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Inteligentní funkcionalita mapových
serverů
004.383.2:912.43 (084.3)

Abstrakt
Vývoj prezentace prostorových dat v prostředí Internetu od klasického principu až po principy založené na webových službách. Popis myšlenky inteligentního mapového serveru, který by mohl zpřístupnit širokou funkcionalitu webových služeb
a GeoWebu běžnému uživateli v jemu blízké řeči. Je popsána taktéž funkcionalita, kterou by měl tento inteligentní mapový
server zpřístupňovat.

Map Servers Intelligent Functionality
Summary
The evolution of presenting geodata in the Internet environment and the evolution from the common principles to principles
based on web services. Deals with ideas of intelligent map server, which could make available wide functionality of web
services and GeoWeb to common users, in user's well-known language. The functions and potentialities of intelligent map
server are also described.

1. Úvod
Až do nedávné doby bylo veškeré programové vybavení,
včetně potřebných dat, dodáváno v papírových krabicích, ve
kterých bylo přiloženo médium (CD, DVD) s náležitostmi
pro danou aplikaci. Obdobně tomu bylo i v geoinformatice.
Firma, státní orgán či samotný uživatel si zpravidla u dodavatele objednal řešení, které odpovídalo jeho potřebám. Programové vybavení i geografická data byla dodána v kompaktním balíku.
V současné době začínají být, nejen v geoinformatice, programy a data spíše souborem jednotlivých komponent, které se přebírají z nejrůznějších zdrojů rozmístěných v síti
Internet. Jedním z významných „motorů“ tohoto trendu je
neustále se zvětšující šířka přenosového pásma [2]. V geoinformatice se projevuje především narůstajícím počtem mapových serverů, které uživatelům zpřístupňují různou úroveň
a šíři funkcionality.

2. Od mapových serverů k GeoWebu
V posledních letech probíhá v oblasti geoinformatiky bouřlivý vývoj, který je mimo jiné zapříčiněn rozvojem informačních technologií a standardizací v obou výše zmiňovaných oblastech. V následujících několika řádcích lze nalézt
shrnutí o technologiích a principech, které se v oblasti GeoWebu (dále vysvětleno) vyskytují.
2.1 Mapové servery
Klasický princip prezentace prostorových dat v prostředí Internetu je založena na architektuře mapového serveru, tedy

na řešení typu klient/server. Klient si po připojení k serveru
vyžádá informace z báze prostorových dat. Server následně
požadavek zpracuje a ke klientovi vrací data v předem nadefinované podobě, např. v podobě obrázku formátu PNG,
JPEG apod. Tento princip vyjadřuje schéma na obr. 1.
2.2 Webové služby
S příchodem webových služeb se toto schéma rozšířilo o další
možnosti, které jsou jimi poskytovány. Webové služby především nabízejí způsob propojení dříve neslučitelných aplikací. Díky tomu je možné snadno rozšiřovat funkcionalitu
stávajících aplikací.
Webové služby jsou komponenty, které poskytují sadu metod, které jsou přístupné přes jasně definovaný protokol prostřednictvím počítačové sítě. Klient webové služby volá vybranou metodu služby, předává jí parametry volání a zpět od
služby dostává odpověď [1].
Parametry volání i odpověď mohou být buď jednoduché
datové typy (např. řetězec, číslo) nebo i komplexní objekty
(např. GML vrstva, mapa, obdélník). Klientem webové
služby může být buď uživatelem ovládaná aplikace nebo jiná
webová služba [1].
Klientem webové služby, může být nejen WWW aplikace
běžící v prostředí WWW prohlížeče, ale i desktop aplikace,
serverová aplikace, nebo další služba. Liší se tak od běžného využívání WWW prostředí a využívání WWW prohlížečů [1].
Obecně lze architekturu webových služeb členit do několika logických vrstev, z nichž některé jsou již představovány
konkrétní specifikací (standardem, protokolem). Celou architekturou se prolíná jazyk XML (eXtensible Markup Language), který je používán pro definování většiny implementačních protokolů a specifikací.
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Obr. 1 Klasický princip prezentace prostorových dat [1]

Podívejme se podrobněji na vrstvy webových služeb:
• Komunikační vrstva
Slouží k přenosu zpráv mezi službami a klienty. Zde je nejvýznamnějším protokolem SOAP, který umožňuje již zmíněné zasílání XML zpráv mezi dvěma aplikacemi a pracuje
tedy na principu peer-to-peer. Nejčastěji se SOAP používá
jako náhrada vzdáleného volání procedur (RPC), tedy v modelu požadavek/odpověď. Jedna aplikace pošle v XML
zprávě požadavek druhé aplikaci, ta požadavek obslouží
a výsledek zašle jako druhou zprávu zpět původnímu iniciátorovi komunikace. V tomto případě bývá webová služba
vyvolána webovým serverem, který čeká na požadavky klientů a v okamžiku, kdy, nejčastěji přes protokol HTTP, přijde SOAP zpráva, spustí webovou službu a předá jí požadavek. Výsledek služby je pak předán zpět klientovi jako
odpověď (obr. 2) [4].
• Vrstva popisu služby
Je využívána pro popis webové služby. Dává odpověď na
otázky, co daná služba dělá (jaké metody poskytuje, co je
potřeba poslat na vstup pro obdržení odpovědi), jak je
služba přístupná (detaily o datových typech a protokolech
nezbytných pro přístup k metodám) a kde se konkrétní
služba nachází (detaily o adrese specifické pro daný protokol, jako např. URL). Pro popis je nejčastěji využíván jazyk WSDL [4].
• Vrstva registrů
Tato vrstva poskytuje mechanizmy pro registrování, kategorizováni a hlavně vyhledávání webových služeb v reálném
čase. Jednoduše řečeno, když uživatel potřebuje využít nějakou specifickou službu, prohledá daný registr. Tam získá její
popis a může ji začít používat. Právě zde lze zařadit asi jeden z nejznámějších registrů – UDDI, jedná se o standard
vytvořený firmami IBM a Microsoft, který poskytuje veřejnou databázi existujících služeb. UDDI je sám o sobě službou, takže je možné v něm vyhledat další katalogy. Jelikož
jde o veřejnou databázi, nelze zaručit důvěryhodnost ani relevantnost jednotlivých záznamů. Proto výše zmíněné společnosti vyvinuly další standard WSIL, který je založen na
opačném principu než UDDI. V tomto případě poskytovatel
nehledá klienty, ale naopak klient hledá poskytovatele a jeho
služby. Popis služeb je uložen v souboru inspection.wsil,
který se nachází vždy v hlavním adresáři web serveru poskytovatele. Dále bychom sem mohli zařadit katalog OGC
CAT, který umožňuje publikovat a vyhledávat metadata pro
data (obr. 3). Bohužel tento katalog není konzistentní s ostatními katalogy, jako např. již zmíněný UDDI [4].

