Moskvě.
V souladu se světovým trendem došlo k postupnému
útlumu měření času pasážníky a r. 1980 byla tato měření
ukončena. Tyto geometricky jednoduché přístroje jsou citlivé
na kvalitu čepů a ložisek vodorovné osy, libel a na stálost některých dalších prvků. O něco později bylo ukončeno i měření vizuálním zenitteleskopem, protože se v určované šířce
začala projevovat skokově se měnící systematická chyba, kterou neodstranil ani zásah mechaniků výrobce. Je nutno zdůraznit, že uvedené problémy s pasážníkem a zenitteleskopem
se začaly uplatňovat až se vzrůstajícími požadavky na přesnost výsledků - a to nejen na GOPE. V posledních asi deseti
letech se tedy zde rotační čas a astronomická šířka soustavně
určují jen vizuálním cirkumzenitálem konstrukce VÚGTK.
Ten, stejně jako jiné přístroje astrolábového typu, užívá k definici vertikály rtuťového horizontu aje velmi málo citlivý na
odchylky od ideální geometrické konfigurace. Observátor nesleduje hvězdu pohyblivým vláknem, ale koinciduje dva obrazy téže hvězdy. Cirkumzenitál VÚGTK byl postupně modernizován, nejzásadnější změnou bylo nahrazení ručního
pohonu optického mikrometru motorickým. Srovnávací měření se střídáním obou druhů pohonu (1977-1982) ukázala

systematickou změnu určovaného času ca 20-25 milisekund,
stejného znaménka pro všechny pozorovatele. Tento efekt,
patrně psychofyziologický, znovu ukázal pravou povahu
všech "neosobních" mikrometrů.
V oblasti optické astronometrie je již dlouhou dobu tendence k vyloučení lidského faktoru úplnou automatizací přístrojů, astrolábů, průchodních strojů (pasážníků, meridiánových kruhů) i dalších. Mí~o původního sledování hvězd
pomocí fotografie a nověji fotonásobičů se štěrbinovými clonami, se nyní užívají prvky CCD, jejichž prostorové rozlišení i citlivost dosáhly potřebných hranic. Ale optické metody sledování rotačního vektoru Země (cožje novější název
pro dřívější časovou a šířkovou službu) se přesto v současném světě omezují. Užívá se řada elektronických metod (radio-interferometrie s dlouhými základnami, laserové dá1koměry družicové a lunární, GPS), které dávají přesnější
a detailnější výsledky, a práce s nimi je i pohodlnější. Některé observatoře ovšem stále pozorují optickými metodami,
mnohé i vizuálními, jako GOPE. Tyto metody mohou totiž
jako jediné sledovat vztah rotačního vektoru Země k místní
vertikále stanice, resp. monitorovat pohyb této vertikály.
Optická pozorování radiohvězd, které byly ztotožněny
s hvězdami viditelnými, pomáhají navázat katalogy poloh
objektů, pozorovaných v těchto různých pásmech elektromagnetických vln. Jsou stále aktuální a konají se i na Pecném.
5.2 Gravimetrie
Prvními novými aktivitami GOPE po skončení MGRlMGS
byly práce gravimetrické [2c]. V letech 1960-62 probíhala
zkušební měření čtyřkyvadlovým Fechnerovým přístrojem
a první zkoušky měření slapových variací tíže gravimetrem.
Ty pokračovaly v letech 1966 a 1969-70. Poté byla roku 1970
zahájena permanentní slapová měření gravimetry typu Gsll
a později Gs 15, která trvají dodnes. Důležitá je spolupráce
s katedrou vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT, jejíž gravimetr Gsl5 č. 228 pracuje na stanici jako hlavní přístroj od
r. 1976. Od r. 1994 je zde též využíván gravimetr LaCoste
Romberg G-č. 137 dlouhodobě zapůjčený od NIM A (National Imagery and Mapping Agency, USA - dříve DMA, Defense Mapping Agency).
Po celou dobu trvání gravimetrické laboratoře a slapové
stanice byly konány různé zkoušky přístrojů a zkoumány
vlivy, které na ně působí. Jde zejména o změny teploty, náklonu, magnetického pole, vlhkosti a tlaku vzduchu, aj. Poznatky sloužily mj. k zdokonalení aparatury slapové stanice
a redukce jejích výsledků. Byly též vyvinuty nové způsoby
kalibrace slapových gravimetrů, zdokonalena technika snímání a záznamu měření (nejnověji roku 1995 digitalizace,
1996-97 tzv. zpětná vazba), což vše vedlo k tomu, že přesnost slapových měření klasickým gravimetrem Gsl5 na
GOPE je blízká přesnosti moderních gravimetrů supravodivých.
Výsledky slapové stanice GOPE jsou zasílány do centra
pro zemské slapy v Bruselu, kde spolu s jinými slouží k různým globálním geodynamickým interpretacím. Na základě
těchto měření se odvozují též parametry slapových vln, použitelné na celém území Česka i středoevropského regionu pro
redukce různých měření.
Na GOPE se konala řada (zatím 9) měření absolutní tíže
různými balistickými gravimetry zahraničních institucí. Na
počátku to byly přístroje z SSSR, později z Rakouska, USA,
SRN a Polska - měření se konala v letech 1978, 1983, 1986,
1992, 1993, 1995 (2krát), 1996 a 1997. Geodynamická interpretace výsledků těchto měření, např. ve vztahu k výsled-
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kům permanentní stanice GPS, je ještě věcí budoucnosti, byť
se na počátku zdálo, že je v nich naznačena věková změna
tíže.
5.3 Kosmická

geodézie

Pozorování umělých družic Země (UDZ) vizuálními metodami (odhadovou a pomocí teodolitu WT2) během
MGR/MGS bylo improvizací, použitelnou pro začínající
efemeridovou službu a první určení dynamickél).o zploštění
Země [7]. Přesnost těchto pozorování však nemohla dostačovat pro kosmickou geodézii. Ta již byla v té době dobře
teoreticky připravena a začínala se ve světě uplatňovat. Jedinou použitelnou a dostatečně přesnou pozorovací metodou bylo tehdy fotografování družic speciálními komorami,
které mohly zachytit rychle se pohybující družici a určit
čas tohoto pozorování s přesností řádu 0,001 s. První pokusy s fotografováním UDZ v rámci GOPE začaly roku
1965 na Pecném; od r. 1966 se tato pozorování konala na
stanici Skalka, nazývané někdy "experimentální" nebo "národní" družicovou stanicí. Původní dvojice pevných komor
Zeiss Rb-75 s žaluziovými závěrkami, elektromagneticky
ovládanými impulsy hodin, mohly pozorovat jen jasné balonové družice typu Echo a Pageos. Předpokládalo se, že
z těchto pozorování bude určen prostorový vektor SkalkaTrhoviště (bod Šankovský hrúň u Michalovců). Tam byla
zřízena "východní" družicová stanice se stejným vybavením. Družice Echo 1 i Echo 2, vyvinuté pro radiové spojepí pasivním odrazem radiovln a obíhající ve výškách asi
1600 a 1200 km, však zanikly dříve, než bylo možné s vypracovanou technologií pozorování a jeho zpracování zahájit systematická měření. Družice Pageos (pasivní geodetický satelit), vypuštěná r. 1966, výška 4 800 km, byla
určena pro geodetická spojení na větší vzdálenosti, a tak
simultánní pozorování Skalka- Trhoviště v r. 1969 mohla
být využita jen pro ověření metodiky observací a přesnosti
komor Rb-75 [2d].
Hlavním přístrojem stanice Skalka se pak stala sledovací
komora SBG firmy Cad Zeiss Jena, instalována roku 1968.
Mohla fotografovat družice do 10-11 hvězdné velikosti.
V rámci zkušebního provozu do roku 1970 byly ověřeny její
vlastnosti, odstraněny některé nedostatky a připravena technologie měření (např. připrava řídící děrné pásky, výpočet
nastavovacích parametrů, časové navázání) a jeho zpracování
(proměřování snímků, kalibrace a zavádění distorse atd.). Přitom byl též ve spolupráci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT aAsÚ ČSAV s VÚGTK uskutečněn během srpna až září pomocí komory SBG experiment
s laserovou lokací UDZ Geos B. Československo bylo tehdy
po USA, Francii a Japonsku čtvrtou zemí, kde byla pomocí
vlastního pulsního laseru změřena vzdálenost k této družici
[8]. Experiment ověřil a upřesnil teoretické výpočty a byl východiskem pro vývoj řady velice úspěšných laserových družicových dálkoměrů na FJFI.
Družicová stanice Skalka pak jako součást GOPE pracovala v řadě mezinárodních programů. Prvním byl v r. 1971
ISAGEX (International Satellite Geodesy Experiment), koordinovaný francouzským CNES (Centre National ďEtudes
Spatiales). ISAGEX dal první určení geocentrických souřadnic stanice (s přesností lepší než 10 m), poznatky pro zdokonalení timingu (časového přiřazení v komoře SBG) a přispěl i k odvození jednoho z prvních modelů gravitačního pole
Země GRIM 3 [2d]. Následovala účast v různých programech spolupráce akademií věd socialistických států Interkosmos (např. vektorový pořad Arktida - Antarktida). Poně-

kud netypickým použitím komory SBG bylo fotografování
Kohoutkovy komety (označené 1973f), o které se (mylně)
předpokládalo, že bude mimořádným jevem, a určení její
dráhy z těchto pozorování.
Od r. 1976 konala stanice Skalka fotografická pozorování UDZ v PSKT (provozní síť kosmické triangulace), nejprve komorou SBG, později AFU 75. Tento utajovaný program geodetických služeb socialistických států pokračoval
ještě v r. 1990. V rámci programu se též v období 1984-1989
konaly na Skalce dvě kampaně dopplerovských pozorování
navigačních družic NNSS Transit skupinami geodetů
z SSSR.
Již ve druhé polovině sedmdesátých let nastával ve světě
všeobecný útlum fotografických pozorování UDZ ve prospěch metod laserových a radiotechnických. GOPE se k tomutotrendu připojilapor. 1989. Roku 1991 byl získán první
přijímač GPS Geotracer 100, který byl použit jako "horká
záloha" na Pecném při prvním měření GPS v zemích bývalého socialistického tábora (kampaň EUREF-CS/H-9l);
nyní se užívá většinou při experimentálních měřeních
a v GPS síti. Od září 1993 se na vestavěném pilíři GOPE
konají stálá pozorování družic systému GPS Navstar novějším a podstatně dokonalejším přijímačem Trimble
4000SSE. Proběhla zde pokusná měření v rámci přípravy
Mezinárodní služby GPS pro geodynamiku (užívaný akronym IGS koresponduje jen s částí názvu "International GPS
Service for Geodynamics"). V září 1995 zahájila stanice
GOPE pozorování jako součást IGS. Po celých 24 hodin
(bez jedné minuty) jsou každých 30 sekund přijímačem odečítány a na připojeném počítači registrovány pro oba vysílané kmitočty pseudovzdálenosti a fáze všech viditelných
družic GPS. Příští den jsou data přepsána z přístrojového
do textového formátu "RINEX" (Receiver Independent Exchange - formát pro výměnu dat nezávisející na přijímači)
a v zkomprimované formě prostřednictvím sítě Internet
odeslána do regionálního centra v Grazu, odtud pak do
Frankfurtu atM. a do Bernu, kde jsou zahrnuta do výpočtů
řady produktů (okamžité souřadnice stanic, přesné dráhy
družic, rotační parametry Země atd.). Postupně se tato data,
spolu s měřením jiných stanic, dostávají na řadu serverů počítačové sítě projektu IGS. Počínaje květnem 1996 je celý
proces pozorování, úpravy a odesílání dat na GOPE plně
automatizován.
Kromě naznačeného vědeckého využití v rámci IGS jsou
data měření na Pecném využívána v mezinárodních programech a při budování sítí GPS na území republiky. Z mezinárodních programů uveďme např. geodynamický projekt
CERGOP (Středoevropský regionální geodynamický projekt), projekt EUREF (Evropský referenční rámec) a EUVN
(Evropská výšková síť). GOPE pracuje jako asociované analytické centrum projektu EUREF a též jako analytické centrum projektu EUVN. V domácích projektech šlo zatím o československou síť nultého řádu (NULRAD, měření 1992),
doplnění sítě nultého řádu pro Českou Republiku (DOPNUL, měření 1993-1994), o pokračující práce na Základní
geodynamické síti ČR (32 bodů sítě GEODYN, měření od
r. 1995) a některá lokální měření. Různé instituce či firmy
si též občas vyžadují data GPS z GOPE pro navázání svých
experimentů s touto technikou na přesný referenční rámec
IGS.
6. Práce "teoretického"

rázu

Uvozovky v názvu tohoto odstavce naznačují, že zde půjde
o práce, které nejsou přímo "observacemi", ale týkají se zpracování, analýzy a využití získaného pozorovacího materiálu,
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nebo jsou více či méně inspirovány činností observatoře, respektive problematikou, které se dotýká. Podstatné je přitom
užití matematických prostředků v teorii a počítačů v praktické realizaci těchto výzkumů. Můžeme zde podat jen výčet hlavních problémů, jimiž se spolupracovníci observatoře
až dosud zabývali. Některé publikace a výzkumné zprávy
jsou uvedeny např. v [2] nebo [9].
Na počátku GOPE a pak vždy při zahájení pozorování novou technikou to bylo zpracování teorie redukce měření, testování a kalibrace aparatur, zhodnocení přesnosti výsledků,
a též příprava výpočetních postupů a programů pro astronomii, gravimetrii i kosmickou geodézii; ty jsou samozřejmě
podle potřeby inovovány. Kromě rutinních redukcí pozorování se čas od času prováděly souhrnné analýzy.
V oblasti geodetické
astronomie,
respektive astrometrie, šlo např. o odvození co nejpřesnější "střední" délky
a šířky referenčního bodu GOPE, o zkoumání periodických
a sekulárních změn těchto souřadnic. K tomu byla řešena též
problematika mikrometrů a osobních chyb, zejména pokud
jde o cirkumzenitál, prováděno srovnání výsledků z různých
přístrojů atd. Zkoumány byly vlivy katalogů, otázky jejich
zpřesňování (např. pro zenitteleskop), pohyb pólu, určování
rotačního času a pohybu Měsíce, a to i v širších souvislostech mimo GOPE.
Pracovníci skupiny gravimetrie se zabývali otázkami
přesnosti gravimetrických měření, zejména z hlediska sledování zemských slapů, kalibracemi gravimetrů, zjištěním
a omezením vnějších systematických vlivů (především teploty) a metodami analýzy výsledků. Byly odvozovány a stále
se sledují parametry slapových vln, odvozují se z nich plynoucí opravy pro různá geodetická měření. Je např. málo
známo, že při velkých vzdálenostech bodů, spojovaných metodou GPS (stovky až tisíce km), jsou slapové opravy mnohonásobkem požadované a dosahované přesnosti metody,
což vědecké zpracování (software) musí respektovat. Platí
to i pro laserovou lokaci družic a Měsíce a pro radiointerferometrii s dlouhými základnami (VLBI). Výsledky slapových měření na GOPE byly porovnávány s výsledky z jiných stanic a s globálními modely zemských slapů. Závěry
z těchto srovnání jsou předmětem mezinárodní diskuse.
Analyzovány byly i výsledky opakovaných absolutních měření tíže. Zkoumána byla též otázka možnosti prověření (pomocí slapových měření) hypotézy absorbce gravitace.
Mnohé z těchto prací byly vykonány ve spolupráci s jinými
pracovišti, především s ČVUT. V mezinárodní spolupráci
pak pracovníci gravimetrické laboratoře využili svých poznatků též při zpracování metodického návodu pro slapová
měření.
Oblast kosmické geodézie a geodynamiky je zde,
kromě otázek kalibrací a redukcí různých typů pozorování
UDZ a využití geometrických metod, zastoupena mnohými
publikacemi týkajícími se drah družic (rezonance aj.) a dynamických metod jejich využití pro zkoumání vnějšího gravitačního pole Země, její rotace atd. Tyto práce se konají ve
spolupráci s AsÚ. V posledních letech se práce v experimentální kosmické geodézii soustřeďují na zpracování měření GPS, zejména na vyrovnání různých sítí GPS. Jsou zkoumány též některé vnější vlivy na tato měření (např.
atmosférické) a časové změny zjišťovaných údajů (např. souřadnic 'stanic nebo jejich vzdáleností).
Zvláštní skupinu tvoří práce s převahou matematické problematiky, objevující se při výzkumech v dříve uvedených
oblastech. Jsou to např. obecné otázky aproximace ("vyhlazování") výsledků pozorování, aplikace statistických metod,

matematická teorie a numerické řešení vyrovnání sítě bodů,
určených metodou GPS, i jejího propojení se sítěmi "klasickými", otázky optimalizace gravimetrické sítě, odvození recentních pohybů z různých druhů měření, teorie refrakce pro
různé vlnové délky (resp. kmitočty). Jde při tom často o složité modely geometrických struktur a fyzikálních jevů, nebo
o zpracování velkých objemů dat, což i při použití počítačů
může být obtížné. Proto sem patří též vytvoření referenčního
modelu kvazigeoidu pro Českou republiku (přesnost do 0,05
m) a budování geocentrického referenčního rámce ČR, stejně
jako obecné otázky souřadnicových systémů terestrických
i nebeských. Některé z těchto prací byly a jsou konány ve
spolupráci s jinými organizacemi geodetického rezortu (nynější ZÚ) i mimo něj (vysoké školy, armáda ČR - VTOPÚ).
Velký soubor ryze teoretických prací se týká základních matematických problémů geodézie a geodynamiky, a jejich korektního řešení.
Jednotlivé publikace se zabývaly problémy z hlediska programu GOPE, řekněme, náhodnými. Např. inerciální geodézií (gyroteodolity), otázkami kmitočtů pro kalibraci dálkoměrů, či historií geodézie a astronomie.