• Bezpečnostní vrstva
Bezpečnost citlivých dat je v dnešní době velmi aktuální pojem. Při posílání zpráv nezabezpečenou sítí hrozí jejich
ztráta, ukradení, modifikace. Právě o toto se stará tzv. bezpečnostní vrstva, která nám přináší několik možností, jak zabezpečit komunikaci [4].
• Vrstva spolehlivosti zpráv
Zajišťuje ověřování spolehlivosti přenosu zprávy a věrohodnosti, zda daná zpráva přišla ze správného zdroje a nezměněná [4].
• Vrstva pro kontext, koordinaci a přenos
Stará se především o koordinaci činnosti webových služeb
v případě dlouhých transakcí [4].
• Business Process Languages Layer
Popisuje spouštěcí logiku webových služeb definováním jejich kontrolního toku (jako podmíněné, sekvenční, paralelní,
mimořádné spouštění) a předepisuje pravidla pro zpracování
jejich dat [4].
• Vrstva pro choreografii
Umožňuje obecnější popis chování služeb při komunikaci
mezi sebou [4].
2.3 GeoWeb
V oblasti geoinformatiky nelze opominout přínosy nezávislé
organizace Open Geospatial Consortium, Inc.® (OGC), což
je mezinárodní nezisková organizace sdružující fyzické
i právnické osoby z celého světa. Mezi hlavní cíle tohoto
sdružení patří tvorba standardů výměny dat a služeb v oblasti geoinformatiky [5].
Díky tomuto konsorciu mohla vzniknout již řada specifikací, které rozšiřují možnost prezentace prostorových
dat v oblasti GeoWebu. GeoWeb je však více než jen publikování prostorových dat na Internetu. Jedná se zejména
o platformu pro distribuovaný GIS, což jsou systémy,
které jsou schopné využívat a distribuovat data přenášená
po síti Internet. Pro koncového uživatele dat se pak rýsuje možnost pracovat s daty pouze v prostředí internetového prohlížeče bez nutnosti instalovat aplikace GIS na
svůj počítač [6]. Distribuovaný GIS může tedy zahrnovat
nejen publikování, ale i modelování, analýzy, transformace a jiné operace s prostorovými daty z externích
zdrojů.
Cílem distribuovaného GIS by měly být také systémy nezávislé jak na platformě (PC, PDA, mobilní telefony), tak na
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Obr. 2 Ukázka komunikace pomocí SOAP [4]

Obr. 3 Vztah tří základních technologií (SOAP, WSDL a UDDI) [4]

operačním systému (UNIX/Linux, Windows, MacOS).
Schopnost takovéto nezávislosti je pak nazývána interoperabilitou [6].
Některé specifikace OGC jsou již značně vyzrálé a používané, na druhou stranu již mnohdy nedostačují novým požadavkům kladeným na webové služby. Mluví-li se v současné době o webových službách, pak výhradně ve spojitosti
s protokolem SOAP, zatímco např. standard ISO/DIS (WMS)
na toto zapomíná a definuje předávaní pokynů pro mapovou
službu bez využití tohoto protokolu. Proto tvůrci webových

služeb budou i nadále považovat oblast GIS za izolovanou
od okolního světa, protože pro mapovou službu nebudou definovány metody a jejich parametry.
V oblasti GeoWebu se můžeme setkat s následujícími specifikacemi a jejich využitím:
– Distribuce dat – jako zástupce lze uvést zejména WMS
(Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web
Coverage Service), GML (Geography Markup Language),
Web Terrain Server (WTS).
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Obr. 4 Jednotlivé komponenty pro GeoWeb [4]

– Vyhledávání dat – jako zástupce lze uvést zejména OGC
CAT (CSW, Catalogue Services), WFS.
– Podpora kartografie jako zástupce lze uvést zejména WMS,
SLD (Styled Layer Descriptor) nebo adoptovaný dokument (SMS) Style Management Services for Emergency
Mapping Symbology.
– Služby založené na poloze – jako zástupce lze uvést zejména OpenGIS Location Services (OpenLS) a Gazetteer
(GAZ) services.
– Služby pro prostorové analýzy – jako zástupce lze uvést
zejména Web Processing Service (WPS).
– Služby pro prostorové modelování – jako zástupce lze
uvést zejména WPS, Sensor Collection Service (SCS) nebo
Sensor Planning Service (SPS).
– Služby pro sítě senzorů – jako zástupce lze uvést zejména
Web Notification Service (WNS).
– Služby pro transformaci – jako zástupce lze uvést zejména
CT (Coordinate Transformation Service Implementation
Specification).
Architektura platformy GeoWeb je definována základními
stavebními prvky celé architektury, jako jsou klienti, servery,
služby, protokoly, lidé apod. [4]
Na obr. 4 jsou jednotlivé komponenty pro GeoWeb prezentovány tak, jak jsou chápány v běžném pojetí klient-ser-

ver technologií třívrstvé architektury. Na platformu GeoWeb
je však nutno nahlížet tak, že každá z komponent se může
chovat jako služba (snad až na některé klienty) a tyto mohou navíc být distribuovány libovolně v prostředí počítačové
sítě [4].
Skupina komponent označená jako klienti představuje
zejména programy s grafickým uživatelským rozhraním,
které pro své účely využívají uživatelé. Prostřednictvím
těchto klientů volají služby a využívají jejich funkcionalitu.
Základem architektury jsou služby, které je možné dělit do
několika skupin. Jedná se tedy o čistě servisně orientovanou
architekturu (obr. 5).
Jedním z hlavních stavebních kamenů architektury GeoWeb je distribuovaná správa dat. Každý pořizovatel dat (jejich správce) poskytuje prostřednictvím veřejné (případně
virtuální privátní) sítě data. Každý správce má data na svém
serveru a uživatel přistupuje k těmto datům pomocí sítě [4].
Další nezbytnou součástí každého dobře navrženého informačního systému (i geografického informačního systému)
je správa metadat o datech vedených v tomto systému.
Častým způsobem vedení metadat o datech spravovaných
v informačním systému bývá dokumentace v samostatných
dokumentech, které často nebývají žádným způsobem organizovány. Pokud jsou metadata vedena nějakým uceleným
způsobem, jsou obvykle spravována jako specifická část in-
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Obr. 5 Servisně orientovaná architektura [4]

formačního systému. Obvykle je pro jejich správu vyčleněna
samostatná jednotka (označovaná také jako modul) specializovaná na vedení metadat. Méně častým případem jsou tzv.
metainformační systémy [4]. Metainformační systémy mohou stát i mimo celý systém správy dat a mohou na něm být
téměř nezávislé.
Pro otevřený GeoWeb bude taktéž velmi důležitá analýza
dat, které jsou základem celého systému. Analýza dat musí
být založena na metadatech, která je popisují. Naneštěstí nejen samotná data hrají roli při jejich analýze. Celý proces analýzy dat je komplikován zejména užitím dat. Pro kvalitní analýzu dat potřebuje celý systém také jasnou specifikaci, jak
budou daná data užívat. Na prvním místě hraje roli důvod
resp. účel užití a na druhém místě také kontext uživatele, ve
kterém se nachází. V této oblasti je poměrně mnoho ke zkoumání a zatím neexistují jasná pravidla, jak takovéto informace specifikovat aby s nimi mohl systém efektivně nakládat. V této oblasti se zřejmě uplatní specifikace WPS [4].
Choreografie, orchestrace a řetězení služeb, zmiňované již
v obecné architektuře WS, jsou velmi důležité. Obecně se
tato oblast nazývá orchestrace služeb. Cílem orchestrace webových služeb je vytvořit dynamickou strukturu webových
služeb, které plní určitý úkol. Jednotlivé služby jsou do procesu zapojovány dle aktuální potřeby. Aktuálními potřebami
mohou být např. cena za použití služby, kvalita dat, kvalita
algoritmů, garance služby, specifika vytvářené mapy pro

různé účely resp. pro různé odběratele, rychlost zpracování
požadavků. Kvalita orchestrace služeb je závislá na kvalitě
popisu služeb, dat a algoritmů [4].