7. "výstupy pro praxi", experimenty, kalibrace, konzultace ...
Z hlediska poslání Geodetické observatoře jsou "praxí" práce
v geodetické síti, příp. vývoj a výroba geodetických přístrojů;
jako "výstupy" pak můžeme označit využívání měření, dat,
poznatků a zařízení GOPE pro tyto účely. Tak zde byly v souladu s původní koncepcí observatoře na ní zkoušeny různé
teodolity, dálkoměry a gravimetry, ověřovány způsoby astronomické orientace pro zřizování orientačních směrů na bodech trigonometrické sítě atd. Se znalostí přesných astronomických souřadnic byla po MGRlMGS na GOPE konána
srovnávací měření pro určení osobně-instrumentální rovnice
při astronomickém měření délky na bodech astronomickogeodetické sítě.
V mechanických dílnách VÚGTK bylo v průběhu let vyrobeno 15 velkých a 4 malé cirkumzenitály (CZ), z nichž
10+2 byly exportovány mimo Československo, na Slovensku jsou 1+ 1, v Česku 4+ 1. Všechny vyrobené přístroje byly
na GOPE testovány zkušebním měřením a podle něho případně upravovány, aby byla dodržena jejich proklamovaná
kvalita. Velký CZ (průměr objektivu 100 mm/ohnisko
1000 mm, motorický pohon mikrometru a pohyb v azimutu)
je určen především pro staniční účely (ač byl ve SR r. 1996
úspěšně použit při polním měření v Tatrách), malý CZ
(50 mm/500 mm, ruční pohon mikrometru) se používá k měření v terénu pro určení tížnicových odchylek, což je důležité pro přenášení nadmořských výšek na body, určené metodou GPS.
Se začátkem éry GPS se činnost GOPE rozšířila o účast
na měření geodetických sítí touto technologií (na observatoři
i v poli), o zpracování těchto měření, různé konzultace
(mj. k jejich využití v katastrálním vyměřování), i o předávání některých dat vybraných či upravených podle požadavků
praxe. Tak např. se pracovníci a přístroje observatoře zúčastnili spojení sítě GPS Česka se sousedními státy. Podílejí
se též na projektu "Metodika integrovaných lokálních geodetických sítí", který vede katedra geodézie VUT Brno v prostoru Sněžníku. Jsou zde experimentálně ověřovány otázky
kompatibility a společného využití GPS, dálkoměrů, astronomických a gravimetrických měření v podmínkách horského terénu.
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8. Observatoř

dnes

Geodetická observatoř Pecný je nyní součástí útvaru geodézie a geodynamiky VÚGTK a koná se na ní většina prací
útvaru. Dnešní program observatoře, jak vyplynul z dlouholetého vývoje, je naznačen v předchozích odstavcích. Činnost útvaru a observatoře je zaměřena na problematiku definice, budování a časových změn geodetických referenčních
systémů a rámců, které je realizují, na studium podrobné
struktury tíhového, respektive gravitačního pole Země, výzkum časových variací tíže (hlavně slapových), recentních
pohybů a matematických metod fyzikální geodézie. Patří
k tomu výzkum odpovídajících prostředků rázu teoretického,
jako je dynamika družic a obecně metody kosmické geodézie a geodynamiky, i problematika experimentální, nyní zejména pozorování GPS, otázky jeho přesnosti, systematických vlivů atd.
Útvar geodézie a geodynamiky spolupracuje s řadou pracovišť a vědeckých organizací v Česku i v zahraničí, řadajich
se účastní oponentních řízení. Jména a názvy některých byla
uvedena v předchozím textu, pracovníci institucí, které autor pro jejich velký počet vynechal, nechť laskavě prominou.
Náplň práce útvaru a GOPE, projekty i mezinárodní ~polupráce, se poměrně rychle mění. Jejich stručný a akt~ahzovaný přehled je možné n~lézt na WWW stránce Utvaru
geodézie a geodynamiky VUGTK, kterou lze vyhledat na,serveru s adresou http://gama.fsv.cvut.cz/cestou
přes ČUZK
(sponzor serveru) a VÚGTK.
9. Geodetická observatoř a okolní svět ...
Geodézie je jednak technickou disciplínou, potřebnou pro
mnohé praktické účely (vytyčování, katastr, mapování ... ),
jednak jednou z "geověd", které se zabývají zkoumáníI?
Země. V obou těchto podobách je jejím posláním co neJpřesněji zjišťovat polohy a pohyby objektů, jej~ch tv~ ~)e~?
změny a deformace v čase; rozhraní a styk meZI geodezll aJInými technickými a vědeckými oblastmi je v prostoru interpretace získaných číselných údajů.
Pokud jde o zkoumání Země, jak říkáme ,jako celku", je
patrné, že problém je z principu globální, zkoumaný objekt
(Země) i jeho části (kontinentální bloky) jsou "velké" (ve srovnání s našimi měřidly), změny jsou dlouhodobé, z lidského
hlediska pomalé - ale mají často kumulativní charakter: např.
nahromaděná napětí z pohybů tektonických struktur se někdy
projeví seismickými katastrofami. Toto zkoumání se tedy musí
organizovat mezinárodně, prostředky, které um.ožníp~eklenou!
velké vzdálenosti, dosáhnout vysoké přesnostI (centImetry az
milimetry pro tisícikilometrové délky) a zaručit dlouhodobou
stabilitu výsledků a souřadnicových systémů (rámců), k nimž
jsou vztahovány. V tom je dnes spatřováno vědecké poslání
geodetických, geodynarnických a podobně nazývaných observatoří, podobných jako je GOPE. Nalézáme je v mnoha zemích, organizačně jsou zařazeny tu k univerzitám, tu k výzkumným ústavům či k úřadům státní správy. Pracoviště
podobného typu jsou např. v Polsku, Rakousku, Rusku, ~výcarsku, Bulharsku a jinde na všech kontinentech. Vždy JS?U
základem pozorování a na ně navazují práce teoretické a Interpretační. Uveďme dva příklady takových observatoři, údaje
pocházejí většinou z jejich WWW stránek.
.
Družicová geodetická observatoř Penc (Maďarsko) Je
velká rozlohou, ale poměrně skrovná co do provozovaných
pozorování. O jejím založení bylo rozhodnuto. r. 1969 a prvn~
pozorování začala roku 1976. Dnes tu pracuje permanentm
stanice GPS a měří se gravimetry. V dřívějších letech zde
byly instalovány, provozovány a nyní jsou odstaveny např.

komora SBG, dodatečně opatřena laserovým družicovým
dálkoměrem, další laserový dálkoměr, dopplerovský přijímač
systému Transit, některé astrometrické přístroje. Konají se tu
různá kalibrační měření geodetických přístrojů.
Fundamentální stanice Wettzell (SRN) naopak zabírá poměrně malý pozemek, ale je na něm velmi vysoká koncentrace přístrojů. Pracuje tu v permanentním provozu několik
přijímačů GPS, laserové družicové a měsíční ~~lkoměry,
velký radioteleskop pro dlouhozákladnovou radlOInterferometrii (VLBI), supravodivý gravimetr. Ve vývoji je tzv. "laserový gyroskop", přístroj pro zkoumání rotace země na základě interference "protiběžných" paprsků v bloku optického
skla. Fundamentalstation Wettzell patří ke špičkovým pracovištím; jeho koncepce byla navržena r. 1970, první pozorování zahájena r. 1972. Dnes provozuje i některé stálé a dočasné stanice v jiných zemích.
Geodetická observatoř Pecný by v mezinárodním srovnání
patřila někam ke středu aje jednou z nejstarších. Pracoviště
tohoto typu jsou dnes většinou propojená v mezinárodních
programech a mohou být cestou Internetu se svými výsl~dky
okamžitě" viděna a hodnocena celou vědeckou komumtou.
tom, stejně jako v technice a metodách měření, nastal
značný pokrok od doby, kdy se na GOPE začínalo.
Ladislav J. Lukeš měl kdysi takovou snovou představu
(kterou ovšem neuváděl ve svých oficiálních přípisech), že
na věži Pecného budou instalovány velmi veliké svítící neonové hodiny, které se budou pomalu otáčet, aby tak celý
okolní kraj observatoř viděl a mohl se snadno přesvědčit
o správném čase. Něco takového se ovšem nemohlo uskutečnit a asi to bylo míněno jen jako poetická vize nadšence
svého oboru. Ale Geodetickou observatoř Pecný vidělo a zná
vskutku mnoho lidí ze světa geodézie, astronomie, geofyziky
a dalších oborů bližších i vzdálenějších. Svědčí o tom kniha
návštěv na observatoři. Jsou tam jména mnohých významných učenců ze všech končin světa, i studentů, kteří se vědeckými pracovníky měli teprve stát nebo se ještě stanou.
Podle tradice návštěvníci píší záznamy ve své vlastní řeči.
A tak jsou v knize zápisy psané azbukou i písmem arabským,
znaky čínskými, mongolskými i japonskými, hebrejsky či
mnoha jazyky u nás běžně neznámými, byť i užívají písma
latinského. Noví hosté často listují v knize zpět a překládají
pracovníkům observatoře zápisy svých krajanů. Je v nich většinou přání úspěchů a naděje na další spolupráci ...

V
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Ve dnech 16. až 18. září 1997 hostila Olomouc v pořadí již 12. kartografickou konferenci, která pokračovala v dlouholeté tradici pořádání kartografických konferencí hlavním tématem Kartografie na
přelomu tisíciletí.

Tradičními pořadateli byly Kartografická společnost České republiky a Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky. Pro letošní
12. kartografickou konferenci byly dalšími pořadateli Český svaz
geodetů a kartografů, Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země a katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Finančně byla konference podpořena třemi
sponzory: INTERGRAPH ČR, spol. s r. o., CONDATA, s. r. o., Olomouc a STIEFEL EUROCART, s. r. o., Nový JiČín.
V první řadě je třeba podotknout, že zájem o konferenci předčil
očekávání pořadatelů. Plánovaný počet 200 účastníků byl překročen
a po závěrečném vyhodnocení organizátoři dospěli k počtu 288
účastníků. Konferenci navštívili převážně odborníci z České a Slovenské republiky, přijeli i specialisté z Německa a Rakouska.
V odborném programu realizovaném v plenární sekcí (obr. I) se
účastníci konference zabývali aktuálními tématy soudobé kartografie. Součástmi konference byly i panelová sekce a technická výstava
(obr. 2).
Konference byla slavnostně zahájena představením pořádajících
institucí. Slavnostní zahájení řídil předseda organizačního výboru
doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. z katedry geografie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po přivítání všech účastníků a shlédnutí krátkého videopořadu o olomoucké univerzitě pozdravili účastníky setkání zástupci pořádajících subjektů - předseda
Kartografické společnosti ČR doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
předseda Kartografické společnosti SR doc. Ing. JozefČižmár, CSc.,
předseda Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země
ing. Vlastimil Hanzl, CSc. a rektor Univerzity Palackého v Olomouci
doc. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. Účastníky přivítal za resort zeměměřičů předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Ing. Jiří Šíma, CSc. i zástupce hlavního sponzora konference firmy

Intergraph ČR Ing. Jiří Vodsloň. Přivítáni byli i čestní hosté, a to především místopředseda Českého svazu geodetů a kartografů Ing. Oldřich Bětík a místopředseda České geografické společnosti prof.
RNDr. Václav Gardovský, DrSc. Jednání druhého dne se zúčastnil
viceprezident Mezinárodní kartografické asociace (ICA) doc. RNDr.
Milan Konečný, CSc.
V odborném programu plenárního jednání bylo předneseno 56
odborných referátů v 7 tematických blocích.
• Konference byla zahájena blokem nové vývojové trendy v kartografii - Úvodní referát konference M. Mikšovského (ČVUT,
Praha) "Kartografie a její vývojové trendy" obsahoval nejdůležitější poznatky prezentované na světové kartografické konferenci
konané ve Stockholmu. Autor vyzvedl nové směry vývoje kartografie a základní mezníky současné kartografické informatiky. Následovaly referáty prezentující výsledky nejnovějšího vývoje kartografie v české a slovenské kartografii. Perspektivy obnovy
základní mapy Slovenské republiky v měřítku I : 10 000 uvedl ve
svém příspěvku D. Fičor (ÚGKK SR, Bratislava). Jeden z přístupů
nejnovějších trendů byl prezentován 1. Vodsloněm (Intergraph ČR)
v pojednání "Digitální kartografie ve vztahu k DTP". O. Hrabák
a M. Mikluš (Topografický ústav, Banská Bystrica) se na poslední
chvíli omluvili z účasti na konferenci, přesto jejich příspěvek "Nové
možnosti tvorby nových mapových diel stredných mierok využitím informačných systémov o území" publikovaný v konferenčním
sborníku příspěvku přinesl řadu zajímavých poznatků. Obnovou
topografických map s použitím rastrové editace se zabýval referát
L. Reimanna (VTOPU, Dobruška). Stranou současného vývoje
světové ani české kartografie samozřejmě nezůstávají tradiční témata matematické kartografie. To dokazují i přispěvky "Možnosti
hodnocení kartografických zobrazení" - P. Buchar (ČVUT, Praha),
"Transformácia súradnicových systémov multiregresnou analýzou" - M. Mojzeš (STU, Bratislava), "Hodnocení geometrické kvality map" a "Možnosti komprese obrazových dat při tvorbě a využívání digitálních geografických produktů" - V. Šilhan (VZÚ,
Praha). Trendem, který se stává nejširší aplikační oblastí, je kartografická informatika a GIS. Tímto tématem se zabýval i příspěvek
R. Zimové (ČVUT, Praha) "Problematika uplatnění prostorově lokalizovaných informací v SIS". vývoj k implementaci geografických informačních systémů do kartografické tvorby dokumentoval
referát M. Staňka (MU, Brno) "Systémy pro podporu kartografické
vizualizace v GIS". Příspěvek J. Miillera (Geodézie ČS) "Kartografická tvorba v Geodézii ČS, a. s.", byl dokladem uplatňování
nejnovějších metod v kartografické praxi.
• Kartografické metody využívá řada vědních disciplín. Jejich specialisté akceptují nejnovější kartografické poznatky a přispívají tak
k rychlému rozvoji praktické kartografie. Tematický blok kartografie, geografie a ekologie představil některé projekty příbuzných oborů, které používají kartografické metody jako jedny z nejzákladnějších metod výzkumu. Za zmínku stojí především
příspěvek J. Kolejky a M. Kretka (MU, Brno) "Kartografické modelování dopadů klimatických změn na reálnou krajinu chráněných
území přírody okresu Opava".
• Značná část odborného programu druhého dne byla věnována tematickému bloku uplatnění DPZ a digitální fotogrammetrie
v kartografii. V úvodním příspěvku podrobně analyzoval V. Hanzl
(VUT, Brno) současný stav a vývoj v digitální fotogrammetrii. Po
té M. Roule a L. Skládal (VÚGTK, Zdiby) představili nové trendy
rozvoje fotogrammetrie tak, jak byly prezentovány na XVIII. kongresu ISPRS ve Vídni. Digitální fotogrammetrie se stala pro něko-
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Iik referátů hlavním tématem. Zásadní příspěvek přednesl předseda
ČÚZK J. Šíma, ve kterém zhodnotil stav resortu a definoval směry
jeho rozvoje. Diskutovány byly otázky digitální fotogrammetrie
(1.
Fiedler - GEOS, Hradec Králové), využití fotogrammetrie
pro sběr
dat (K. Sukup - GEODIS, Brno), využití paralelních
výpočtů
v DPZ (M. Jeřábek - ČVUT, Praha), digitálního ortofota v pozemkových úpravách (V. Bělohlávek - Intermap CR, Brno) a také
možnosti zpracování digitálních snímků na stanici DVP a monitorování změn lesních porostů v Krušných horách pomocí dálkového
průzkumu Země. Konkrétní aplikace byly prezentovány
v příspěvcích J. Hodače (ČVUT, Praha) "Digitální fotogrammetrická
stanice PhoTopol v aplikacích pozemní fotogrammetrie"
a Z. Klusoně
(Argus Geo Systém, Hradec Králové) "Fotogrammetrie
firmy Argus Geo Systém, s. r. o.".
• Velké pozornosti se těšil tematický blok kartografie na internetu
a WWW, který demonstroval vývoj k širokému využívání kartografických děl na nejmodernější informační platformě. V současné
době se otevírají nové možnosti sdílení kartografických
dat velkým
počtem uživatelů. Tento vývoj s sebou přináší řadu problémů, a to
zejména technických a legislativních.
J. Hnojil (ČVUT, Praha) se
ve svém příspěvku zabýval propojením WWW, GIS a kartografie,
M. Konečný (MU, Brno) zhodnotil vztah kartografie a informační
dálnice, P. Kubíček (MU, Brno) popsal současný stav internetové
technologie GIS aJ. Vodsloň (lntergraph ČR) poukázal na možnosti publikování dat GIS a mapových děl v prostředí Internetu.
• Tradičním tematickým blokem kartografických
konferencí je blok
školská kartografie. Každoročně se příspěvky tohoto bloku těší
velkému zájmu kartografických
podniků, pro které jsou školy s výukou kartografie "lovištěm svých nových pracovníků".
Výchovu
kartografů na vysokých školách v ČR prezentoval ve svém příspěvku V. Voženílek (UP, Olomouc) a vysokoškolskou
přípravu kartografů na Slovensku J. Čižmár (STU, Bratislava) a E. Mičietová
(UK, Bratislava). Otázky kartografické tvorby pro školy shrnula ve
svém referátu E. Klímová (Kartografie Praha). Z prostředí univerzit zazněly na konferenci i příspěvky 1. Kupčíka (Univerzita Mnichov) "Pařížské kopie pohřešovaných
mnichovských
portulánú
z počátku 16. století" a R. Čapka (UK, Praha) "Hodnocení kartografických zobrazení pro mapu světa."
• Velkou pozornost
věnovali účastníci
konference
tematickému
bloku digitální metody zpracování map a multimédia. Zde byly
předneseny příspěvky představující nejnovější technologie tvorby
map tak, jak se již dnes využívají v české kartografii. J. Kolář (GISAT, Praha) se ve svém příspěvku zaměřil na digitální tvorbu map
s využitím družicových
dat a P. Kružík (VARS, Brno, a. s.) na
aspekty digitální kartografie nad daty geografických
informačních
systémú. Automapa ČR byla na konferenci představena jako konkrétní produkt digitálního zpracování v Kartografii, Praha, a. s.
S očekáváním
byly všemi účastníky vyslechnuty
referáty dokumentující tvorbu základních českých digitálních děl. V. Plischke
a J. Uhlíř (ZÚ, Praha) přiblížili současný stav tvorby ZákladlJí báze
geografických
dat (ZABAGED/I)
a Z. Martinec (VTOPU, 00bruška) databázi DMÚ 25 (strukturu datové báze, její výstavbu
a využití pro tvorbu topografických
map).
• Přestože tematický blok kartografie a GIS byl v programu zařazen jako poslední, byl velmi pozorně sledován. Kartografie a geografické informační systémy se v posledních letech vyvíjejí v těsné
souvislosti. Potvrzují to stále se lepšící kartografické nástroje softwareových produktú GIS (O. Kusendová - UK, Bratislava: "Hodnotenie kartografických
nástroj ov vybraných
GIS produktov"),

tvorba kartografických
děl v prostředí GIS (1. Kaňok - OU, Ostrava: "Atlasy malých oblastí technologií GIS"), vývoj softwareových produktú se značným dúrazem na nástroje kartografické vizualizace (O. Míka -lntergraph
ČR: "GeoMedia - snadný přístup
a integrace, GIS dat různých formátú" nebo M. Oujezdský - Foresta SG: "Baset 3.1 "). Nechyběly vlastní aplikační příspěvky, např.
V. Koláře (VÚV, Praha) "GIS ve vodním hospodářství",
P. Soukupa a B. Veverky (ČVUT Praha) "GIS pomístních jmen v Čechách a jeho kartografické výstupy" nebo J. Vidmana (ATLAS, s.
r. o.) "Využití digitálního modelu v kartografii". Diskutovaná byla
i vzájemná interakce kartografie a GIS v příspěvcích E. Mičietové
(UK, Bratislava) "Koncepcia tvorby geografického projektu v GIS"
a 1. Mitášové (STU, Bratislava) "Geoinformačné
systémy a kartografické modelovanie uzemia."
• V době příprav chtěli organizátoři konference věnovat velkou pozornost tematickému bloku autorské právo v kartografii. Jedná
se o okruh aktuálních problémú, o který byl ještě před zahájením
konference ze strany účastníků i vystavovatelú eminentní zájem.
Bohužel tento zájem byl pouze pasívní. Do odbornéh,? programu
byl přihlášen jediný příspěvek, a to referát 1. Pravdy (GU SAV, Bratislava) "Autorský zákon a tvorba máp", který je publikován ve
sborníkú konferenčních
příspěvkú.
V panelové sekci bylo prezentováno
34 příspěvkú. Na panelové
ploše 1,2 X 2 metry byly prezentovány především nejnovější české
a slovenské kartografické
produkty. Představili se nejvýznamnější
producenti map i některé vysoké školy. Do soutěže o nejlepší panel
(cenu věnoval hlavní sponzor konference firma Integraph CR - produkt GeoMedia) byly zařazeny všechny panelové příspěvky a porotci byli všichni účastníci konference.
Technické výstavy se zúčastnilo 25 vystavovatelú.
Lze jednoznačně říct, že na technické výstavě se prezentovaly všechny nejvýznamnější české subjekty púsobící na poli kartografie a GIS. Technická výstava byla vhodným a efektivním doprovodem odborného
programu a panelové sekce.
Na závěr jednání 2. dne bylo do programu zařazeno plenární zasedání Kartografické
společnosti CR. Z jejího programu stojí za
zmínku především volba nového Výkonného výboru v čele se staronovým předsedou doc. Ing. M. Mikšovským, CSc. a místopředsedou doc. Ing. V. Talhoferem, CSc. Během konference zasedal i Národní komitét Společnosti pro fotogrammetrii
a DPZ.
Vedle odborné náplně konference účastníci vyslechli na závěr
2. dne varhanní koncert s prohlídkou varhan v kostele sv. Mořice
a zúčastnili se společenského
večeru v hotelu Národní dúm. Kostel
sv. Mořice je nejenom vzácnou a zajímavou gotickou stavbou, ale
i místem každoročního konání mezinárodního
varhanního festivalu.
Účastníky přivítal prezident festivalu dr. Šindler, který informoval
o historii varhan a jejich rozsáhlé opravě. Po skladbách J. S. Bacha
měli návštěvníci možnost prohlédnout si unikátní nástroj s 10 400
píšťalami a více než 350 rejstříky.
Společenský
večer zahájil předseda organizačního
výboru doc.
V. Voženílek představením
nejunikátnějšího
českého tvůrce map p. Miroslava Lakomého 7. Třebčína u Olomouce. Pan Lakomý je
autorem několika vyšívaných map, přičemž se svojí vyšívanou mapou Evropy je zapsán v Guinessově knize rekordú. Svá díla pan Lakomý na společném večeru vystavoval a stal se tak středem pozornosti. Na společenském
večeru popřáli organizátoři nově zvoleným
čestným členům, a to doc. M. Mikšovskému - čestnému členu ICA
(zvolen ve Stockholmu) a dr. O. Roubíkovi - čestnému členu Kartografické společnosti ČR (zvolen v Olomouci).
Součástí večera
by 10 i vyhlášení soutěže o nejlepší panel. Vítězem se stal příspěvek
firmy GEFOS, s. r. o., Hradec Králové "Digitální ortofotomapa
optimální podklad pro GIS". Na závěr zahájení společenského
večera přednesl doc. V. Voženílek Murphyho zákony pro kartografii,
které nejenom v české ale i světové kartografii platily, platí a platit
budou. Pak všem zúčastněným hrála k poslechu i k tanci cimbálová
muzika Dunajec.
Účastníci konference měli možnost poznat nejen řadu odborníkú
a vyslechnout
referáty, ale i navázat nové kontakty a seznámit se
s činností vystavovatelú. Letošní 12. kartografická konference byla
po odborné stránce velmi dobře hodnocena. Svým rozsahem a kvalitou prezentovaných
příspěvkú se 12. kartografická
konference
stala nejvýznamnější
odbornou akcí roku 1997 pro obory kartografie, geografické
informační
systémy a dálkový průzkum Země
v České i Slovenské republice. Po organizační stránce byla hodnocena na vysoké úrovni. Konference vytvořila dobré předpoklady pro
širší spolupráci zúčastněných odborníkú i firem a institucí v oblasti
kartografie a geografických
informačních
systémú a potvrdila zavedení tradice v konání pravidelných
setkání na odborné úrovni
v Olomouci.
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1. října 1997 se konala slavnostní vernísáž výstavy Pardubicko na
mapách a plánech v prostorách Státního okresního archivu (SOkA)
Pardubice. Široké veřejnosti byla během měsíce října představena
unikátní a ojedinělá kolekce map a plánů nejen ze SOkA Pardubice,
ale i ostatních archivů a muzeí Ceské republiky. V Pardubicích se
tak prezentovalo dvaapadesát kartografických děl, v naprosté většině
originálů z období 16.-20. století a v mnoha případech veřejnosti
poprvé představených. Také zde bylo vystaveno několik zeměměřických přístrojů a pomůcek.
Na mapách a plánech Pardubicka bylo možno sledovat proměny
zdejší krajiny, měst a vesnic v průběhu téměř pěti staletí a současně
pozorovat změny názoru na grafické provedení mapy.
První zprávy o mapování Pardubicka pocházejí z konce 16. století. V 18. století vznikala převážně kartografická díla některých částí
této oblasti. Na přelomu 18. a 19. století, v době, kdy nastával hospodářský a technický rozvoj, objevily se také na Pardubicku speciální mapy, jejichž hlavní funkcí, i přes stále ještě výraznou doprovodnou výzdobu v rozích nebo na okrajích mapy, nazývanou
parergon (do poloviny 19. stol.), zůstávala funkce evidenční, technická a ekonomická.
Expozice byla členěna do čtyř tematických okruhů. První část
zachycovala vývoj kartografického znázornění Cech, od první
mapy Cech (Klaudyánova mapa z roku 1518) až po třetí vojenské
mapování. V tomto období byla nejprve mapa považována za umělecké dílo, kdy kromě kartografa se na tvorbě mapy podíleli i významní umělci (jako např. barokní malíř Václav Vavřinec Reiner)
až za ryze technické řešení bez výtvarného doprovodu. Také docházelo k postupnému zdokonalování a zvyšování přesnosti map
a plánů.
Druhá část vystavených exponátů představovala kartografická díla
z 2. poloviny 18. a 1. poloviny 19. století. Zajímavé bylo porovnání
dřívějšího chrudimského kraje, jehož součástí bylo i Pardubicko,
s nově vzniklým pardubickým krajem.
Třetí část výstavy byla zaměřena na mapy a plány menších územních celků - panství a jejich částí.
Ctvrtou, závěrečnou část uzavíraly mapy okresních a soudních
útvarů vznikajících od poloviny 19. století a mapa pardubického
kraje z roku 1949. Samostatný celek tvořily ukázky Stabilního katastru z roku 1839.
Na začátku výstavy byla umístěna Klaudyánova mapa Cech, na
které jsou již zakresleny Pardubice jakožto významné nekatolické
východočeské město. Z dalších významných vystavovaných kartografických děl bylo možno poukázat např. na mapu Jana Kryštofa Miillera z roku 1720, zobrazující původní krajinu Pardubicka
s rozsáhlou rybniční soustavou a s bohatou grafickou výzdobou od
V. V. Reinera, dále mapu M. Vogta (1712) s alegoriemi českých řek
a hor, mapu královéhradecké diecéze kanovníka J. Venuta s vedutami na čtyři východočeská města a opět s velkým množstvím rybníků na Pardubicku (1790). Kromě významných soudobých kartografů byla na výstavě též představena slavná vydavatelství včetně
norimberské firmy Homannovi dědicové (Mapa chrudimského
kraje, 1772).
Důležité místo zaujímaly mapy a plány panství, kde nad technickým provedením převládalo výtvarné podání, které však detailně zachycovaly podobu krajiny, měst a vesnic.
Z dalších významných kartografických děl bylo možno jmenovat
např. mapu pardubického panství od G. (J.) M. Vischera (1688), nejstarší vystavovaný originál - Mapa hraničního území panství Choltic a Heřmanova Městce (1659) od Samuela Globice z Bučína a další
mapy zobrazující proměnu Pardubicka (postupný zánik rybniční soustavy) od druhé poloviny 17. století do 80. let 19. století.
Od roku 1850 nahradily správu na nejnižším stupni (panství) nově
zřízené okresy. Správní vývoj bylo možno sledovat na Kubeškově
podrobné mapě okresních politických správ Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi (1921), na mapě Kraj Pardubický (1947), Pardubický okres (1946) a na Mapě okresů CSR, kraj východočeský, okres
Pardubice (1987).
Na vystavených historických mapách a plánech bylo mj. vidět
změny krajiny, způsobené přirozenou či lidskou činností nebo vývoj
administrativního členění země, kraje, okresu. Tato kartografická
díla mohou po důkladném prostudování i dnes napomoci při řešení
současných velmi aktuálních otázek - úprava krajiny a vodních toků
po záplavách a územní členění státu.
Mezi kartografickými exponáty bylo vystaveno několik historických měřických přístrojů a pomůcek. Např. pražská firma J. aJ. Frič
se zde prezentovala teodolitem pro polygonometrii, tachymetrem
s výškovým čtvrtkruhem a nivelačním přístrojem se stativem z roku