3. Inteligentní mapový server – vstupní brána do
GeoWebu
Inteligentní mapový server (IMS) by měl představovat
vstupní bránu do oblasti GeoWebu. Jedná se o klienta postaveného na klasické architektuře klient/server, kde bude komunikace probíhat mezi klientem a inteligentním mapovým
serverem v řeči blízké běžnému uživateli. Zmiňovaný server
dále zadané požadavky zpracuje a přeloží je do „řeči“ srozumitelné nejrůznějším webovým službám, které jsou využity pro splnění daného úkolu, přičemž se následně dotáže
uživatele, opět v jemu blízké řeči, na upřesňující informace.
Popsaný IMS přitom bere v úvahu i další podstatné skutečnosti, které při řešení úkolu (analýzy) a tvorbě mapy jsou
podstatné. Server bere v úvahu o jakého uživatele jde, jaký
úkol provádí, z jakého zařízení se k IMS připojuje, jak dlouhý
čas je možno pro řešení úkolu vymezit, kolik je uživatel schopen zaplatit za výsledky apod., přičemž co nejvíce z těchto
údajů se snaží určit nepřímo, tzn. bez přímého dotazu na uživatele.
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Takto vytvořený mapový server musí být samozřejmě
zcela multiplatformní. Musí obsahovat sadu klientů, které lze
použít pro různé internetové prohlížeče, různé rozlišení a velikost displeje, různou podporu JavaScriptu apod.
Do architektury GeoWeb bude tedy přidán pomyslný mezičlánek, který vstoupí mezi uživatele a ostatní služby. Komunikace mezi uživatelem a IMS však bude postavena na
komunikačním protokolu HTTP, proto IMS nelze do schématu architektury zobrazovat mezi uživatele a ostatní komponenty. IMS bude představovat pouze logický, nikoliv fyzický, prvek mezi uživatelem a ostatními službami.
3.1 Funkcionalita IMS
Mezi funkcionalitu, kterou by měl inteligentní mapový server poskytovat můžeme zahrnout následující:
– Automatická volba klienta – na základě zjištění zařízení,
ze kterého se k serveru připojuje uživatel, bude IMS zvolen vhodný mapový klient tak, aby uživatel byl co nejméně
omezován a byla mu poskytnuta co nejširší nabídka funkcí.
Jedná se tedy o automatizovaný výběr šablony klienta tohoto serveru dle technologické podpory klientského zařízení – klient s/bez JavaScript, AJAX, HTML, XHTML,
Java Applet, ale i dle rozlišení obrazovky. Z toho vyplývá
velikost mapového okna a kompozice elektronické mapy
(legenda skrytá, nebo viditelná, nástrojová lišta s ikonami
nebo textová atd.).
– Volba vhodného kartografického zobrazení – na základě
uživatelem zobrazované oblasti bude voleno kartografické
zobrazení vhodné či obvyklé pro danou zobrazovanou oblast.
– Možnost přidávání a odstraňování vrstev – na základě jednoduchých uživatelských požadavků budou expertním
systémem IMS doporučeny datové vrstvy, které by mohly
být pro uživatele potencionálně vhodné a potřebné. Např.
po zadání uživatelova dotazu „Lesy“ začne server vyhledávat v katalogových službách a průběžně nabízet uživateli vhodná data a služby, přičemž bude brát v úvahu nejen
relevantnost dat, ale i cenu za použití služby, měřítko pro
něž jsou data určena apod.
– Multijazyčnost – veškeré služby IMS budou samozřejmě
přístupné ve více světových jazycích. Výchozí jazyk bude
IMS automaticky nastaven např. na základě lokálních nastavení zjištěných z klientského zařízení.
– Tvorba tiskových sestav – IMS by měl disponovat taktéž
systémem interaktivních průvodců, které umožní vytvořit
mapovou kompozici připravenou pro tisk, např. v PDF,
ODF nebo jiném standardizovaném formátu. Interaktivní
průvodci budou umožňovat a pomáhat především k tvorbě
kartograficky správných mapových výstupů.
– Přidávání uživatelských dat – IMS umožní jednoduchým
způsobem publikovat geografická data v prostředí Internetu. Bude mít implementovány mechanizmy, které např.
umožní uživatelská data z přijímačů GPS převést do formátů vhodných k publikování na Internetu (např. GML) či
vytvoření služby WMS s těmito daty a následně je přidat
do mapového výstupu, atd.
– Provádění analýz – IMS umožní zadat nebo sestavit analýzu z komponent, které jsou dostupné na Internetu ve
formě služeb. Opět pomocí jednoduchých interaktivních
a uživateli srozumitelných průvodců umožní např. vyhledání parcel (samozřejmě za předpokladu existence služby
prezentující tato geodata), které splňují jisté podmínky
(např. vzdálenost od školy, nákupního střediska, atd.) a výsledky zobrazit v serverem doporučené mapové kompozici.
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Toto může být řešeno např. pomocí již zmiňované orchestrace služeb.
– Práva, fronty – IMS umožní řešení práv přístupu k jednotlivým datům a taktéž řešení exkluzivity uživatelů, kteří budou ke službě připojování. Starosta obce bude mít vetší
práva a vyšší prioritu při tvorbě a provádění analýz než
běžný uživatel hledající turistické informace.
– Další funkcionalita – další funkcionalitou, kterou tyto inteligentní mapové servery zpřístupní, může být například
podpora tvorby 3D průletu nad terénem, měření ploch,
vzdáleností, vyhledávání tras apod. Některé z těchto vlastností jsou již zmiňovány výše a navíc se v mnoha ohledech
prolínají.

3.2 Výhody IMS
Mezi nesporné výhody IMS bude patřit multiplatformnost
přístupu ke geografickým informacím. Zpřístupnění GIS
funkcionality běžným uživatelům v řeči jim bližší – tj. bez
znalosti odborných termínů, při zachování správnosti a standardnosti technologií, řešení a výstupů a bez nutnosti uživatelových znalostí v oblasti GIS. Další výhodou bude jednoduchost publikování geografických dat z nejrůznějších
analýz, diplomových, bakalářských prací a jiných děl, jejichž
výstupem jsou geografická data. Geologové či hydrologové,
kteří využívají GIS, by se již nemuseli složitě učit další oblast – „GeoWeb“, aby mohli publikovat svá data na Internetu,
ale pouze by využili služeb IMS. U dat publikovaných pomocí tohoto řešení by byly již řešeny otázky standardnosti
a přístupnosti. Publikovaný výstup by tak vyhovoval standardům, které jsou pro danou oblast platné a byl by přístupný
napříč všemi běžně používanými klienty. Právě toto jsou
chyby s nimiž se lze často setkat u výstupů publikovaných
neznalými uživateli. Významnou výhodou je také možnost
řešení orchestrace dat na základě uživatelských požadavků
bez předchozí znalosti těchto rozsáhlých technologií.

3.3 Realizace IMS
Bohužel realizace výše popsaného inteligentního mapového
serveru je ještě vzdálená. Mnoho z podmínek, které jsou potřeba k realizaci tohoto serveru, je sice vyřešeno a stačí je
„jen“ transformovat do prostředí GeoWebu, na druhou stranu
je mnoho dílčích problémů, které je třeba dořešit a další –
nové se jistě vyskytnou.
Např. automatická volba klienta je v dnešní době proveditelná několika řešeními, které jsou založeny např. na
vstupní detekční stránce, která obsahuje skripty zjišťující si
informace o klientovi a následně klienta automaticky přesměruje na stránku s potřebnou šablonou, která odpovídá jeho
možnostem. Možnost přidávání a odstraňování zobrazovaných vrstev je již také běžná, naproti tomu s automatickou
nabídkou vhodných doplňkových vrstev pro kvalitní vizualizaci se setkat ještě nelze, stejně jako s automatickou volbou kartografického zobrazení. Multijazyčnost a tvorba tiskových sestav je běžná. Přidávání uživatelských dat je již nyní
možné, ale je komplikované a vyžaduje pokročilejší znalosti.
Stejně tak provádění analýz je v počátcích a vesměs se ještě
drží klasického modelu desktopového řešení. Práva a fronty
jsou již vyřešeným úkolem, který by snad neměl být problém
implementovat.
V závěru bude dosti náročné skloubení těchto částí, které
jsou obvykle řešeny nezávislé na sobě, v jeden funkční celek.
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4. Závěr