1900. Dále zde bylo možno zhlédnout měřické kolo (fa Wittmann,
Vídeň, 2. pol. 19. stol.), měřický řetěz (18. stol.), kompas (St. Veronic - Zeche, 1815), záměrné pravítko s kompasem (Joachim Kreich,
1598), pravítko k rýsování rovnoběžek a kapesní kružítko (18. stol.)
a kružidlo (C. E. Kraft, Vídeň, 1. pol. 19. stol.). Tomu všemu vévodil model geodeta v dobovém oblečení (dlouhý černý kabát, dlouhá
šála, motýlek a buřinka).
U příležitosti výstavy Pardubicko na mapách a plánech byla také
vydána ojedinělá stejnojmenná publikace; většina v ní citovaných
exponátů byla vystavena. Publikace se skládá ze dvou částí - textové a obrazové.
Stručný obsah textové části: Předmluva (1 s.), Úvod (3 s.), vývoj
kartografického zobrazení Pardubicka na mapách Cech (9 s.), Mapy
a plány Pardubicka (11 s.), Územně-správní vývoj Pardubicka (7 s.),
Zusammenfassung (3 s.), Summary (2 s.), Literatura (2 s.), Tabulky
k převodu délkových měr (1 s.), Výběrová bibliografie map a plánů
(5 s.), Seznam použitých zkratek (1 s.).
Obrazová část obsahuje celkem 21 reprodukcí formátu A3. Ze zajímavých kartografických děl, která nebyla vystavována, je možno
jmenovat např. Císařské povinné otisky stabilního katastru z roku
1839 pro Holice, Horní Jelení, Přelouč, Sezemice a Plán města Pardubic z roku 1848 od Antonína Schwarze.
SOkA Pardubice naplánoval na závěr této akce ještě dvě listopadové besedy (1997), a to "Besedu o mapách" s autory, recenzentkou výstavy a publikace a pracovníky Katastrálního úřadu v Pardubicích a besedu "Zeměměřičství (nejen) doby Rudolfa II."
s pracovníkem Národního technického muzea v Praze.
Ing. Petr Štěpán,
Zeměměřický a katastrální
inspektorát v Pardubicích

Česká asociace pro geoinformace

V červnu tohoto roku se v rámci semináře "GIS ve státní správě" na
Seči konala ustavující valná hromada "Ceské asociace pro geoinformace", vystupující pod zkratkou CAGI (Czech Association for
Geoinformation). Podařilo se tak úspěšně završit dlouhodobější, déletrvající přípravný proces snah o založení reprezentativní organizace v této, dá se říci nejmladší, ale zato velmi rychle se rozvíjející
odborné oblasti.
Geoinformatika je oborem lidské činnosti, která se zabývá údaji
a informacemi, které jsou nějakým způsobem prostorově lokalizovány - nejčastěji na zemském povrchu. Jako mezioborová disciplína
se geoinformatika dotýká dalších vědních a technických oborů jako
jsou geodézie a kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum
Země (DPZ) či ochrana životního prostředí atd.
CAGI by se měla stát platformou výměny názorů, poznatků, zkušeností a vzájemné spolupráce odborníků a pracovišť v celé oblasti
širšího spektra geoinformačních věd. Asociace si dává za úkol vystupovat jako aktivní odborný konzultant, spolutvůrce nebo oponent koncepcí. Úkolem CAGI je i reprezentace celého společenství ve vztahu k orgánům státní správy, zahraničí i jako prostředek
popularizace oboru.
Práce v CAGI bude probíhat v odborných skupinách a komisích.
Prvními odbornými skupinami, které zahajují činnost, jsou:
o rozvoj geoinformačních
systémů v CR,
o standardizace v oblasti geoinformatiky,
o geoinformační systémy v rámci OkÚ a ISMO,
o technické mapy měst,
o geoinformační systémy správců technického vybavení a plány závodů,
o aplikace IT GIS v procesech územního plánování,
o přístup ke geoinformacím v rámci sítě Internet/lntranet,
o informační systémy v životním prostředí,
o využití fotogrammetrie a DPZ v geoinformačních
systémech.
Z plánovaných činností lze uvést:
o podpora konaných
konferencí a seminářů a pořádání vlastních
vzdělávacích a školicích akcí,
o vedení adresáře odborníků a pracovišť zabývajících se jednotlivými
odbornými okruhy,
o vytváření seznamů literatury i podpora nakladatelské činnosti a vydávání odborných publikací,
o monitorování aktivit v oblasti geoinformatiky v CR (studie, projekty, zakázky, normy atd.),
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• vydávání zpravodaje ČAGI.
CAGI se míní naznačenou problematikou aktivně zabývat nejen
formou diskusního fóra pracovníků, ale chce se stát odborným partnerem a poradcem orgánů a institucí zabývajících se touto problematikou nejen v rámci státního informačního systému. Dosud totiž
nejsou uspokojivě řešeny normativní otázky, otevřená je stále otázka
standardů, obsahu nově koncipovaných databází GlS či metodiky
zpracování dat a datových toků, nezbytných z hlediska výměny informací a dat; je například postrádána i koncepce užití technologie
GlS ve státní správě atd.
Členem asociace se může stát fyzická i právnická osoba podáním
a zaregistrováním přihlášky. Roční příspěvek pro jednotlivce činí 250
Kč, jednorázové zápisné pak 125 Kč. Pro právnické osoby je přísIJěvek odstupňován podle povahy a velikosti organizace. Clenové
CAGl reprezentují široké spektrum zástupců sfér státní správy
a územní samosprávy, firem, škol, odborných zájmových sdružení,
uživatelů i ryze osobní sféry. Základní informace o ČAGl lze najít
na WWW stránkách včetně seznamu členů.

péen de Normalisation - Komisia pre geografické informácie;
k EUROGI - European Association for Geographic Information Európska organizácia pre geografické informácie; k IfAG - Institut fůr Angewandte Geodasie (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko);
k ISO - International Standards Organization - Medzinárodná štandardizačná organizácia; k OEEPE - Európska organizácia fotogrametrických experimentálnych štúdií (Organisation Européenne
ďÉtudes en Photogrammétriques Expérimentales); k FlG - Medzinárodná federácia geodetov; k MOLA (Meeting of Officials of
Land Administration pri UN ECE Ekonomický výbor pre Európu
OSN); k ISPRS - Medzinárodná spoločnosť pre fotogrametriu a diaTkový prieskum; k ICA - Medzinárodná kartografická asociácia;
k mGSA (partnerská inštitúcia predsedov úradov geodézie a kartografie krajín Južnej Ameriky, Spanielska a Portugalska). Odporúčané bolo riešiť úlohy v koordinácii s projektom MEGRIN. Určený bol usporiadatef a termín budúcoročného XXI. plenárneho
zasadnutia spoločenstva, ktorým sa stali mestá OsIo a Bergen
v Nórsku.

Adresa: Ceská asociace pro geoinformace, Italská 34, /20 00
Praha 2,
TeLJ.fax:021222222091, 02122250015,
E-mail: hojdar@mbox.voLcz
- předseda RNDr. J. Hojdar,
kur@mail.natur.cuni.cz - tajemník Mgr. J. Kuranda,
WWW' http:\\www.natur.cuni.cz/-kur/cagi.

Ing. Jozef Brzíak,
GKÚ Bratislava,
Doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
ÚGKKSR

Ing. Tomáš Babický,
NADIR, a. s., Dobruška

IV. konference optických technických
měření v Curychu

xx. plenárne zasadnutie CERCO
22. až 25. 9. 1997 Nikózia (Cyprus)
V poradí už XX. plenárneho zasadnutia spoločenstva CERCO (Európsky výbor predstavitefov geodeticko-kartografických inštitúcií)
sa zúčastnili predstavitelia narodných geodeticko-kartografických
inštitúcií európskych krajín - členova pozorovatefov spoločenstva
CERCO (Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Ífsko, Island, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Pofsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko-pozorovatef, Severné Ífsko, Slovensko, Slovinsko,
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina-pozorovatef,
VeTká Británia, Turecko (doručilo v neprítomnosti svoju národnú
správu).
Na rokovaní plenárneho zasadnutia projektu MEGRIN - Multipurpose European Ground Related Information Network - Mnohoúčelová európska polohovo orientovaná informačná sieť - bol prerokovaný a schválený záznam z predchádzajúceho plenárneho
zasadnutia. Diskutované boli otázky zvyšovania informovanosti
o projekte, a tým aj využitia poskytovaných informácií, najma v celoeurópskych štruktúrach, realizácia, resp. aktualizácia ťažiskových
subprojektov MEGRIN (SABE - Seamless Administrative Boundaries of Europe, GDDD - Geographical Data Description Dictionary
- Popisný adresár geografických údajov; PETIT Pathfinder toward
a European Topographical Information Template) a využitie siete Internet na distribuovanie významných informácií o týchto subprojektoch.
Na plenárnom rokovaní bola podaná informácia o dosiahnutom
stave rozvoj a geodézie a kartografie v každej členskej krajine
CERCO, podfa predpísanej predlohy a navyše 2 detailné informácie z 2 vopred určených krajín: Nórsko a Slovensko. Obe prednášky sa stretli s nepredstieraným záujmom pléna. Do druhej polovice funkčného obdobia sa v Riadiacom výbore CERCO
namiesto exprezidenta CERCO (zástupca Španielska) ujal činnosti
zástupca krajiny dezignovanej na funkciu prezidenta (Francúzsko).
Schválený bol rozpočet 1997. Potvrdená bola zásada, že CERCO
má byť neziskovou inštitúciou. Konštatované bolo čoraz vačšie
používanie služieb WWW a siete Internet. Detailne boli zhodnotené výsledky všetkých pracovných skupín. Diskutované boli
vzťahy CERCO k AMlFM Europe - Automated Mapping and Facilities Management - Automatizované mapovanie a správcovstvo
zariadení - Európska divízia; k CENrrEC 287 - Comitée Euro-
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Ve dnech 29.9. až 2.10.1997 se konala ve švýcarském Curychujiž
čtvrtá mezinárodní specializovaná konference "Optical Measurement Techniques". Pořadatelem byla Švýcarská technická vysoká
škola (ETH; Eidgenossische Technische Hochschule, Ztirich) ve spolupráci s Technickou universitou ve Vídni. Konference se zúčastnili
odborníci z oblasti geodézie, fotogrammetrie, strojního inženýrství,
výpočetní techniky a robotizace z univerzit, průmyslu, vládních organizací a inženýrských firem - celkem na 120 osob z osmnácti zemí,
zejména z·Evropy, ale i z Asie a Ameriky.
Tématem konference byly především geodetické metody 3D měření, nejčastěji prezentované prostorovým protínáním ze základny
a prostorovou polární metodou s využitím nejmodernějšího elektronického vybavení a speciálních programů PC. Další početně zastoupenou oblastí byla digitální fotogrammetrie.
V hraničních aplikacích, respektive v jiných vědních disciplínách, které nejsme zvyklí často spojovat s naším oborem, se předpokládá použití senzorů, které jsou schopny určit prostorové souřadnice nebo jejich změny s přiřazením času (např. při bariérových
testech automobilů). Již v úvodním referátu se Prof. D. Thalmann
(Laboratoř Výpočetní grafiky, Univerzita Lausanne) zabýval problematikou vytváření virtuální reality pohybu lidského těla na podkladě dat sejmutých speciálními čidly. Výsledky dokládal na příkladu tance a tenisu včetně vyjádření duševního stavu pohybem
a mimikou.
Zahájení konference předcházely 2 praktické (výukové) semináře o prostorovém laserovém skenování a o digitální fotogrammetrii v dynamických procesech. Jednání konference bylo rozděleno do 10 technických zasedání s navazujícími 3 bloky panelových
diskusí. Téměř všechny příspěvky byly pod redakcí profesorů Armina Gruena (ETH, Ztirich) a Heriberta Kahmena (TU, Wien) předem vydány německým nakladatelstvím Wichmann v knižní podobě (Gruen-Kahmen: Optical 3-D Measurement Techniques lY.
Heidelberg, Nakladatelství Wichmann 1997.494 s. Cena v místě
jednání 90 CHF). Spis obsahuje celkem 29 referátů z technických
zasedání a 27 příspěvků, představených v panelových diskusích.
Protože jeden výtisk byl prostřednictvím Českého svazu geodetů
a kartografů uložen v knihovně Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického ve Zdibech, kde je k dispozici
všem zájemcům, a vzhledem k tomu, že obsah je příliš obsáhlý na
stručný výtah, zmíním se o průběhu konference (až na výjimku
české účasti) jen rámcově. Menší počet příspěvků byl šířen v den
proslovení formou "personal papers."
První den, po slavnostním zahájení a zmíněném pojednání
D. Thalmanna, odezněly referáty I. zasedání nazvaného Analýza
a animace. Na závěr byli předsedajícím představeni autoři a obsah
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ZE ZAHRANiČí
Budoucí trendy v dálkovém průzkumu
Země (konference EARSeL v Kodani)

Úvod

příspěvků 1. panelové diskuse zabývající se např. otázkami refrakce
a průmyslových přesných měření. Do tohoto bloku byla zařazena
práce českých účastníků Doc. Ing. P. Hánka, CSc. a Doc. Ing. M. Kašpara, CSc. z katedry speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT
a Ing. V. Slabocha, CSc. z ČÚZK s názvem ,,3-0 precision crane
surveys by total stations". Text shrnuje výsledky několikaletých určování prostorového průběhu koleje mostových jeřábových drah
z měření elektronickým teodolitem Kern E2 a s kalibrovaným dálkoměrem DKM 504, respektive s novější totální stanicí Leica TC
1800. Lze konstatovat, že po celou dobu trvání patřila tato presentace k nejnavštěvovanějším. Celkově je možno hodnotit naši účast
jako velmi úspěšnou. (Na obr. I zprava H. Kahmen, P. Hánek, V. Slaboch.) Následovala další dvě technická zasedání. Nejnovější vývoj
v Japonsku byl odrazem významného přínosu této země ke sledované problematice. Denní program uzavřelo 3. zasedání Techniky
měření povrchu.
Fotogrammetrické systémy průmyslových měření zahájily druhý
den jednání. Následoval 5. blok přednášek Snímání obrazu na krátkou vzdálenost a metrologie a 2. panelová diskuse (např. videometrické systémy, CCD senzory, infračervená fotogrammetrie apod.),
na které navázalo 6. technické zasedání s názvem Mobilní systémy
mapování. Posledním blokem bylo Automatické vytyčování a měření. Neformální diskuse a setkání pokračovala při večerním posezení v rázovité horské chatě v Uetlibergu nedaleko Curychu.
V třetí, závěrečný den jednání konference, byly postupně předneseny referáty posledních tří (8.-10.) technických sekcí, tj. Měřické
systémy na základě teodolitů, dále Stav sekvenční analýzy a Měření
a modelování v "as-built" aplikacích. Před poslední z nich byla vložena 3. panelová diskuse věnovaná otázkám přesnosti a vyhodnocování měřických dat.
Celé jednání mělo podle očekávání vysokou úroveň odpovídající
současnému teoretickému a přístrojovému stavu, předznamenávající budoucí praxi a nová uplatnění oboru. Hladce fungující organizační zázemí není snad ani nutno zdůrazňovat. Při hodnocení konference nelze opomenout zmínku o prostředí jejího konání
v prostorách ETH. Velkoryse koncipované, střízlivě působivé školské stavby zasazené do parkového prostředí s vyloučenou motorovou dopravou jsou samy důkazem tvořivého inženýrského myšlení
a plného pochopení účelu. Napojení na síť městské dopravy je samozřejmostí. Uspořádání se neomezuje jen na "rozvrhovou" výuku,
ale zaměstnancům i studentům nabízí dostatek prostoru pro nerušenou samostatnou práci i ve skupinách, studovny, kavárničky pro
odpočinek a setkání, stravování (menza je otevřena do parku, vybaveného jídelními stoly). Důkazem potřebné velkorysosti a prozíravosti investora a projektantů je např. to, že se prestižní, početně
navštívená konference konala v posluchárně katedry fotogrammetrie Geodetického ústavu, vybavené klimatizací a moderní video
a audio technikou. Do jejího předsálí a přilehlých chodeb se vešel
celý konferenční servis (informace, registrace, kávové přestávky)
včetně kójí panelových diskusí bez narušení pohybu ostatních návštěvníků budovy.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