Do redakce došlo: 25. 1. 2008

Ve světě informačních technologií lze každým dnem pozorovat veliký posun kupředu, který je promítán i do oblasti
geoinformatiky. Od aplikací, které byly původně striktně oddělené a často i nespolupracující je viditelný krok k zmíněné
interoperabilitě, na kterou se klade stále větší zřetel. To umožňuje propojovat zdánlivě neslučitelné aplikace pomocí webových rozhraní a využívat po síti jejich plné možnosti. Tato
spolupráce je prozatím velmi obtížnou a ruční prací. Článek
nabízí ideu inteligentního mapového serveru, který by tuto
ruční práci částečně přenesl na sebe a tak zpřístupnil zmíněné možnosti i nezkušeným uživatelům. Na obdobné, plně
funkční řešení si však bude muset uživatel ještě několik let
počkat.
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Poznámka lektora:
Za úplný základ systému, má-li být skutečně užitečný, bych
považoval věcnou správnost a aktuálnost metadat a k nim
příslušných datových sad. Stěžejní je zajištění distribuce
metadat přímo a pouze od správce a to co nejoperativnější
technologií – pomocí katalogových služeb (CSW) a tím poskytnutí trvale aktualizovaných metadat pro příslušné vyhledávače v těchto službách.
Co se týká distribuce dat na webu, velké rezervy jsou ještě
právě ve sdílení mapových služeb. Souborová data a metadata od výrobce dat zastarávají na serverech poskytovatelů
webových služeb, kteří z nějakého důvodu nevyužijí možnost
sdílení např. WMS služeb poskytovaných z dat trvale aktualizovaných přímo jejich výrobcem.
Jedním z důvodů jsou i obavy z nízké dostupnosti a výkonu
sdílené zdrojové služby. Nedostatky jsou též ve sjednocení
používaných verzí otevřených standardů – např. někteří
klienti mapových služeb nejsou schopni zpracovat korektně
mapovou službu nižší verze standardu.
U všech výše uvedených témat snahy o sjednocení cestou
závazných pravidel pro jednotlivé poskytovatele již existují
(včetně jednotných požadavků na výkon a dostupnost) – i toto
řeší prováděcí pravidla INSPIRE.
Provádění pokročilejších analýz na orchestrovaných službách bude pak asi tou třešničkou na dortu jak pro zkušené,
tím spíše pro nezkušené uživatele. Zjednodušit jim ovládání
těchto funkcí bude velmi náročné. Nejsložitějším úkolem nakonec bude opravdu skloubení všech funkcí v jeden celek.

Ing. Martin Lederer, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

Zhodnocení výsledků UEGN02
na území České republiky
528.2

Abstrakt
V roce 2001 byl prostřednictvím Mezinárodní geodetické asociace (International Association of Geodesy – IAG) iniciován projekt jednotné evropské gravimetrické sítě. Jednotné zpracování tíhových dat ze 17 zemí provedl Gerd Boedecker z Mnichovské univerzity. V roce 2007 byly publikovány konečné výsledky vyrovnání. Bylo provedeno srovnání výsledků vyrovnání UEGN02
s několika variantami zpracování dostupných tíhových dat na území České republiky.

Analysis of UEGN02 Results on the Territory of the Czech Republic
Summary
In 2001 International Association of Geodesy - IAG initiated the project of unified European gravimetric network. Gerd
Boedecker from the Munich University realized unified processing of gravimetric data. In 2007 final results of adjustment
were published. Comparison of the results of adjustment UEGN02 with some processing versions of available gravimetric
data on the territory of the Czech Republic.
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1. Úvod
Projekt UEGN02 (Unified European Gravity Network 2002)
vedl k vytvoření klasicky koncipované jednotné evropské
gravimetrické sítě. Tím je myšlena evropská referenční gravimetrická síť spojující národní sítě účastnických států, kde
hlavním zdrojem dat jsou především relativní tíhová měření.
Absolutní tíhová měření slouží pro určení hladiny a měřítka
systému. Projekt UEGN02 navazuje na předchozí jednotnou
síť UEGN94, která vznikla společným vyrovnáním tíhových
měření států západní Evropy připojením států střední a východní Evropy.
1.1 Mezinárodní gravimetrické sítě
Projekt UEGN vychází z myšlenky vytvořit jednotný tíhový
systém pro území Evropy. Pro přehlednost zde stručně uvedeme více než stoletou historii doposud mezinárodně platných tíhových systémů.
Postupimský tíhový systém. Tento tíhový systém byl založen na absolutním tíhovém měření provedeném Kühnenem
a Furtwänglerem kyvadlovým přístrojem na základním referenčním bodě Postupim v letech 1898 až 1904, pro který byla
určena hodnota tíhového zrychlení g = 981274 mGal1). Tato
hodnota byla s pomocí relativních kyvadlových měření přenesena na referenční body jednotlivých států. Postupimský
tíhový systém byl platný v letech 1909 až 1971. Hladina
systému byla určena se známou chybou +14 mGal.
IGSN71. V letech 1950 až 1970 byla vytvořena nová globální gravimetrická síť vytvořená na základě široké mezinárodní spolupráce. Mezinárodní gravimetrická síť IGSN71
(International Gravity Standardization Network 1971) pokrývala území celé Země s výjimkou států bývalého sovětského bloku [10]. Jako mezinárodně platný tíhový systém
byl systém IGSN71 přijat v roce 1971 na zasedání IUGG
(International Union of Geodesy and Geophysics) v Moskvě.
Hladina a měřítko systému bylo definováno s pomocí
10 absolutních měření provedených již balistickým absolutním gravimetrem. Měřítko bylo dále kontrolováno mnoha
opakovanými relativními kyvadlovými měřeními. Pozdější
analýza dat ukázala na střední chybu tíhových dat menší než
0,1 mGal [12].
1.2 Jednotná evropská gravimetrická síť UEGN02
Od roku 1994, kdy vznikla jednotná gravimetrická síť
UEGN94, bylo vytvořeno mnoho nových národních gravimetrických sítí. Zároveň došlo k uvolnění tíhových dat některých států bývalého východního bloku. Proto bylo na vědeckém zasedání v roce 2001 v Budapešti rozhodnuto vypracovat novou jednotnou evropskou gravimetrickou síť.
Základní koncept UEGN vychází podle [1] z následujících
bodů:
– využití originálních dat od všech zúčastněných států,
– využití všech dostupných dat, nejenom bodů UEGN,
– jednotné zpracování dat.

Projektu se zúčastnilo 17 zemí a předaná tíhová data byla
využita primárně pro národní účely. To je vidět na homogenitě sítě (obr. 1), která odráží nestejnorodé původní účely jednotlivých státních sítí.

2. Předaná tíhová data
Gerd Boedecker vypracoval návrh jednotného formátu dat
pro předání tíhových údajů. Formát a obsah dat byl konzultován na schůzce ve Vídni v květnu 2002 [7]. Do vyrovnání
UEGN02 budou akceptována pouze tíhová data zaměřená
gravimetry LaCoste&Romberg (LCR). V případě České republiky (ČR) tedy přicházejí v úvahu data zaměřená gravimetry LCR G č.137, LCR G č.176 a LCR G č.1068.
Začátkem devadesátých let minulého století byly zapůjčeny prostřednictvím Vojenského topografického ústavu
v Dobrušce (VTOPÚ) od americké organizace Defense
Mapping Agency2) dva gravimetry firmy LCR. Gravimetr
LCR G č.137 byl zapůjčen do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) a gravimetr LCR G č.176 do Zeměměřického úřadu (ZÚ). ZÚ
v roce 1995 ještě zakoupil gravimetr LCR G č.1068.
Relativní tíhová měření provedená rámcově v letech 1995
až 2002 uvedenými gravimetry LCR můžeme rozdělit na
čtyři základní skupiny:
– zaměření 1. etapy Základní geodynamické sítě ČR [3],
– spojovací měření na body sousedních států,
– připojovací měření nových absolutních bodů,
– každoroční pravidelná měření.
2.1 Základní geodynamická síť ČR
V letech 1996 až 1998 byla zaměřena Základní geodynamická síť ČR (ZGS). Na měření se podílely všechny tři výše
uvedené gravimetry LCR. Podrobné zhodnocení výsledků je
uvedeno v [3].
Některé základní charakteristiky vyrovnání jsou:
– jednotková střední chyba m0 = 22 Gal,
– počet denních úseků 321,
– počet neznámých hodnot tíhového zrychlení 155,
– počet nadbytečných pozorování 1521.
Neuspokojivá přesnost konečných výsledků měla dvě základní příčiny. Gravimetr LCR G č.1068 vykazoval již od zakoupení problémy s lepením indexu po odaretování. Kromě
toho měl v době měření poměrně vysokou střední chybu
v rámci jednoho denního úseku (0,02 mGal). Navíc stabilizace geodynamických bodů nebyla ve většině případů uzpůsobena gravimetrickému měření3).
2.2 Spojovací měření sousedních států
V průběhu daného období došlo nad rámec ZGS k propojení
České státní gravimetrické sítě (ČSGS) s některými sítěmi
sousedních států. Jednalo se zpravidla o propojení absolut-

2)
3)
1)

1 mGal = 10-5 ms-2, 1 Gal = 10-8 ms-2.

Nyní National Imagery and Mapping Agency (NIMA).
V převážné většině se jednalo o nivelační hloubkové stabilizace,
případně těžko přístupné trigonometrické body.
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Obr. 1 Jednotná evropská gravimetrická síť 2002, převzato z [1]; tečky představují absolutní měření a polygony síť
relativních měření

ních tíhových bodů relativním měřením. Konkrétně se jednalo o tyto spoje:
2001 Valtice – Kaisereiche, Rakousko,
2001 Police nad Metují – Ksiaz̧ abs., Polsko,
2001 Valtice – Bratislava, Slovensko.

2.4 Pravidelná měření
V tomto případě se jedná především o každoroční měření na
hlavní gravimetrické základně, kde se provádí kalibrace gravimetrických přístrojů a ověřuje se jejich správná funkce.
Veškerá měření gravimetry LCR na hlavní gravimetrické základně v daném období, mimo dat již předaných v rámci ZGS,
byla předána pro účely vyrovnání UEGN02.

2.3 Připojovací měření absolutních bodů
Do konce roku 2001 bylo na území ČR vybudováno celkem
11 absolutních bodů. Podrobnosti je možné nalézt v [9].
V roce 2002 byl zakoupen Výzkumným centrem dynamiky
Země absolutní gravimetr FG5 č. 215, který v roce 2002 provedl na území ČR několik dalších absolutních měření [9].
Tato data již ale nebyla z časových důvodů pro účely
UEGN02 využita.
Byla využita pouze ta relativní připojení absolutních bodů,
která byla provedena do doby odeslání dat v roce 2002. Body
51 Litoměřice, 52 Benešov n. Č., 53 Kraslice, 54 Valtice a 60
Svitavy byly již zaměřeny buď v rámci ZGS nebo hlavní gravimetrické základny. Do termínu odeslání dat byly alespoň
částečně zaměřeny připojovací sítě bodů 56 Jeseník, 58 Plzeň a 62 Jihlava.

2.5 Formát dat
Tíhová data z ČR byla předána v roce 2002. Data obsahují
čtyři hlavní datové soubory:
absobs_cz.txt
Zde je uveden seznam absolutních tíhových zrychlení na
bodech, na které bylo provedeno relativní tíhové připojení při
měření v ČSGS. Soubor obsahuje číslo bodu, datum měření,
měřené tíhové zrychlení, typ a číslo absolutního gravimetru
a jméno instituce, která měření provedla. Pro každý bod je
uvedeno tíhové zrychlení ve výšce 0 m a také 0,8 m. Hodnoty
ve výšce 0,8 m byly vypočteny s využitím měřeného vertikálního gradientu tíhového zrychlení.
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Obr. 2 Klasifikace bodů

Soubor obsahuje seznam absolutních měření na 20 absolutních bodech (obr. 2), jmenovitě se jedná o body 51 Litoměřice, 52 Benešov n. Č., 53 Kraslice, 54 Valtice, 56 Jeseník, 58 Plzeň, 60 Svitavy, 62 Jihlava, 79 Polom a 80 Pecný
v ČR, 83 Žilina, 87 Bratislava, 402 Modra a 407 Liesek na
Slovensku, 501 Dresden, 502 Plauen, 503 Bamberg a 504
Wettzell v Německu a konečně bod 1001 Kaisereiche v Rakousku a bod 6997 Ksiaz̧ v Polsku.

stations_cz.txt
Soubor obsahuje údaje nutné pro identifikaci bodu. Uvedeno je číslo bodu, zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška
a název bodu.

relobs_cz.txt
Datový soubor relativních měření obsahuje 177 bodů,
včetně bodů absolutních, na kterých bylo provedeno relativní
tíhové měření v rámci ČSGS (obr. 2). Nejedná se jenom
o body na území ČR, ale také o některé body sousedních států
nacházející se v blízkosti hranic. Z těchto bodů bylo vybráno
53 jako referenční body tíhového systému UEGN02 pro ČR.
Soubor obsahuje všechny relevantní denní úseky, kde jsou
ponechány jenom vybrané údaje. Jedná se o číslo bodu, datum a čas měření, typ a číslo gravimetru, hrubé čtení a upravené čtení. To znamená hrubé čtení opravené s využitím kalibrační tabulky přístroje a opravené o opravu z výšky (výška
měřícího sensoru nad bodem).

Na zpracování dat se podílel především Gerd Boedecker
(Bavarian Academy of Sciences and Humanities). Na výpočetní proceduře se dále podíleli Géza Csapó (Eötvös
Loránd Geophysical Institute, Budapest), Lorant Földvary
a Lajos Völgyesi (oba Budapest University of Technology
and Economics). Slapové opravy vypočetl Olivier Francis
(European Centre for Geodynamics and Seismology, Luxemburg).

comments_cz.txt
Zde jsou uvedeny doplňkové komentáře upřesňující specifické údaje jednotlivých států.

3. Zpracování

3.1 Příprava dat
Jednotný formát dat představoval první přípravný krok pro
vyrovnání. Relativní měření byla předána téměř bez jakýchkoliv výpočetních zásahů. Data byla předána ze 17 evropských států, jedná se celkem o téměř 35 000 relativních a absolutních měření na 1586 bodech.
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Všechna relativní měření byla dále opravena o zemské
a mořské slapy. Byly použity slapové parametry DehantDefraigne-Wahr modelu pro neelastickou a nehydrostatickou Zemi [2]. Mořské slapy a účinek ze zatížení byl vypočten softwarem Load89 [5], kde je použit model mořských
slapů CSR3.0 a Greenovy funkce hustotního modelu Země
PREM.
U absolutních měření byly provedeny jenom určité korekce výpočtu slapových oprav.

kde
0
[vv]l
nl


je střední jednotková chyba,
suma oprav v denním úseku,
počet observací v denním úseku a
malé číslo, viz [1].

Výsledný vektor neznámých x  冤gj, ol, fg, dl冥 T je vypočten
bez vyčíslení inverzní matice (dimenze 艐 1000010000). Ta
je vypočtena programem Matlab tzv. LU rozkladem pouze za
účelem výpočtu středních chyb vyrovnaných parametrů. Podrobnější popis metody výpočtu je uveden v [1].

3.2 Matematický model vyrovnání
Metoda vyrovnání je identická jako v případě UEGN94. Rovnice oprav mají podle [1] následující tvar. Pro absolutní měření
vi  gj  g~i,

(1)

kde
vi je oprava i-tého měření,
gj je neznámé tíhové zrychlení absolutního tíhového bodu a
g~i je měřené tíhové zrychlení (včetně slapových oprav).
Vzhledem k variacím přesnosti absolutních měření byly
vypočteny váhy podle vztahu

20
pl  ––
,
2l
kde
0 představuje střední jednotkovou chybu a
l střední chybu l-tého absolutního měření.
Pro relativní měření má rovnice oprav tvar
vi  gj  ol  zifg  tidl  ri,

(2)

kde je
vi oprava i-tého měření,
gj neznámé tíhové zrychlení j-tého bodu,
ol posun l-tého denního úseku (DÚ),
zi hrubé čtení gravimetru i-tého měření,
fg rozměrový koeficient gravimetru,
ti čas i-té observace,
dl lineární chod přístroje v l-tém DÚ,
ri relativní tíhové zrychlení i-té observace.
Relativní tíže ri představuje hrubé čtení opravené o případné periodické chyby, dále upravené originální kalibrační
funkcí přístroje a opravené o slapový efekt.
Váhy relativních tíží jsou považovány za konstantní vždy
v jednomu dennímu úseku a byly vypočteny iteračním procesem podle vztahu