EARSeL (Evropské asociace laboratoří dálkového průzkumu Země)
uspořádala ve dnech 17. 6.-20. 6. 1997 konferenci zaměřenou na budoucí trendy v dálkovém průzkumu Země. Hostitelskou organizací
byla dánská Technická universita v Lyngby na předměstí Kodaně.
Ve čtyřech dnech bylo předneseno celkem 57 referátů a uvedeno
okolo 40 posterů. Na základě těchto příspěvků bylo možné udělat si
představu o spektru aplikací družicových a leteckých technologií zaměřených na pozorování Země. Dozvěděli jsme se, čím se zabývají
významná evropská pracoviště a jaké projekty budou řešit v budoucnosti. Na konferenci bylo přítomno 117 účastníků z 23 evropských zemí, 2 účastníci z Kanady a jeden z USA.
Po celou dobu konference probíhala ve vestibulu malá výstava
materiálů týkajících se pozorování Země z kosmu (separáty, brožurky). Většinou byly určeny k nahlédnutí, případně k prodeji za sníženou cenu. Nepřítomnost většího počtu vystavovatelů lze vysvětlit
jejich účastí na mezinárodní kartografické konferenci (ICA) ve
Stockholmu, která bezprostředně navazovala na akci EARSeL.
Odborné přednášky v jednotlivých dnech byly rozčleněny tematicky takto:
I. den: Budoucí trendy a nové technologie DPZ,
2. den: Generální shromáždění EARSeL (zprávy o činnosti), prezentace referátů členů ESA (Evropská kosmická agentura) a členů
CEO (Středisko pro sledování Země), panelová diskuse,
3. den: Paralelní zasedání ve dvou sekcích:
3a Metody, modely, systémové aspekty, územní aplikace,
3b Aktivní mikrovlnné systémy, sledování sněhového a ledového pokryvu,
4. den: Přednášky na téma "Fúze dat".
Budoucí trendy dálkového průzkumu Země
Sympozium bylo zahájeno 17. 6. 1997 uvítacími projevy předsedy
EARSeLu G. Konecneho a rektora Technické university v Lyngby
H. P. Jensena.
Jako první vystoupil J. P. Masué (Francie) s koncepcí Evropské
komise na využití stávajících a budoucích kosmických technologií
pro potřeby managementu zabývajícího se rizikovými jevy v životním prostředí. Nastínil budoucí možnosti ve zlepšení informovanosti,
prevenci, předvídání, varování krizových štábů, v analýze a vyhodnocení následků přírodních katastrof.
Stručná charakteristika dalších referátů:
R. Winter (Itálie): Rozvoj dálkového průzkumu Země v rámci Evropy a v celosvětovém kontextu
Hovořilo činnosti SAI (Space Application Institute). Na pracovišti se zabývají vývojem tematické aplikace z kosmických systémů,
vývojem výzkumných programů (MERA, MARS), shromažďováním a analýzou informací, výukou a výcvikem odborníků. Středem
zájmu jsou otázky týkající se ochrany životního prostředi, sledování
přírodních katastrof (pobřežní sesuvy půdy, povodně, sucha, lesní
požáry) a mapování jejich následků.
L. Fritz: (USA): Satelity vysokého rozlišení udávají směr kosmickým informačním systémům do 21. století
Zdůraznil, že 21. století bude "všeobecně digitální". Vyjmenoval
faktory, které stimulují přijetí digitálních technologií:
a) existence výkonných počítačů, relativně nízké náklady na provoz,
vysoký objem paměti,
b) softwarové nahrazení hardwarových funkcí,
c) modulové prostředky dovolující systém PLUG AND PLAY,
d) rozvoj širokopásmové bezdrátové komunikace,
e) vestavěný výchovný software (trénink, pomoc).
Stále vzrůstá potřeba globálních dat týkajících se životního prostředí a očekává se proto vznik nových velmi nadějných obchodních
projektů na speciální informace, podpořený dostupností dat vysokého rozlišení.
Uvedl výhody všeobecného digitálního shromažďování a zpracování dat: I. data jsou rychle dostupná, 2. zlepšuje se výběr obrazu
3. vzniká možnost integrace heterogenních dat (tabulky, obrazy, projekce, vektorová, rastrová a textová data).
Na léta 1997-1998 je plánováno vypuštění 4 satelitů: QuickBird,
OrbView, Ikonos, Eros-B. Byla uvedena stručná charakteristika jejich parametrů.
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N. Lund (Dánsko): přednáška se týkala budoucích trendů dálkového průzkumu v Dánsku - hlavně vytváření interdisciplinárních
programů. Značná pozornost je věnována zemědělství (půda, vegetace, transportní modely dějů v atmosféře, agrohydrogeologické modely, atd.). Zmínil se o dánském mikrosatelitu 0RSTED, který létá
již 4 roky (váží 62 kg aje 8 m dlouhý). Program mikrosatelitu je důležitý nejen pro výzkum (geomagnetické pole, sledování hvězd aj.)
ale i pro dánský průmysl (např. letové testování, vývojové technologie).
R. Sandau (Německo): "Uživatelský přehled programů /nterkosmos"
Mezi 10 členskými státy je i Česká republika. Hlavní obory činnosti jsou: astrofyzika, meteorologie, komunikace, biomedicína, dálkový průzkum Země. Stručně byla nastíněna historie vypouštění satelitů za první dvě desetiletí činnosti.
John MacDonald (Kanada): "Dálkový průzkum Země ajeho ekonomický dopad"
Ve své přednášce zdůraznil, že po čtvrtstoletí existence dálkového
průzkumu Země je nutné zamyslet se nad ekonomickými a sociálními dopady na lidskou společnost. Na začátku procesu dálkového
průzkumu Země stojí vždy vědecký uživatel a radiační data získaná
z kosmu, na konci musí nutně být informace nejen o životním prostředí, ale také informace ekonomické, sociální, strategické a politické - čím více informací na konci, tím větší finanční zisk. Do procesu je nutno zapojit průběžně co nejvíce a co nejlepších dat, dalších
informací, znalostí, aby bylo zhodnocení nákladů na proces dálkového průzkumu Země co nejúčinnější. Tím se vyvíjí tlak na kvalitu
dat. Požadují se data pixlová, dobře lokalizovaná, kvalitní a kalibrovaná. Data musí být ve standardním formátu; velmi důležité je jejich minulé, současné a budoucí archivování a plánování přínosů.
Maximální zisk je ovšem hlavní motivací.
Nové technologie dálkového průzkumu

Země

S. Vetrella (Itálie): Nové technologie pro mikro a minisatelity
V posledních dvou letech je zvýšený zájem o nové mikro a minisatelity pro účely DPZ, obíhající v takové konstelaci, aby zajišťovaly vyšší frekvenci pozorování daného území. Je to důležité pro potřeby mezinárodního programu k prevenci a zmírnění následků
přírodních katastrof (zemětřesení, hurikány, sopky, požáry, apod.).
Na závěr uvedl přehled aktivit instituce CO.RI.S.T.A. (Consortium
for Research on Advanced Remote Sensig System). Zabývají se zde
využitím nových systémů DPZ (aktivní radar, elektrooptický systém
vysokého rozlišení, zařízení na ultrafialovou spektrometrii, aj.). Oddělení kosmického inženýrství vyvíjí malé satelity (mikrosatelity do
67 kg, minisatelity do 200 kg), solární panely, kontrolní zařízení,
hvězdný tracker, apod.
J. Bodechtel (Německo): Úspěchy a budoucí trendy v multispektrálním dálkovém průzkumu Země
Pojednává o užitečnosti kosmického pozorování Země pro oblast
geologie a geofyziky. Krátkov Inné infračervené pásmo Landsatu TM
a JERS-OPS je využito k lepší diferenciaci charakteristických vlastností hornin a půd. Radar typu SAR (Syntetic Aperture Radar) se
ukázal jako vysoce užitečný při detekci tektonických projevů, studiu půdní vlhkosti, rozlišení půd podle dielektrických vlastností,
zkoumání povrchových nerovností a k mapování podpovrchových
struktur a sedimentů pod písečnou vrstvou. V posledních 10 letech
geologický DPZ udělal značný pokrok v kvantitativním vyhodnocení optických a radarových dat. V roce 1997 se očekává vypuštění
družic LEWIS a ARIES s hyperspektrálními senzory specializovanými pro geologické účely. Praktické využití spočívá v zjišťování
a předpovědi geologických nebezpečí, určení nepravidelnosti geoidu
na bázi altimetrických dat šelfových oblastí oceánu.
V. Liebig (Německo): Pozorování Země ve věku informací
Zdůraznil nutnost investic do výstavby moderních informačních
systémů. V Německu existuje síťový satelitní informační systém ISIS
(Intelligent Satellite Information System) dovolující přístup k on-line metadatům, včetně rychlého vyhledávání dat o vysokém rozlišení. V rozvojových zemích nové komunikační strategie napomohou překonat informační mezeru způsobenou chybějící infrastrukturou. Pilotní projekt instituce CEOS (Commitee on Earth
Observation Satellites) pro rozvojové země je informační lokátorový
systém CILS (CEOS Information Locator System).
Informace dostupné přes CILS (založen na technologii World WideWeb):
I. družicová data, 2. popis chystaných projektů, 3. jména a adresy
institucí včetně jejich kompetencí týkajících se družicových dat,
4. kontaktní adresy pracovišť, které mají zkušenosti s aplikacemi
DPZ v rozvojových zemích, 5. seznam kalendářových akcí týkajících se DPZ pro rozvojové země, 6. lexikon výrazů, akronymů, zkratek atd. Je třeba mít k dispozici Internet a e-mailovou adresu.
Jako ilustrační příklad je uveden výsledek archivace celosvěto-

vých teplot v letech 1965-1995: graf jednoznačně vykazuje stálý
monotónní nárůst globální teploty vzduchu.
C. Dionisio (Itálie): Budoucí systémy a technologie dálkového
průzkumu Země
Příspěvek prezentuje výsledky studie pro ESA, která se uskutečnila v instituci ALENIA SPAZIO, zaměřené na léta 2005-2010. Díky
snadné dostupnosti dat, opakování záběru stejné scény za 6-12 hodin a díky rychlému přenosu dat k uživateli se úspěšně rozvíjí obchod Earth Observation. Plánuje se: I. zkrácení doby od zadání po
převzetí dat uživatelem na méně než 6,5 hodiny, 2. pořizování dat
vysokého rozlišení (méně než I m) za všech meteorologických podmínek, v denní i noční dobu, 3. možnost třídimenzionálního výstupu,
4. přímý přístup uživatele k družicovým zdrojům. Budoucnost mají
malé satelitní konstelace, nesoucí mikrovlnné a optické senzory.
E. Marelli (Holandsko): Nový koncept zpracování radarového
obrazu přímo na palubě satelitu
Nový systém umožňuje dramatické snížení objemu přenášených
dat ze satelitu na Zem (až lOOX) a přenos obrazu v reálném čase na
malý pozemní terminál. Pří létání mimo dosah pozemní stanice se
obrazy ukládají do paměti, umožní se tak globální radarové zobrazení.
Generální shromáždění

EARSeL

Během dopoledne vystoupily se svými příspěvky významné osobnosti EARSeL, zprávy byly předneseny v tomto pořadí:
I. Výroční zpráva předsedy EARSeL (G. Konecny),
2. Výroční zpráva generálního sekretáře a pokladníka (v zastoupení
paní M. Godefroy),
3. Zpráva o činnosti zájmových skupin,
4. Informace o publikační činnosti,
5. Informace o generálním shromáždění EARSeL v roce 1998 (Nizozemsko - Enschede) a v roce 1999 (Španělsko - Valladolid),
6. Přijetí nových členů (8 nových členů, mimo jiné také Oddělení
geoniky lesnické fakulty Mendlovy university v Brně),
7. Volba a představení nového výboru ve složení:
předseda Dr. R. Vaughan (Skotsko), místopředseda Prof. Dr. E. Parlow (Švýcarsko), generální sekretář Dr. L. Wald (Francie), pokladník Dr. P. Winkler (Maďarsko) a kooptovaný člen výboru pro vztahy
Východ-Západ Dr. T. Beneš (Česká republika).
Následovaly krátké desetiminutové referáty zástupců ESA (European Space Agency), kteří uvedli velmi stručně záměry DPZ na
svých pracovištích.
Sledováním pobřežní zóny, atmosféry a oceánů, monitorováním
ledu na zemském povrchu se budou zabývat v Holandsku (CH.
Readings). Otázkám životního prostředí, atmosféry a také přípravě
letů ESA a ENVISAT se budou věnovat ve Francii (S. Bruzzi). G.
Pitella (Itálie) seznámil přítomné s programem "Ocean Colour" sloužícímu managementu evropských moří. Uvedl řadu optických senzorů navržených pro pozorování mořského prostředí. Připravuje se
družice MERIS, jejíž vypuštění je plánováno na rok 1999. G. Solaas
(Itálie) uvedl trendy využití radarových dat (sledování moře, pevniny, atmosféry, mořského ledu, lesů, vegetačních změn, mapování
výšek v terénu apod.). 1. P. Guigard (Itálie) popsal "Datový uživatelský program" (DUP), který započal roku 1996 na návrh ESA;
dnešní členové jsou Švýcarsko, Belgie, Holandsko. Tři hlavní aktivity DUP jsou:
I. topografické mapování (využívá radarové interferometrie),
2. sledování atmosféry (globální aerosolové mapování, atmosférický
transportní model, chemické produkty), 3. monitorování, mapování
tropických oblastí.
L. Fusco (Itálie) uvedl údaje o novém informačním zdroji na
World Wide Web nazvaném "Earthnet on-line", je k dispozici pro
členy Earth Observation. Byl vytvořen v rámci projektu MUIS (Multimission User Information Services).
Krátká sdělení členů CEO (Centre ofEarth Observation) byla zaměřena na trendy dálkového průzkumu Země v Itálii a v Anglii.
N. K. Hubbard (Itálie) ve svém příspěvku zdůraznil budoucí
trend DPZ - rostoucí využití Internetu a WWW. Prostřednictvím
CEO programu byla vyvinuta řada informačních systémů, jejichž
detaily byly popsány. Je velmi výhodná interakce uživatel-systém,
ale jen pro zaregistrované uživatele.
P. M. Mather (Anglie) informoval přítomné o systému AMS (AIgoritmus-Models-Software). Založen v rámci CEO roku 1996 díky
spolupráci organizací Itálie, Anglie, Norska a Řecka. Popsán systém
uspořádání, sumarizován obsah databáze, softwarové produkty pro
analýzu kosmických dat. Dostupné na WWw.
S. Folving (Itálie) referovalo projektu FIRS (Forest Information
from Remote Sensing). Založen roku 1994, věnuje se mapování lesních ploch v rámci Evropy, vytváření klasifikace apod. Zejména
dlouhodobý monitoring lesů je středem zájmu různých organizací.
B. Holt Anderson (Itálie) ve svém referátu zdůraznila, že hlavní
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ambice programu CEO je nárůst zákaznické základny "Evropského
průmyslu pozorování Země". Zaměřují se na hloubkový výzkum požadavků uživatelů a na obchod s pěti potenciálními zákaznickými
články: a) pojišťovací společnosti, b) průmysl turistiky a cestovního
ruchu, c) organizace zabývající se ekologií, d) městské úřady, e) civilní inženýrské služby.
Postery
Na našem pracovišti se zčásti zabývárne leteckým termovizním snímáním; proto nás zajímaly především příspěvky, týkající se teplotního mapování zemského povrchu.
J. Kerenyi et al. (Maďarsko): Použití satelitních dat pro agrometeorologické informace v meteorologické službě Maďarska
Od roku 1991 započalo v Maďarsku přijímání a archivování dat
z družic Meteosat a NOAA. Byly vyvinuty metody k odvození několika agrometeorologických parametrů, jako jsou vegetační index,
povrchová teplota Země, radiační složky a evapotranspirace.
P. A. Hernandez et a!. (Španělsko): Satelitní průzkum povrchové
teploty území Kanárských ostrovů
Povrchová teplota území byla zjišťována z dat kanálů 4 a 5
AVHRR(NOAA). Problém variability emisivity na snímaném území
byl řešen pomocí algoritmů, založených na principu split-window,
které mají rozdílnou citlivost na atmosférické efekty a variace emisivity. Vliv atmosféry započten v modelu MODTRAN. Užitečné pro
obecné cirkulační modely - stanovení energetické rovnováhy na povrchu Země a ke stanovení regionální evapotranspirace.
T. Selige, M. J. G. Wehrman (Německo): Zdokonalení charakteristik orné půdy použitím dálkového průzkumu Země
Proměnlivost produktivity orné půdy je dána především jejími
vlastnostmi, které je nutno při hospodaření respektovat. K výzkumu
byl používán termovizní letecký skener DAEDALUS 1281 (kanál
11). K termoviznímu pozorování bylo vybráno konkrétní pole (jeden rok zde byla pěstována ozimá pšenice, další rok brambory). Teplotní obraz tohoto pole byl implantován do aktuálních leteckých panchromatických sp.ímkŮ. Následovala analýza, stanovení kalibrační
funkce a klasifikace následujících parametrů: index listové plochy,
biomasa, evapotranspirace. Výsledky studií posloužily zemědělcům
k vývoji místně adaptovaného systému využití půdy v Bavorsku.
E. Parlow et a!. (Svýcarsko): Satelitní analýza městského klimatu
v Basileji
Použita kombinace dat ERS-I, LANDSAT TM a digitální model
terénu (Projekt KABA = Climate Analysis of the Basel Region).
M. Arbelo et a!. (Španělsko): Povrchové teploty moře v okolí Kanárských ostrovů
Družicové teplotní zobrazení území pomocí AVHRR NOAA použito k lokalizaci oblastí nejlepších úlovků tuňáka.
Ostatní postery byly neméně zajímavé, ilustrovaly užitečné aplikace DPZ; na tomto místě však není možné všechny uvést.
Aktivní mikrovlnné systémy
V posledních deseti letech byl zaznamenán velký rozvoj mikrovlnné
techniky a intenzivní výzkum její aplikace v nejrůznějších oborech.
Mikrovlnné snímání má totiž řadu předností oproti klasickému snímání v oblasti viditelného záření:
1. není závislé na meteorologických podmínkách (vidí přes
mraky), 2. může snímat ve dne i v noci, 3. snímat je možno v radarových pásmech L a C (která odpovídají různým rozsahům vlnových
délek mikrovlnného záření), 4. je více možností získání různých typů
"mikrovlnných" obrazů:
a) polarimetrické radarové snímání - radar vysílá pulsně záření na
snímané území, zpracovávají se polarizační složky intenzity zpětného rozptylu od zemského povrchu,
b) interferenční radarové snímání - detekuje se záření vzniklé inteďerencí signálu vyslaného radarem se signálem odraženým od
zemského povrchu,
c) pasivní radiometrická snímání (detekuje přirozené mikrovlnné
záření emitované zemským povrchem).
Na konferenci bylo pojednáno především o využití aktivních mikrovinných systémů.
W. Dierking (Dánsko) referovalo využití radaru v geologii. Cílem studie bylo kombinovat polarimetrická radarová data s topografickým modelem vytvořeným z inteďerometrických radarových snímání a stanovit, jak kombinovaná data vylepšují interpretaci. Byly
uvedeny ukázky z grónské testovací oblasti pro dánský letecký radar EMlSAR. Radarové obrazy slouží k mapování lávových pásů,
tvorbě litologických map, map elevačních úhlů apod.
H. Skriver (Dánsko) přednášel o dalším využití dánského leteckého radaru EMlSAR v zemědělství. Polarimetrický radarový záznam umožní vytvářet obrazy zemědělských polí v časových odstupech a tím monitorovat změny vegetace během růstu. Je nutné znát