20
pl  ––––––
,
冤vv冥l
–––––  
nl  2

4. Zhodnocení výsledků
Soubor výsledných hodnot pro Českou republiku obsahuje seznam 162 bodů, včetně 51 vybraných bodů UEGN02 na našem území (tab.1). Body 3007.21 Ostrava airport a 3526.01
Vsetín byly nám z neznámých důvodů z vyrovnání vypuštěny.
Porovnání tíhových zrychlení UEGN02 bylo provedeno s:
– tíhovým systémem S-Gr95,
– výsledky 1. etapy ZGS,
– výsledky testovacího vyrovnání 7.1.
4.1 Porovnání s výsledky tíhového systému
S-Gr95
Jako první se nabízí porovnání výsledků s platným tíhovým
systémem S-Gr95. Zde se jedná o porovnání nezávislého způsobu zpracování, ale také nezávislých dat. Do systému
UEGN02 vstupovala relativní tíhová měření zaměřená až po
roce 1995, tedy taková data, která nebyla při výpočtu tíhového systému S-Gr95 použita. Způsob vyrovnání, jak je
možné vidět v kap. 3, je také odlišný od způsobu používaného v ZÚ [11]. Pro porovnání bylo použito celkem 113 identických bodů a výsledek je možno vidět na obr. 3.
Rozdíl hladin obou systémů je 8,2  2,0 Gal. Tato odchylka opět potvrzuje kladný systematický posun systému
S-Gr95, který vznikl důsledkem nedokonalé eliminace systematických chyb absolutních gravimetrů [4] v době vzniku
systému. Rozdíl tíhového zrychlení (S-Gr95-UEGN) větší
než 30 Gal byl překročen u bodů, viz tab. 2.
Kromě systematického posunu hladiny jsou vidět i další
nesrovnalosti. Jedná se buď o lokální deformace systému
S-Gr95 nebo o jednotlivé body, kde se pravděpodobně jedná
o chybu měření v ZGS.
Mezi lokality s většími odchylkami patří oblasti Šumavy,
Krkonoš, Jeseníků a jižní části hlavní gravimetrické základny
(HGZ). V uvedených oblastech nebyl tíhový systém S-Gr95
připojen na absolutní body. Přiměření ZGS ovšem již existovaly absolutní body 61 Kvilda a 56 Jeseník. V roce 2002
sice nebylo ještě zcela dokončeno připojovací měření, ale
vliv na hladinu systému UEGN02 v okolí obou bodů je
zřejmý. V případě bodů 3313.01 Vrchlabí a 3314.02 Trutnov
se zřejmě ještě připojila chyba zaměření těchto bodů v rámci
ZGS. To platí zřejmě také o bodech 3137.01 Kotouň
a 3462.01 Velké Pavlovice.
Zajímavá je deformace jižní části HGZ. Vyšší hodnoty tíhových zrychlení v systému S-Gr95 byly detekovány již při
separátním zpracování měření gravimetry LCR na HGZ.
Vyšší hladina jižní části hlavní gravimetrické základny se
projeví při souborném zpracování všech měření [8], tedy vlivem starších měření.
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Tab. 1 Tíhová zrychlení bodů ČSGS v systému UEGN02
Č. b.
27.50
51.00
52.00
53.00
54.00
56.00
58.00
60.00
62.00
79.00
80.00
171.00
173.50
271.00
272.01
1710.00
1711.00
1734.00
1736.01
2004.00
2008.00
2014.01
2019.00
2020.00
2024.00
2044.00
3004.02
3016.00
3056.01
3057.02
3079.01
3091.02
3092.00
3098.01
3129.01
3140.01
3157.01
3158.01
3294.01
3327.01
3328.01
3358.02
3383.01
3413.01
3429.01
3502.01
3517.02
3519.01
3544.01
3548.01
3617.02

Název bodu
Praha – Ruzyně
Litoměřice Abs
Benešov n. Č. Abs
Kraslice Abs
Valtice Abs
Jeseník Abs
Plzeň Abs
Svitavy Abs
Jihlava Abs
Polom Abs
Ondřejov
Cheb – Horní Dvory
Brno
Postřižín
Praha – Kunratice
Mariánské Lázně
Vojtanov
Želešice
Vyškov
Děčín
Terezín
Votice
Chotýčany
České Budějovice
Dolní Dvořiště – Trojany
Břeclav
Nové Město n. Metují
Karlovy Vary – Olšová Vrata
Cheb
Potočiště
Domažlice
Dubí
Teplice
Chomutov
Plzeň
Klatovy
Strakonice
Železná Ruda
Liberec
Nové Město
Plaňany
Jihlava
Moravské Budějovice
Hanušovice
Svitavy
Bruntál
Lipník n. Bečvou
Prostějov
Bystřice p. Lopeníkem
Hodonín
Jablunkov

[°]
50.0992
50.5400
48.7289
50.3300
48.7419
50.2314
49.7378
49.7578
49.3944
50.3508
49.9142
50.0628
49.1583
50.2322
50.0161
49.9272
50.1547
49.1217
49.2756
50.7800
50.5114
49.6389
49.0681
48.9728
48.6497
48.7589
50.3628
50.2064
50.0814
50.0844
49.4450
50.7331
50.6378
50.4706
49.7378
49.3958
49.2589
49.1372
50.7689
50.1483
50.0506
49.3956
49.0519
50.0739
49.7578
49.9897
49.5250
49.4742
48.9789
48.8531
49.5753

[°]
14.2894
14.1356
14.6272
12.5128
16.7569
17.2036
13.3981
16.4742
15.5875
16.3247
14.7869
12.4056
16.6911
14.3889
14.4708
12.7181
12.3286
16.5681
17.0006
14.2100
14.1536
14.6456
14.5217
14.4722
14.4403
16.8942
16.1183
12.9039
12.3722
12.4506
12.9264
13.7772
13.8292
13.4058
13.3986
13.2978
13.9042
13.2364
15.0522
15.4978
15.0342
155947
15.8100
16.9328
16.4619
17.4675
17.5828
17.1078
17.7536
17.1269
18.7644

g [mGal]
980987.159
981076.417
980779.663
980952.218
980885.649
980994.677
980971.517
980972.312
980898.764
980921.162
980933.272
980947.883
980935.900
981038.217
980997.713
980927.681
980940.294
980965.652
980946.389
981081.324
981077.197
980921.444
980840.382
980860.030
980770.607
980876.502
981019.480
980904.141
980958.357
980945.278
980919.534
980917.297
981029.628
981005.121
980970.887
980913.662
980882.730
980808.993
981030.777
981020.938
981001.389
980898.489
980902.633
980971.364
980969.364
980959.371
980961.566
980961.875
980874.163
980883.542
980926.869

mg [mGal]
0.004
0.003
0.002
0.002
0.002
0.002
0.003
0.002
0.002
0.001
0.002
0.005
0.005
0.003
0.003
0.006
0.004
0.006
0.010
0.010
0.005
0.003
0.002
0.003
0.003
0.002
0.010
0.005
0.004
0.009
0.003
0.003
0.003
0.006
0.003
0,006
0.006
0.006
0.007
0.007
0.009
0.003
0.005
0.004
0.002
0.004
0.009
0.006
0.007
0.003
0.004
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Obr. 3 Porovnání výsledků UEGN02 se systémem S-Gr95

Tab. 2 Rozdíl tíhového zrychlení (S-Gr95-UEGN) větší než
30 Gal
Č. b.

Název

Rozdíl
[Gal]

mUEGN
[Gal]

mS-Gr95
[Gal]

-39

10

7

1736.01

Vyškov

2019.00

Chotýčany

32

2

5

2020.00

České Budějovice

31

3

5

2022.00

Krasejovka

45

3

6

2023.01

Raveň – Hubenov

31

3

6

2024.00

Dolní Dvořiště

37

3

7

2026.01

Horní Dvořiště

38

6

7

3121.02

Bezvěrov – Chudeč

-33

8

7

3137.01

Kotouň

51

7

9

3159.02

Srní

42

7

11

3313.01

Vrchlabí

53

10

10

3314.02

Trutnov

-34

19

9

3361.00

Čechtice

31

4

6
17

3411.01

Jablonné n. O.