model procesu rozptylu mikrovln na vegetaci - závisí na tom proces stanovení biomasy a jiných parametrů úrody a také klasifikace
- rozpoznávání plodin. Jako ilustrace byla uvedena pole ozimého
ječmene a řepky - sekvence obrázků během růstu plodin.
C. Melsheimer (Německo) popisuje využití družicového radaru
se syntetickou aperturou v Mexickém zálivu a v jižní části Baltského
moře při hledání dešťových buněk (rain cells). Pro správnou interpretaci radarových obrazů je však nutno vytvořit fyzikální model interakce mikrovln na hladině oceánu.
M. A. Messeh (Anglie) se zabývá využitím družicových radarových dat pro globální monitoring vegetace. Radarové nasnímání celé
zeměkoule ze satelitu ERS-I z výšky 777-785 km trvá jeden měsíc.
Ke zpracování byl použit globální vegetační model DOLY. Ilustrace:
obraz Světa s barevně kódovanými typy vegetace. Těchto obrazů je
možno vytvořit dvanáct za rok a vystihnout tak celoroční změny vegetace. Zároveň lze získat tyto informace: hloubka porostů, obsah
vody v porostu, půdní vlhkost, index listové plochy.
Christian Bronge (Švédsko): universita ve Stockholmu se zabývá monitorováním a mapováním rozlohy oblastí "modrého ledu"
v Antarktidě. Jsou využívány družicové snímky pořízené ve viditelné, infračervené a radarové oblasti spektra. Stabilita prostředí
v Antarktidě je totiž velmi důležitá pro rozvoj globálního klimatu.
Z hlediska dlouhé časové perspektivy změny rozlohy oblastí "modrého ledu" mohou indikovat celosvětové klimatické změny.
Přednáška K. Seidela (Švýcarsko) se zabývala monitorováním
hranice sněhu v Alpách na základě družicových snímků Landsat TM
(kanály 1,4, 5). V rozmezí několika let byly sledovány její změny
v souvislosti s místním klimatem.
M. Datcu (Německo) se zabýval problémy stínění, odrazů a atmosférickými vlivy, které snižují hodnotu radiometrických dat. Proto
byly vyvinuty algoritmy pro různé modely na korekci radiometrických artefaktů způsobených topografií. Korigovaný obraz pak není
závislý na reliéfu pozorované scény. Dobré výsledky dosáhli při mapování sněhového pokryvu v oblasti Alp u Davosu.
W. Dierkung (Dánsko). Příspěvek pojednávalo dalším využití
dánského leteckého radaru EMlSAR na zobrazení sněhu a ledu v oblasti Baltského moře; pro interpretaci je důležitá znalost modelu mechanismu působení mikrovln na rozhraní voda-led, led-sníh, sníh
atmosféra.
Příspěvek J. Grandella (Finsko) se zaměřil na technikou aktivního a pasivního mikrovlnného dálkového průzkumu a porovnáním
obou. Aplikováno na zobrazení různých typů ledů zejména pro oblast Grónského moře.
Následoval další referát o využití dánského leteckého radaru EMlSAR od B. B. Thomsena - týkal se pozorování mořského ledu
v Grónském moři. Byly vyhodnoceny různé typy ledu na základě
kombinace dat různých radarových snímků a znalosti rozptylového
mechanismu mikrovln. Modely je možné dále zlepšovat a tím zdokonalovat interpretaci radarových obrazů.
Přednáška D. Duranta (Norsko) se týkala nové metody pro monitorování mělkého vodstva pro účely managementu pobřežního
území. Byl prezentován detailní popis rozptylu záření na mořském
dně, v mělké vrstvě vody a na hladině vody. Studie má posloužit k interpretaci dat získaných při letecké spektrometrii.
M. Gade (Německo) informovalo experimentu, při kterém byl
využit radar umístěný ve vrtulníku. Na hladině oceánu byly simulovány biogenní a antropogenní povrchové olejové filmy. Cílem bylo
zjistit, zda lze rozlišit skvrny odlišného původu. Byly probrány různé
typy modelů zpětného rozptylu mikrovlnného záření (parametry:
rychlost větru, nelineární interakce vln, viskózní ztráty, rozpad vln).
G. W. Jolly (Itálie) seznámil přítomné s projektem "CLEAN
SEAS" podporovaným Evropskou komisí a ESA. Na základě družicového pozorování se monitoruje moře: sledují se barvy oceánu, jeho
povrchové teplotní pole a radarové zobrazení, studují fyzikální a biologické jevy. Testovací plochy se nacházejí v evropských mořích.
Byly uvedeny příklady aplikací: monitoring kvetoucích řas, olejových skvrn, sedimentů, výtoků z řek, koncentrace chlorofylu.
Metody, modely, systémové aspekty, územní aplikace
Na dané téma bylo předneseno 15 referátů. K nejzajímavějším přednáškám této sekce patřily níže uvedené příspěvky:
K. Hoffmann (Německo), R. Geerken (Sýrie): Multisenzorová
analýza procesu desertifikace (postupu pouští) v pohoří Bishri (Sýrie).
Příspěvek uvádí využití komplexu dat DPZ (Landsat TM, SPOT, ERSI a MOMS-2P) pro sledování procesu desertifikace v prostoru a čase.
C. Onyebuchi (Nigérie), A. C. Bird (Velká Británie): Operativní
sledování vegetace a venkovského využití půdy pomocí dat DPZ
a G/S. Na území Nigérie byl s využitím materiálů DPZ zjištěn 20%
úbytek lesů za posledních devět let, v důsledku rozšiřování plochy
zemědělské půdy v souvislosti s růstem populace. Materiály DPZ
jsou využívány od roku 1978 a dává se přednost radarovým datům.
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T. M. Selige (Německo): Prostorový model půdní heterogenity
vytvořený na základě leteckých dat DPZ a digitálního modelu terénu.
Tvorba prostorového modelu heterogenity orných půd s využitím dat
leteckého skaneru a DMT.
M. Dees, B. Koch, D. R. Pelz (všichni Německo): Možnosti společného využití dat IANDSATTM a MOMS-2P pro inventarizaci lesů
Německa. Data DPZ se využívají:
1. Tvorba barevných fotomap k vizuální interpretaci lesů.
2. Produkce lesnických tematických map.
3. Zvýšení přesnosti a objektivnosti statistických údajů o lesích.
Testovací plocha o velikosti 2 500 km2 byla vybrána v okolí Freiburgu. Družicová data umožňují klasifikaci devíti tříd lesů. Data
MOMS-2P slouží k zvýšení geometrické přesnosti.
E. Czaplovicz (Německo): Družicová data velmi vysokého rozlišení jako zdroj dat pro informační systémy národních parků (současnost a budoucnost). Využití ruských kosmických snímků KWR-1000, KFA-IOOO a KFA-3000 pro tvorbu fotomap až do měř.
1 : 10 000, které jsou vhodným zdrojem informací pro národní parky.
S příchodem nových družicových dat DPZ (komerční satelity s rozlišením cca 1 m) lze očekávat velký nárůst uživatelské základny.
P. Seige (Německo): Mise MOMS-2P na ruské vesmírné stanici
MJR. Po úspěšné misi v roce 1993 byl systém kompletně renovován
a je v současné době na palubě vesmírné stanice MIR (od května
1996), kde má setrvat 18 měsíců. Pro uživatele budou k dispozici
materiály z více než 500 testovacích oblastí vhodných pro různé
obory, jako jsou ekologie, zemědělství, geologie, fotogrammetrie
atd.
R. Kalliany (Rakousko): Zajištění pozemních kontrolních bodů
pro zpřesnění satelitních obrazů a jejich distribuce prostřednictvím
sítě www. Referát se věnuje výběru nejvhodnějších objektů (křížení
dálnic, velké mosty atd.) pro vlícovací body a jejich počtu (15-50
na satelitní obraz). Zatím jsou body k dispozici pro území Rakouska
a jsou poskytovány bezplatně.
E. Par10w (Švýcarsko): Vyzařování městské aglomerace Basilej
odvozené z družícových dat IANDSAT TM. Referát uvádí některé
výsledky projektu REKLlP (Regiona1 Climate Project). Analýza satelitních dat v kombinaci s údaji pozemního měření může objasnit
některé rozpory v toku vyzařování zemského povrchu.
G. J. Nieuwenhuis, C. A. Miicher (oba Nizozemsko): Družicový
dálkový průzkum a monítorování úrody. Příspěvek se zabývá historií monitorování úrody od projektu LACIE (Large Area Crop Inventory Experiment) v roce 1978 až po současnost. Stále se využívají barevné syntézy z materiálů LANDSAT TM (4., 5. a 6. kanál)
a množství podpůrných údajů, např. pedologických, klimatických
a dalších.

I. Omezená dosažitelnost dat, neúplnost záběrů, různé prostorové
rozlišení v každém spektrálním pásu, potřeba odlišných geometrických a radiačních korekcí.
2. Problémy práce s obrovským množstvím dat vstupujícím do fúze
- data je nutno nějakým způsobem filtrovat, vybírat.
3. Nutno se vyrovnat s "chybami měření" každé dílčí informace.
4. Důležité je předem posoudit, zda kombinováním dat vznikne výsledek lepší než z dat individuálních.
Je zřejmé, že vytvářením nových produktů z družicových dat ve
fúzním procesu se rozšiřují možnosti aplikací pro uživatele.
Závěr
V celosvětovém měřítku vzrůstá potřeba informací o vývoji globálního životního prostředí, nabývá na důležitosti uspořádání a archivování velkého množství dat, které se tak stává zdrojem finančního
zisku.
Zároveň však ale narůstá tlak na kvalitu dat - musí být digitalizována, dobře kalibrována a správně lokalizována. Vzrůst kvality
zpracování a intepretace družicových dat je umožněn díky nebývalému rozvoji počítačové techniky a informačních sítí (WWW, Internet a specializované sítě pro DPZ). vývoj spěje k využití tzv. mikroa mini-satelitů s velkou rozlišovací schopností (kolem 1 m v panchromatické a 4 m v multispektrální oblasti spektra), s velkou frekvencí snímání téže lokality (90 minut až několik dní). Zvyšuje se
také kvalita výstupních informací díky integraci heterogenních dat.
Termovizní snímání (družicové i letecké) se využívá spíše okrajově
jako součást komplexního přístupu k řešení problémů.
Velkého významu nabývá v posledních 10 letech radarové snímání území. Na konferenci byla uvedena řada přednášek o aplikacích radarových obrazů v zemědělství, geologii a při monitorování
hladiny moří, oceánů, sněhového pokryvu, ledovců a vegetace. Také
v oblasti kartografie dochází k stále většímu využívání radarových
dat pro mapovací účely. Je to umožněno zvládnutím geometrie záznamu a zlepšením jeho rozlišovací schopnosti. Obrovskou výhodou je možnost snímání i za oblačného počasí, ve dne i v noci. Nejnovější letecké aparatury mají rozlišovací schopnost (jak polohovou,
tak i výškovou) udávanou v desítkách centimetrů. Účast na dané akci
byla přínosem a umožnila nám získat nejnovější informace nejen
o současném stavu, ale zejména o perspektivách vývoje dálkového
průzkumu Země.
RNDr. Alena Krtková, CSc.,
RNDr. Eduard Muřický,
Zeměměřícký úřad, Praha

Fúze dat
Fúze dat je relativně nový pojem v dálkovém průzkumu Země; existuje více náhledů, názorů a definic. Nejčastěji je vykládán jako
obecná syntéza neboli slučování dat, splývání dat, integrace dat.
L. Wald definuje fúzi dat jako soubor metod, prostředků a nástrojů, využívajících data, která pocházejí z nejrůznějších zdrojů; výsledkem je informace zvýšené kvality. Ch. Pohl definuje fúzi dat jako
efektivní integraci dat dálkového průzkumu Země z několika zdrojů
o různém prostorovém rozlišení, z různých spektrálních oblastí
a z různých časových období.
Nepatří sem obrazové a geometrické vyrovnání, tj. úprava obrazu
podle geometrické předlohy, přesná lokalizace objektů. Fúze může
být provedena na třech různých úrovních:
1. úroveň měření (nesprávně řečeno pixlová úroveň): zahrnuje barevnou transformaci, statistické metody, aritmetické operace s pixlovou veličinou, využití různých vlnových délek, tvorbu mozaiky;
2. úroveň charakteristiková: zahrnuje metody atributů a parametrické
vzory, šablony;
3. úroveň rozhodování, uspořádání.
Předsedou nové sekce fúze dat je L. Wald (Francie). Pojednal
svou úvodní přednášku obecněji, uvedl řadu abstraktních i konkrétních blokových schémat fúzních procesů. Vždy je nutné klást si
otázku, zda je užitečné provádět fúzní proces a čím je cenné jeho
provedení.
V další přednášce Christine Pohl (Španělsko) probrala podrobněji výše uvedené tři úrovně fúzních procesů. Jako příklad fúze dat
může sloužit "sloučení" optických a radarových dat nebo "integrace"
obrazových dat ze stejné lokality v různých časových odstupech.
Příspěvek T. Toutina (Kanada) je adresován různým aspektům
lidského vidění spojeného s vnímáním 3. rozměru (hloubky) a barev. Popsal speciální nástroje a systémy umožňující "skok do 3. dimenze". Pro ilustraci byly předvedeny kosmické barevné snímky,
které při prohlížení speciálními brýlemi jsou vidět trojrozměrně.
L. Castagnas (Francie) se zabývala problémy, které komplikují
fúzní procesy:
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Česká republika 1 : 1 000000
Vydal Český úřad zeměměřický a katastrální
Zpracoval Zeměměřický úřad
Znázorněna sídla (zvl. všechna města), dálnice, silnice (zvl. mezinárodního významu a další hlavní silnice), železnice (s osobní přepravou), vodstvo, lesy,
hranice okresní (pouze v ČR) a státní, popis (vč. popisu orografických celků a výškových kát), stínovaný
terén a zeměpisná síť.
Mapa byla současně vydána jako podkladová mapa
administrativního charakteru, která obsahuje pouze
sídla, dálnice a silnice, hrar.ice a popis v rozsahu
úplné mapy 1 : 1 000 000.
Obě mapy zakoupíte v prodejnách map katastrálních
úřadů.
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Európska strešná organizácia pre
geografické informácie - EUROGI

Európska strešná organizácia pre geografické informácie (The European Umbrella Organisation for Geographic Information - EUROGl) bol a založená v novembri 1993 na základe výsledkov štúdie.
Štúdia bola vypracovaná z poverenia skupiny DG XIII Európskej
komisie ajej cieTombolo umožniť, resp. podporiť zjednotený prístup
pri využívaní geografických technológií.
EUROGl bolo založené 18-timi zakladajúcimi členmi (13 národných asociácií, resp. združení a 5 celoeurópskych odvetvových organizácií) ako Európska nadácia so sídlom v Amersfoorte (Holandsko) podTa holandského právneho poriadku. K 31. 12. 1996 mala
EUROGl 22 členov.
Dóvodom na vytvorenie EUROGI bol ekonomický rozvoj modemých krajín, ktorý si vyžaduje presné a detailné geografické informácie s maximálnym využitím nových geografických technológií, ako sú prístroje na globálny systém určovania polohy (Global
Positioning System - GPS) a geografické informačné systémy
(GIS). Z toho dóvodu nastal záujem harmonizovať geografické údaje
na európskej úrovni, aby mohli byť geotechnológie úspešne realizované.
Európska iniciatíva, doplnená podobnými iniciatívami na národných úrovniach, by sa mala zdokonalovať. Prostriedkom na to
je výmena a integrácia geografických informácií a podielnictvo na
skúsenostiach získaných početnými národnými a medzinárodnými
výskumnými aktivitami v oblasti geografických technológií. To by
malo spósobiť zníženie nákladov na geografické informácie a geografické technológie a podnietiť ich oveTa rozšírenejšie používanie.
Poslaním EUROGI je stimulovať, zvyšovať a podporovať vývoj
a používanie geografických informácií a geografických technológií
na európskej úrovni a reprezentovať spoločné záujmy spoločenstva
zaoberajúceho sa geografickými informáciami v Európe.

EUROGl je štruktorované do dvoch kolégií:
- kolégium interdisciplinárnych národných organizácií zaoberajúcich sa geografickými informáciami (INGIO),
- kolégium európskych, resp. celoeurópskych organizácií zaoberajúcich sa geografickými informáciami (EOGI).
EUROGl je fakticky združením združení. Žiadosť o členstvo by
malo byť adresované sekretariátu a prijatie podlieha schváleniu generálnym výborom EUROGl.
Členmi kolégia INGIO sú:
1. RAVI Holandsko: Holandský výbor pre geografické informácie
2. AGI Spojené kráTovstvo VeTkejBritánie a Sevemého írska: Asociácia pre geografické informácie
3. AFlGEO Francúzsko: Francúzska asociácia pre geografické informácie
4. NDC Grécko: Národné dokumentačné centrum
5. ULI Švédsko: Výbor výskumu a vývoj a informácií a technológií o krajine
6. SOGl Švajčiarsko: Švajčiarska organizácia pre goegrafické informácie
7. DDGI Nemecko: Nemecká strešná organizácia pre geografické
informácie
8. ProGlS Fínsko: Asociácia pre G1S
9. CNIG Portugalsko: Národné centrum pre geografické informácie
10. AMIFM Taliansko: Riadiaci výbor automatizovaného mapovania
II. IRGLOGl lrsko: írska organizácia pre geografické informácie
12. GTlM-SIG Luxembursko: Skupina ministerstva vnútra pre geografické informácie
13. AESIG Španielsko: Španielska asociácia G1S
14. HUNAGI Maďarsko: Maďarská asociácia pre geografické informácie
15. CC Belgicko: Federálna koordinačná komisia pre geografické
informácie
16. NKTF Nórsko: Nórska asociácia pre kartografiu, geodéziu, hydrografiu a fotogrametriu.
Členmi INGlO sú všetky členské štáty Európskej únie okrem Rakúska a Dánska. PozorovateTmi sú DAISI Dánsko, LlSA Island,
NLlMC Cyprus, GEOISIT Česko, G1SPOL PoTsko,ASGI Rakúsko,
RUSGI Rusko a PROMOGlS Rumunsko.

Členmi kolégia EOGI sú:
1. EGIS: Európska konferencia pre GIS
2. AMlFM Europe: Riadiaci výbor automatizovaného mapovania Európska divízia
3. G1SIG: Medzinárodná skupina G1S
4. G1VE: Európski distribútori geografických informácií
5. UDMS: Riadiaci výbor urbanistických údaj ov
6. CERCO: Európsky výbor predstavitefov národných geodetickokartografických služieb.
PozorovateImi EOGI sú európske združenie Conseil des communes et regions ďEurope (CCRE), Centre for Earth Observations/Joint Research Centre (CEO/JRG), Comité de liaison des géometres Européens (CLGE), European Association of Remote
Sensing Laboratories (EARSeL), European Centre for Nature Conservation (ECNC), European Data Producers Group Foundation
(EDPGF), European Environment Agency (EEA), The Association
of the Geological Surveys of the European Union (EuroGeoSurveys), European Group of Surveyors (EGoS), European Estate Society (ERES), European Space Agency (ESA), European Science
Foundation (ESF), European Union Group of Institute of Navigation (EUGIN), European Union of National Association of Water
Suppliers (EUREAU), Statistical Office of the European Commission (EUROSTAT), Meeting of Officials on Land Administration
(MOLA) a Organisation Européenne ďÉtudes Photogrammétriques
Expérimentales (OEEPE).
Dalšie neeurópske národné a medzinárodné združenia sú v trvalom kontakte, aj keď sa nemóžu stať členmi EUROGl. SÚ to Automated Mapping Facilities Management Inemational (AMlFM ln.),
Fédération Intemational des Géométres (FlG), Global Earth Observation (GEO), Intemational Gas Union (lGU), Intemational Hydrographic Bureau (IHB), Intemational Society for Photogrammetry
and Remote Sensing (ISPRS), Intemational Union for local Authorities (IULA), Intemational Union for Surveys and Mapping (IUSM),
Permanent Commitee on GIS Infrastructure for Asia and Pacific (PCGIAP) a L'union intemational des producteurs et distributeurs ďenergie électrique (UNIPEDE).

Finančný príjem tvoria ročné členské poplatky, ktoré pokrývajú operatívne výdavky EUROGl (sekretariát a výkonný výbor). Ročné poplatky určuje každoročne generálny výbor. Podpora projektov pochádza z iných zdroj ov. V roku 1994 bol rozpočet 107 100 ECU,
v roku 1995 bol 175000 ECU a v roku 1996 bol 21O 000 ECU. Členský ročný poplatok člena kolégia INGlO je v súčasnosti 7000 ECU
a členský ročný poplatok člena kolégia EOGl je 4000 ECU.

Všetky přijaté organizácie sú reprezentované generálnym výborom,
ktorý volí prezidenta. Kolégiá volia výkonný výbor, a to paťčlenný
výkonný výbor za INGIO, ktorý v súčasnosti tvoria AFlGEO Francúzsko, AMIFM Taliansko, DDGI Nemecko, ProGlS Fínsko a RAVI
Holandsko a trojčlenný za EOGl, ktorý v súčasnosti tvoria AMlFM
Europe, CERCO a EGlS. Prezident je zároveň predsedom výkonného výboru. Výkonný výbor menuje generálneho sekretára na
plnenie každodenných úloh.

Ciefom EUROGI je zadefinovanie európskych smerov a možností
infraštruktúry geografických informácií, ovplyvňovanie komunikácie medzi členmi prijatých združení, koordinácia konferencií, uTahčenie výmeny údaj ov na národnej a európskej úrovni pomocou vývoja štandardov a limitovanie nátlaku róznych právnych predpisov
ovplyvňujúcich geografické informácie.

Plán bol zadefinovaný nasledujúcimi smermi:
I. Definícia európskej politiky a možností infraštruktúry geografických informácií
2. Zostavenie a publikovanie odporúčaní týkajúcich sa spoločenstva
zaoberajúceho sa geografickými informáciami
3. Koordinácia konferencií G1S
4. Štandardy a špecifikácia geografických informácií
5. Verejno-privátne problémy súvisiace s geografickými informáciami
6. Právne problémy s geografickými informáciami
7. Spravodajský servis
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Aktivity EUROGl v rokoch 1994 až 1996 spočívali v spracovaní dokumentu G12000, v komunikácii s Európskym parlamentom, v rozvíjaní vzťahov s národnými a svetovými združeniami,
v rozpracovaní projektov Wider Approach Project (WAP), European GI Business Platform (BEGlN), PANEL-GI a Automated Generalisation New Technology Esprit Programme (AGENT), vo vydávaní publikácií a zriadení domovskej stránky (Home Page) na
http://www.frw.ruu.nl/eurogi/eurogihtml.
Domovská stránka EUROGI v súčasností obsahuje: I. výskum,
2. vzdelávaníe, 3. popis údaj ov, 4. zoznam členov spoločenstva
a 5. publikácie. V štádiu prípravy sú ďalšie, a to: 6. projekty týkajúce sa geografických informácií, 7. GlS - softvér a hardvér, 8. podmienky, 9. národné charakteristiky, 10. podujatia.

EUROGI vo svojom stanovisku uvádza:
"Vo východnej Európe nastáva proces vznikania národných spoločností, resp. združení, zaoberajúcich sa geografickými informáciami.
Exístencia EUROGl a národných spoločností zaoberajúcich sa geografickými informáciami može tomuto procesu určite pomocť. Finančná situácía však bude vo vzťahu s členstvom v EUROGl sposobovať ťažkosti. Na uTahčenie a rozvoj národných spoločností
zaoberajúcich sa geografickými ínformáciamí v strednej a východnej Európe a ich partícípácie na aktívitách v EUROGl a DlSIG bol
navrhnutý v roku 1996 do Programu INCO/COPERNICUS projekt
nazvaný "PANEL-Gl".
Princípy návrhu bol i nasledujúce:
I. Podporiť vytvorenie a konsolidáciu národných spoločností zaoberajúcich sa geografickými informáciami.
2. Vytvoriť vzťahy a partnerstvo s EUROGi s cieTom vytvoriť celoeurópsku spoluprácu.
3. Rozšíriť koncepciu Európskej infraštruktúry geografických informácíí (EGII) na strednú a východnú Európu.
Návrh však bol neúspešný. Plánuje sa jeho prepracovaníe
a opatovné predloženie návrhu do programu COPERNICUS alebo
do programu PHARE." [I].

Dňa 10. 12. 1996 vzniklo na pode Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratíslave občíanske odborné združeníe "Geoinformačná
asociácia SR" z odborníkov z vysokých škol (STU), Univerzita
Komenského), štátnej správy (Úrad geodézie, kartografie a katastra
SR, Ministerstvo obrany SR) a komerčnej sféry. Ciefom združenia
je prispieť k rozvoj u informačnej spoločnosti v oblasti geoinformatiky, a to najma v oblasti
- geoinformácií v informačných systémoch,
- podpory a kontaktov zainteresovaných subjektov,
- účasti na riešení úloh priestorových informačných systémov,
- participácie na projektoch národnej geoinformačnej štruktúry,
- geoinformačných štandardov,
- konzultačných expertíznych činností pre členov a pre štátne informačné systémy,
- sprostredkovania zahraničných skúseností vo vazbe na EUROGI
(hlavne právne štandardy, autorské právo),
- vytvorenia a vedenia metainformačného systému o zdrojoch geoinformácií.
O formovaní asociácie sa rokovalo v rámci akce GEOINFO SLOVAKIA '97, ktorá sa konala 24. až 26. 9.1996 v Bratislave a na ktorej sa zišli poprední odborníci z oblasti GIS zo Slovenska a zo zahraničia. Predpokladá sa, že členmi asociácie budú prodovšetkým
právnické osoby.
V súčasnosti na Slovensku posobí viacero subjektov zaoberajúcich sa geografickými informáciami a GlS, z radov ktorých sa dá
očakávať potenciálny zdroj zakladateTov a členov. CieTom tohto príspevku je poskytnúť záujemcom informácie o snahách založiť celoslovensků asociáciu, združujúcu právnické osoby a fyzické osoby
zaoberajúce sa GlS, s výzvou na podporu týchto aktivít.

[I] CHENEZ, CH.: The European Umbrella Organisation for Geographic Information. Annual Report 1996.
Nadežda Nikšová,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
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Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kovařík, CSc.,
zemřel

Ve věku 80 let odešel navždy
jeden z nejvýznamnějších českých kartografů posledních
let, Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kovařík, CSc. t 25. 9.1997.
Prof. Dr. Ing. Jaroslav Kovařík se narodil 16. října 1917
v Kutné Hoře, kde v r. 1935
absolvoval reálku. Jeho vysokoškolská studia byla přerušena německou
okupací,
takže je mohl dokončit až po
roce 1945. Vysokou školu
speciálních nauk - obor zeměměřictví vystudoval s vyznamenáním ajiž v roce 1945
nastoupil jako asistent do
ústavu geodetického počtářství a kartografického zobrazování, vedeného Prof. Františkem Fialou. V roce 1952 obdržel doktorát technických věd, v roce 1959
se habilitoval a byl ustanoven docentem pro kartografii. V roce 1968
dosáhl na základě obhajoby souboru vědeckých prací hodnosti kandidáta věd a v roce 1973 byl ustanoven mimořádným profesorem
kartografie.
Prof. J. Kovařík přednášel na fakultě matematickou kartografii,
kartografickou tvorbu a kartometrii. Od roku 1961, kdy se stal školitelem, vychoval řadu externích vědeckých aspirantů, kteří se významně uplatnili jak ve výzkumu, tak i ve výrobě a v pedagogické
práci.
Prof. J. Kovařik byl autorem řady prací vědeckého, odborného
a výukového charakteru. K jeho nejvýznamnějším pracem patří dizertační práce "Polyedrická soustava topografických map ČSR" a habilitační práce "Základní studie o přesnosti kartometricky vyšetřovaných veličin". Celou řadu článků publikoval z oblasti topografické
a tematické kartografie a kartometrie. Společně s Ing. Karlem Dvořákem napsal středoškolskou učebnici "Kartografie" (vyd. SNTL,
1964). Byl spoluautorem vysokoškolských skript (např. Hojovec,
Y.-Kovařík, J.: "Matematická kartografie", Kovařik, J.-Veverka, B.:
"Kartografická tvorba", vyd. ES ČVUT) a autorem řady příspěvků
publikovaných v Geodetickém a kartografickém obzoru a dalších odborných časopisech a sbornících.
Prof. J. Kovařík byl v letech 1962-1971 vedoucím katedry mapování a kartografie. Od r. 1966 vykonával funkci proděkana Stavební fakulty CVUT pro vědeckou činnost na oboru geodézie a kartografie a v letech 1970-1976 funkci proděkana tohoto oboru. Byl
dlouholetým členem a předsedou komisí pro státní závěrečné
zkoušky, členem komise pro obhajoby kandidátských a doktorských
dizertačních prací, členem vědecké rady fakulty stavební a předsedou její sekce pro geodézii a kartografii. Dále byl členem vědecké
rady Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, členem ediční rady Kartografie, Praha a po dvě funkční období též členem Vědeckého kolegia geologie, geografie a hornictví
Československé akademie věd.
Pedagogická i organizátorská práce Prof. J. Kovařika a jeho zásluhy o rozvoj ČVUT byly oceněny udělením jednoho z nejvyšších
vyznamenání ČVUT - Felberovy stříbrné medaile.
Bohatá byla i ieho činnost ve vědecko-technických institucích, zejména v bývalé Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti, kde
byl dlouholetým členem odborné skupiny pro kartografii a členem
Národního kartografického komitétu. V mezinárodní oblasti se účastnil prací na Mezinárodním mnohojazyčném kartografickém slovníku
vydaném Mezinárodní kartografickou asociací (ICA) v roce 1973
a ve stálé komisi ICA pro výchovu kRrtografů, kde byl členem-korespondentem. Jeho zásluhy o propagaci čs. vědy v zahraničí byly
oceněny udělením několika čestných uznání společnosti a v roce
1993 udělením čestného členství v Kartografické společnosti České
republiky.
Prof. J. Kovařík věnoval svoji celoživotní práci rozvoji české kartografie. Odešel nám tak přední odborník a pedagog a především dobrý a laskavý člověk, na kterého si rádi vzpomenou všichni, kdo jej
znali.
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geografie a ekologie) a doc. V. Voženílek, jako řadový člen katedry
geografie byl pouze pověřen jeho odbornou garailcí.
Považoval jsem za nutné upřesnit některá tvrzení v citovaném
článku (GaKO, 1997, č. 8-9), neboť zkreslují informace o katedře
geografie a do jisté míry znehodnocují výsledky práce jejich ostatních členů.