54

11

3461.01

Branišovice

30

4

7

3462.01

Velké Pavlovice

-43

6

10

3482.01

Vidnava

-33

9

16

3501.01

Rýmařov

36

8

8

4.2 Porovnání s výsledky tíhových měření v ZGS
Zde se jedná o porovnání téměř identických dat, ale odlišného způsobu zpracování. Při vyrovnání UEGN02 bylo z oblasti ČR využito více měření, a to měření vykonaná po roce

1998. Jedná se o některá připojení absolutních bodů sousedních států a měření v připojovacích sítí nových absolutních
bodů.
Pro porovnání bylo použito 142 identických bodů (obr.
4). Rozdíl hladin obou systémů je 3,2  1,1 Gal. Hladiny systému jsou tedy téměř stejné, ale přesto můžeme vidět četné lokální deformace. Rozdíl tíhového zrychlení
(ZGS-UEGN) větší než 30 Gal byl překročen u bodů viz
tab. 3.
Rozdíly můžeme přisuzovat hlavně odlišnému způsobu
zpracování dat. Hlavní vliv bude mít pravděpodobně přímo
nařízený lineární chod při vyrovnání UEGN02. Manuální
zpracování denních úseků tíhového měření ZGS neukázalo,
že by mohlo být při zpracování denního úseku použito
pouze lineárního chodu [3]. Konkrétně, lineární stupeň
chodu byl použit u 62 % dat, kvadratický u 23 % dat a kubický u 15 % dat. Důležité je také použití vah při vyrovnání UEGN02, stručně popsané v kapitole 3.2. Při vyrovnání používaném v ZÚ při zpracování tíhových dat mají
všechny denní úseky stejnou váhu, bez ohledu na střední
jednotkovou chybu daného denního úseku [6,13]. V úvahu
je také nutné vzít vliv měření provedených po roce 1998,
která nejsou ve vyrovnání ZGS obsažena. To se může projevit hlavně v oblasti absolutních bodů Jeseník, Plzeň a Jihlava. Na obr. 4 jsou dále vidět některé lokální anomálie.
Jedná se především o body 3137.01 Kotouň a 3137.70 GPS
KOTO u Plzně. Dále vykazují poněkud větší rozdíly některé
oblasti Šumavy.
Při bližší analýze je vidět, že problémové body nejsou
zpravidla body ČSGS, ale hlavně body základní geodynamické sítě. Jak bylo uvedeno v kap. 2.1, stabilizace těchto
bodů nebyla příliš vhodná pro gravimetrická měření. Omezíme-li se pouze na vybrané body UEGN02, dostaneme se
při porovnání, s výjimkou oblasti Plzeňska, téměř vždy pod
10 Gal. Nižší přesnost měření na bodech ZGS (nižší váha
při vyrovnání UEGN02), spolu s jiným způsobem vyrov-
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Obr. 4 Porovnání výsledků UEGN02 se ZGS

Tab. 3 Rozdíl tíhového zrychlení (ZGS-UEGN) větší než
30 Gal
Č. b.

Název

Rozdíl
[Gal]

mUEGN
[Gal]

mZGS
[Gal]

8

15

3137.70

GPS KOTO

54

3157.01

Strakonice

-35

6

13

3314.02

Trutnov

-36

19

20

3346.70

GPS VRKO

-38

11

18

Tab. 4 Rozdíl tíhového zrychlení (Síť 7.1-UEGN) větší než
30 Gal
Č. b.
27.50

Název

Rozdíl
[Gal]

mUEGN
[Gal]

mSit7.1
[Gal]
3

Praha – Ruzyně

-37

4

1736.01

Vyškov

-39

10

4

3121.02

Bezvěrov – Chudeč

-46

8

5

3137.01

Kotouň

39

7

6
10

3137.70

GPS KOTO

84

8

3314.02

Trutnov

-54

19

5

3401.01

Teplice n. M.

-36

7

10

3402.02

Police n. M.

-34

6

9

3462.01

Velké Pavlovice

-35

6

6

3482.01

Vidnava

-44

9

7

3484.01

Mikulovice

-40

12

6

nání, má zřejmě hlavní vliv na lokální deformace viditelné
na obr. 4.

4.3 Porovnání s výsledky testovacího vyrovnání 7.1
Dále můžeme provést srovnání s testovacím měřením nového
tíhového systému. Zde se jedná o kombinaci dat. Pro testovací vyrovnání bylo využito jak dat vstupujících do S-Gr95,
tak měření 1. etapy ZGS. Navíc je doplněno veškeré relativní
i absolutní měření provedené po roce 2002. Jedná se především o doměření sítě absolutních bodů (15 bodů) a jejich přeměření jedním absolutním přístrojem FG5 č. 215 [9]. Zároveň bylo dokončeno jejich připojení relativním měřením do
ČSGS.
Pro porovnání bylo využito 161 identických bodů (obr.
5). Rozdíl hladin obou systémů je 4,4  1,4 Gal. Testovací vyrovnání vzhledem k objemu dat a množství nových absolutních měření můžeme z uvedených variant vyrovnání považovat za nejpřesnější. Rozdíl tíhového
zrychlení (Síť 7.1-UEGN) větší než 30 Gal byl překročen
u bodů viz tab. 4.
Tentokrát je díky novým absolutním měřením [9]
hladina testovacího vyrovnání systematicky níže, jak je evidentní z obr. 5. Dále jsou vidět posuny v oblastech nových
měření připojovacích sítí absolutních bodů (56 Jeseník
a 63 Vyškov). Některé další lokální deformace na bodech
3121.02 Bezvěrov-Chudeč, 3137.01 Kotouň a 3314.02 Trutnov, jdou s velkou pravděpodobností na vrub měřickým chybám při tíhovém zaměření ZGS a metodě zpracování
UEGN02.

Lederer, M.: Zhodnocení výsledků UEGN02...
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Obr. 5 Porovnání výsledků UEGN02 s testovacím vyrovnáním 7.1

5. Závěr
Nezávislé zpracování tíhových dat, ač omezeného rozsahu,
je zajímavým podkladem pro porovnání s výsledky vyrovnání provedených programy používanými v ZÚ. Porovnání
se systémem S-Gr95 potvrdilo systematický posun systému
a také jeho lokální deformace v některých oblastech. Při porovnání s testovacím vyrovnáním 7.1, se naopak ukázaly některé deformace ZGS a UEGN02, které byly podchyceny novým absolutním měřením a také připojovacími sítěmi v okolí
těchto bodů. Porovnání s výsledky ZGS ukázalo logicky největší shodu, ale přesto jsou viditelné určité rozdíly. Ty jsou
způsobeny rozdílným způsobem zpracování dat, kdy nevyužití chodu vyšších řádů a váhování denních úseků mohlo způsobit uvedené odchylky. Všechna srovnání byla bohužel
ovlivněna nižší přesností tíhového zaměření bodů ZGS, způsobené jejich špatným uzpůsobením pro potřeby gravimetrických měření.
Pro vybrané referenční body jednotného evropského tíhového systému UEGN02 na území ČR (tab.1), byla mezní
chyba rozdílu (dvojnásobek střední chyby rozdílu, koeficient
spolehlivosti roven 0,95) při porovnání s testovacím vyrovnáním 7.1 překročena asi u 45 % bodů.