Vzpomínka na Doc. Ing. Vladimíra
Krause, CSc.

One 4. března 1997 zemřel ve věku 80 let Ooc. Ing. Vladimír Kraus,
CSc., významný odborník v oblasti kartografické polygrafie a reprografie, vysokoškolský pedagog a představitel české polygrafické
publicistiky.
Narodil se dne 28. února 1927 v Podkrkonoší. Po absolvování
gymnázia v Jičíně vystudoval obor zeměměřictví na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze. Studia ukončil s vyznamenáním
v r. 195I a stal se asistentem na katedře nižší geodézie u akademika
Josefa Ryšavého. Od r. 1953 se věnoval uplatnění polygrafických
a reprografických technik v kartografii. Vybudoval na tehdejší Zeměměřické fakultě, která sídlila v Praze I, v Husově ulici, polygrafickou laboratoř, kterou později po přestěhování do nové provozní
budovy v Praze 6, Thákurově ulici, významně rozšířil. Kandidátskou
dizertační práci zpracoval z oboru chromatografie a v polovině
70tých let se habilitoval v oboru kartografické polygrafie.
Ooc. Ing. Vladimír Kraus, CSc. byl autorem řady vysokoškolských skript. Z nich uveďme zejména Kartoreprodukce I. (1973),
Kartoreprodukce II. (1977), Kartoreprodukce - Kartografická polygrafie a reprografie (1980) a řadu návodů pro kartoreprodukci, které
sloužily pro přípravu studentů při praktických cvičeních a seminářích.
Po odchodu z fakulty pracoval v bývalém Geodetickém ústavu
a později Geodetickém a kartografickém podniku v Praze, s. p. ve
Středisku dálkového průzkumu Země, kde se zabýval oblastí barevné
fotografie.
Byl autorem celé řady odborných článků publikovaných jak v Geodetickém a kartografickém obzoru, tak i v řadě polygrafických časopisů. Zabýval se celou šíří polygrafických i reprografických technik, zejména pak oblastí fotografie a historie tisku. Aktivně se podílel
na práci výboru polygrafické sekce Klubu přátel Národního technického musea v Praze i na činnosti Reproklubu. Rovněž se účastnil akcí k jubileím K. Klíče a A. Senefeldera a dalších našich vynálezců v oboru tiskových technik a na přípravě sborníku "Sto let na
stránkách časopisu Typografia", pro niž zpracoval ojedinělý rejstřík
více než 4 000 publikovaných titulů. Pro Typografickou Besedou
zpracoval významnou monografii "Osobnosti a organizace z druhé
poloviny 19. století" a historii vývoje české polygrafie do období
2. světové války, které byly zveřejněny v nedávno vydané knize "Typografové" (Naše vojsko, 1996).
Odešel dobrý učitel a člověk, jehož odborné dílo bude i nadále žít
v našich vzpomínkách.

Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.,
vedoucí katedry geografie PřF UP v Olomouci

Biedenkopf K: Sasko medzi západnou a východnou Európou,
s. 1-9.
Seuss, R.: Koncepčné, štruktúrne a organizačné otázky vzťahujúce
sa na implementáciu sieťového počítačového informačného
systému, s. 9-23.
Lenzmann, L.-Haase, H. S.-Lohmar, F. J.: Lícovanie konformných
sietí bez odchýlok v styku, s. 23-28.
Frohlich, H.-Broker, G.: Test vybočujúcich údajov normou LI
v fahko programovatefnej podobe, s. 28-31.
Menke, K: Poznámky k článku Kolbel, B. a i.: Management v zememeračstve, s. 32-35.
Správy Z výskumu a z praxe
Thomas, J.: Mapovanie, založenie katastra a nové usporiadanie pozemkov v Litve, s. 38--41.

Meier, S.: K znázorneniu izočiar geofyzikálnych polí, špeciálne
anomálneho tiažového pofa, S, 49-55.
Timpf S.-Egenhofer, M.-Frank, A.: Koncepčný model pre navigáciu v diafničnej sieti, s. 55-68.
Mittermayer, E.: Priame transformácie medzi metrickými sférickými
súradnicami, s. 68-83.
Správy z výskumu a Z praxe
Baer, B.:Jnformácie o aktuálnej odbornej literatúre z geodézie, z fotogrametrie a z kartografie v Internete, s. 83-85.
Raubal, H.: Geoinformácia v Internete: Homepage oddelenia geoinformácie na Technickej univerzite vo Viedni, s. 86-90.

Car, A.-Frank, A.: Formalizácia koncepčných modelov pre GlS metóda a nástroj, s. 99-114.
Thorandt, V.-Engelhardt, G.-Ihde. J.-Reinhold, A.: Analýza pozorovaní VLBI (Very Long Baseline Interferometry - Interferometria s vefmi dlhou základnicou) radioteleskopom observatória
O' Higgins - Antarktída, s. I 15- I25.
Keller, W: Rýchle algoritmy na diskrétnu transformáciu metódou
wavelet, s. 126-135.
Bányai, L.-Gianniou, M.: Comparison ofTurboRogue and Trimble
SSi GPS receivers for ionospheric investigation under anti-spoofing (Porovnanie prijímačov GPS TurboRogue a Trimble SSi na
základe výskumu ionosféry v podmienkach bez vyhladenia výsledkov), s. 136-142.

DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA
K příspěvku doc. V. Voženílka "Příprava kartografů na vysokých školách v České republice"
Na katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci nepřipravujeme kartografy, pouze vyučujeme geografickou a tematickou kartografii v rámci učitelského studia geografie, respektive bakalářského studia geografie - geoinformatika, jako
jedny z řady předmětů,
- státní závěrečná zkouška z geografie neobsahuje okruhy z kartografie, neboť tyto jsou součástí souborné zkoušky ze zeměpisu, kterou studenti skládají v letním semestru 3. ročníku,
- výčet tzv. "kvalitních diplomových prací" je subjektivní, neboť většina diplomových prací řešených na naší katedře obsahuje mapové
přílohy; zde uvedený výběr prací má pouze stejného vedoucího,
kterým je autor článku,
- tvrzení o užším kartografickém zaměření pracoviště je diskutabilní, protože stejně tak by bylo možné hovořit o zaměření fyzickoa socioekonomickém, stejně jako o didaktickém atd.,
- doc. V. Voženílek není vedoucím ECO-GIS Centra; to není statut
samostatného pracoviště (jedná se o společné pracoviště kateder

Joos, G.-Baltzer, u.-Kullmann, K H.: Kvalitný manažment pri výstavbe základnej topografickej banky údaj ov na príklade ATKIS
v H.esensku, s. 149-159.
Jurisch, R.-Kampmann, G.-Krause, B.: O vlastnosti metódy najmenších štvorcov pri použití balancovaných meraní, s. 159-166.
Yang, Y.: Estimators of Covariance Matrix at Robust Estimation based on Influence Functions (Odhady kovariančnej matice v robustných odhadoch založených na silofunkciách), s. 166-174.
Lindstrot, W-Heinz, K A.-Schauerte, F. J. a i.: Poláme určenie bodov v rámci GPS - správa z praxe, s. 175-185.
Správy Z výskumu a Z praxe
Breuer, P: Ookumentácia
s.186-193.
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Richter, R.: Od Nemeckej spoločnosti geometrov (DGV) k Nemeckej spoločnosti pre zememeračstvo (DVW), s. 199-207.
Gielsdorf, F.-Griindig, L.: Vemé prisposobenie styku na základe
membránového modelu, s. 208-218.
Grafarend, E. W-Shan, J.: Estimable quantities in projective networks, I. (Odhadnutefné veličiny vo vytyčovacích sieťach), s.
218-225.
Stahlberg, Ch.: Vektorové zobrazenie vplyvu chýb zacielenia a chyby
zo sklonu vodorovnej osi prístroja na meranie uhlov, s. 225-235.
Správy Z výskumu a z praxe
Miirle, M.-Baser, W: Metóda porovnávacích hodnot pre zastavané
pozemky - znázomená na pozemkoch radových domov v meste
Karlsruhe, s. 235-243.

Berzen, N-Benning, W: Objekty a banky údajov, s. 249-262.
Gehlich, U-Lelgemann, D.: K parametrizácii fázových meraní GPS,
s.262-270.
Sjaberg, L.: On optimabily and reliability for GPS base ambiguity
resolution by combined phase and code observables (O optimalite a spofahlivosti rozlíšitefnosti GPS základnej ambiguity kombinovanými fázovými a kódovými observáciami), s. 270-275.
Kohlsstock, P.: Integratívny študijný model orientovaný na pole
posobnosti, s. 276--285.
Správy z výskumu a z praxe
Frankenberger, J.: Vnútomá a vonkajšia obnova technického správcovstva, s. 285-289.
.

Kowanda, A.: K členeniu kartografického kresliaceho systému, s.
1-6.
Koch, W. G. a i.: Študijný smer kartografia na Technickej univerzite
Drážďany v polovici devaťdesiatych rokov, s. 6--13.
Grothenn, D.: Nové nemecké vzdelávacie predpisy pre zamestnanie
s ukončeným vzdelaním kartograf (kartografka), s. 14-16.
Správy
Kupčík, J.: Kolokvium o historickej kartografii v Beme, s. 16--18.
Sperling, W: Správa o 100. zasadnutí stáleho výboru pre geografické
názvoslovie vo Viedni, s. 18-19.
Buchroithner, M.: HMRSC IV - lY. medzinárodné sympózium
o diafkovom prieskume Zeme vo vysokohorskej kartografii, s. 19.
Kem, H: IV Congresso Intemational de Ciencias de la Terra
(lY. medzinárodný kongres vied o Zemi), s. 20.
Schulz, S.: Mapa Berlína 1:10 000 na CD-ROM, s. 20.
Schulz, S.: Atlas normatívov pre pozemky v Berlíne, s. 21-22.
Breitfeld, B.: Význam typových čísiel v programe PC Map, s. 22-25.
Kartographische

Nachrichten,

1997,

Č.

Ůsterreichische
1997,č.l

Zeitschrift fur Vermessung & Geoinformation,

Xu, X.-Miiller, K-Lorber, G.: Od údajov G1S 2D a 2.5D až po mestský model 3D, s. 2-8.
Brenner, G.-Daller, H: Alpínske meranie lesných hraníc pomocou
GPS, s. 8-14.
Bretterbauer, K: Renesancia astrometrie v geodézii, s. 15-20.
Staudinger, M.: Ďalšie vzdelávanie ako šanca na úspech a kvalitatívny faktor v geoinformačnom odvetví, s. 21-25.
Kraus, K: Nová metóda na interpoláciu a filtráciu údajov so šikmým rozdelením chýb, s. 25-30.
Vlrág, G.-Lichtenegger, H: Contribution to the Datum Transformation of GPS Results for G1S Applications (Príspevok k transformácii referenčných prvkov výsledkov GPS pre aplikácie G1S), s.
31-34.
Kubec, A.: "Vymeriavanie bez hraníc" - 6. rakúske geodetické dni,
4. až 7. júna 1997, Villach, s. 35-37.
Ůsterreichische
1997,č.2

Zeitschrift fiir Vermessung & Geoinformation,

Zviizok k snemovaniu 6. rakúskych geodetických dní
Pozdravné prejavy, s. 65-67.
Rokovací program, s. 69-80.
Tlačový úrad mesta Vlllach: Villach - mesto sa predstavuje, s. 81-82.
Wadl, W: Korutánsko - od slovanského rodového kniežatstva k rakúskej spolkovej krajine, s. 82-85.
Prednášatelia na geodetických dňoch, s. 85-88.
Hadi, G.: História bez hraníc. Bezhraničnosť v centrá1nej oblasti
priestoru Alpy-Adria, s. 88-95.
Hoffrnann-Wellenhof, B.: Súrnrak bohov: Stratia súradnice svoju nesmrtefnosť? s. 95-102.
Ahrer, H-Daller, H.: Rakúska základná sieť GPS ako základ modemej telematickej geodézie, s. 103-108.
Erker, E.: Homogenizácia rakúskeho základného bodového pofa
v medzinárodnom rámci, s. 109-116.
Leberl, F.-Kalliany, R.: Testovanie a aplikácia údajov medzinárodných družicových snímok, s. 116--123.
Tonner, F.: Podporovanie a kontroly v agrárnej oblasti, s: 123-128.
Prezentačný tím Správy geodézie Slovinskej republiky: Udaje a výrobky štátnej geodetickej služby Slovinskej republiky, s. 129-138.
Marchesini, c.: Geodézia v troch Benátkach, s. 139-142.
Kanig, H: Štátne hranice Rakúska, s. 142-149.
Bauer, B.: Výstavba a evidencia banky údaj ov o stave v prírode, s.
149-154.
Bartelme, N: Geoinformácia a normovanie - národné a medzinárodné príznaky, s. 154-160.
Firmy a výrobky, s. 160-162.
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Miiller, J. c.: G1S, multimédia a budúcnosť kartografie, s. 41-51.
Berg, N Van den - Ahé, K von der: Geoinformačné systémy v epidemiológii, s. 52-59.
Kemer, G.: Fotoplán Bavorského zememeračského úradu, s. 59-65.
Správy
Kellermann, H.: Mapa plus letecká snímka, s. 65-67.
Scharfe, W: Oficiálne založenie pracovnej skupiny D-A-CH nemeckých, rakúskych a švajčiarskych historikov kartografie, s.
67-68.
Neumann, J.: 10. konferencia Groupe des Cartothécaires (10. konferencia expertnej skupiny kartografických bibliotekárov), s.
69-70.
Kartographische

Nachrichten, 1997,

Č.
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Dickmann, F.: Kartografia v Intemete, s. 87-96.
Finsterwalder, R.: Presnosť a povod poloh miest v stredoeurópskom
priestore na začiatku 16. storočia, s. 96--102.
Hentschel, W: Schmittdielsova rovnakoplošná planisféra, s.
103-106.
Správy
Herzog, W: Nové vydanie Velkého atlasu Shell 97/98 - prvýkrát
s elektronickým plánovačom trás na území Nemecka, s. 106--109.
Meissner, w.: Seminár ICA v Gifu (Japonsko), s. 110.

MELlCHER, J.-FLASSIK, T.: Transformácia súrad·
níc zo Svetového geodetického systému 1984 do
lokálneho súradnicovéha systému pomocou neli·
nearizovaných rotačných matíc
BITIERER, L.: Meranie priestorových pretvorení
železničných objektov na podkopanom území
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