[3] DIVIŠ, K.–LEDERER, M.–TRAKAL, J.: Tíhové měření v Základní geodynamické síti České republiky. Geodetický a kartografický obzor, 47(89), 2001, č. 7, s. 141–146.
[4] FALLER, J. E. et al.: Fourth International Comparison of
Absolute Gravimeters. Metrologia, 1995, 32, p. 135–144.
[5] FRANCIS, O.–MAZZEGA, P.: Global charts of ocean tide
loading effects. Journal of Geophysical Research, 95(C7),
11411–11424, 1990.
[6] KOSTELECKÝ, J.: Zpracování gravimetrických měření, vyrovnání denního úseku a vyrovnání gravimetrické sítě středního rozsahu v prostředí IBM-PC (verze 1.3). Výzkumná
zpráva VÚGTK Zdiby, č. 995/99. Praha 1999. 22 s.
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Praha 2002.
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[9] LEDERER, M.–PÁLINKÁŠ, V.–KOSTELECKÝ, J.(ml.): Opakovaná absolutní tíhová měření v České gravimetrické síti.
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č. 8, s. 145–161.
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Plenární zasedání expertní skupiny
kvality EuroGeographics v Helsinkách
061:351:528

EuroGeographics je sdružení státních mapových služeb (SMS – angl.
NMCA – National Mapping and Cadastral Agency), jejich zástupců,
kteří se podílí na společném vývoji prostorových datových sad pokrývajících Evropu, na vzájemné spolupráci v oblasti standardizace,
předávání zkušeností a společném vývoji ve zpracování prostorových dat. Expertní skupina EuroGeographics zaměřená na kvalitu
(EGQ – Expert Group on Quality) je nejstarší pracovní skupinou
EuroGeographics (obr. 1). V letošním roce vstoupila činnost této skupiny již do jedenáctého roku. Každý rok se konají dvě plenární zasedání členů EGQ, hodnotící setkání v některé ze státních mapovacích agentur a schůzky koordinačního výboru.
Poslední plenární zasedání EGQ uspořádala National Land Survey
(NLS) Finska v Helsinkách ve dnech 5. až 7. 5. 2008. Setkání zahájil generální ředitel Jarmo Rattia. Uvítal členy EGQ a zmínil vývoj
NLS. V nebližší budoucnosti NLS plánuje přechod k vedení vlastnických informací podrobnějšího charakteru, využití digitální fotogrammetrie v souladu s budováním nového systému zajištění kvality
při dodání fotogrammetrických snímků, využívá technologie GPS
apod. Antti Jakobson (NLS), odstupující předseda EGQ, představil
stávající verzi dlouhodobého plánu EGQ, shrnul činnost v minulém
roce a představil nového nástupce – Carol Agius z Malty.
Prezentace prof. Lysandrose Tsoulose z aténské univerzity představila Systém řízení kvality (QMS – Quality Management System)
v řecké SMS založené teprve roku 1995 tamním Ministerstvem životního prostředí. Řecká SMS čítá 94 katastrálních úřadů. Systém
QMS slouží pro kontrolu geodetických prací, ortofotomapování a or-

tosnímků, evidence lesních porostů, kontrolu digitalizace katastrálních dokumentů, kontrolu distribuce map a dat a kontrolu měřických
prací. Zmíněny byly také prostředky pro systém kvality v personální
politice. Procedury QMS jsou dokumentovány prostřednictvím standardů se základním popisem, diagramem, průvodcem, formuláři, katalogy, identifikátory včetně měření odchylek a porovnávání se standardem, celý QMS je odpovídajícím způsobem archivován. Veškeré
procedury jsou kódově označeny (A, E, K, O – procedure, form, catalogue, guideline). Technicky je řecký QMS založen na SAP a MS
Project server. Ke QMS existuje manuál kvality obsahující základy
ISO 9000. Celkem je evidováno na 57 ukazatelů – finanční, geoprostorové, tématické.
Z dalších zajímavých prezentací lze zmínit příspěvek Christiny
Wasström, který se týkal QMS Švédska a jeho nedílné součásti – programu pro zvýšení kvality topografických dat. Ten je založen na ISO
standardech pro metody vzorkování a kvalitu prostorových dat.
Měření kvality bere v úvahu nejnovější standard ISO 19138. Jsou
kontrolovány základní prvky kvality jako např. logická konzistence
(bezespornost), úplnost a tématická přesnost. Na setkání byly předneseny také výsledky posledního hodnotícího setkání v Ordnance
Survey v Southamptonu a také předneseny národní zprávy členských
zemí.
Za velice inspirující lze považovat prezentaci společnosti 1Spatial, která předvedla komplexní systém pro zajištění kvality na bázi
webového řešení s databázovou částí řešenou datovou vrstvou SŘBD
Oracle. Kvality se týkaly také prezentace QMS NLS Finska, které
se zaměřily především na vývoj celého systému, který je systematicky budován od počátku 90. let minulého století. QMS se v poslední době zaměřuje také na digitální model terénu. Zásadní pro
QMS finské NLS je společnost Geoaudit Oy, která zajišťuje kontrolu
geometrické přesnosti, úplnosti, tématické přesnosti jako externí dodavatel. Drtivá většina těchto kontrol je prováděna na bázi metod
vzorkování dle příslušných norem ISO. Veškeré činnosti jsou dokumentovány fotograficky, je zpracován speciální report obsahující
veškerá data o nalezených chybách a předán NLS v nestandardizované, proprietární formě.

Obr. 1 Účastnící plenárního zasedání EGQ
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Celkově lze hodnotit setkání EGQ jako velice přínosné, zejména získání dalších zkušeností z prezentací ostatních SMS. Z pohledu
EGQ se jednalo o zásadní zasedání, protože během něj se vytvořily nové tématické pracovní podskupiny, které se budou zabývat
standardizací v rámci OGC, QMS a také vyhodnocováním kvality
(Quality Evaluation). Příští plenární zasedání je naplánováno na podzim 2008 do španělské Barcelony.
Ing. Tomáš Cajthaml,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby

Návštěva ve Vojenském geografickém
archivu ve Florencii
061:528:912

Ve dnech 19. až 22. 5. 2008 proběhla návštěva zaměstnanců Zeměměřického úřadu (ZÚ) ve Vojenském geografickém archivu v italské Florencii, který je součástí Vojenského geografického ústavu
(Istituto Geografico Militare, I.G.M.).
Za ZÚ se návštěvy zúčastnili Miroslav Kronus a Tomáš Grim
z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK), které přivítal velitel I.G.M. brig. gen. Carlo Colella a průvodcem po ústavu byl
Dr. Andrea Santoni.
V průběhu návštěvy byli zaměstnanci ZÚ seznámeni s historií archivu, jeho zřizovatelem, vnitřní organizační strukturou, způsobem
získávání přírůstků, metodami popisu různých druhů archiválií a způsobem jejich uložení, ochranou před poškozením, předkládáním archiválií badatelům a též s publikační činností archivu.
Pozornost byla při návštěvě a jednáních s pracovníky archivu věnována otázkám metodiky popisu archiválií, vytváření elektronických soupisů a databází, vyhledávání (rešerší) archiválií, jejich pre-

zentace na internetu, intranetu i přímo v prostorách archivu a otázkám ochrany fyzického stavu archiválií.
Mnoho poznatků bylo získáno v oblasti elektronického popisu archiválií a v oblasti prezentace archiválií a propagační činnosti. Metodika elektronického popisu archiválií florentského archivu je zásadně odlišná od metodiky popisu v ÚAZK. To je dáno jednak
samotným zřizovatelem archivu (v České republice je jím ZÚ a resort ČÚZK, v Itálii resort obrany), ale hlavně metodickým vedením
archivu (v ZÚ je uplatněn princip archivní, ve Florencii princip knihovnický – ÚAZK metodicky vede Archivní správa MV ČR, archiv
ve Florencii italská Národní knihovna). Popis map ve florentském
archivu je ryze knihovnický.
ÚAZK je ve srovnání s Florencií mnohem více zaměřen na publikování informací i celých naskenovaných archiválií na internetu.
Ve Florencii jsou na internetu vystaveny pouze ilustrační ukázky
a většina informací (např. skenů dosud naskenovaných map) je k dispozici pouze pro pracovníky archivu na intranetu. Veřejná (internetová) data knih a map florentského archivu jsou ale součástí nyní budovaného společného internetového katalogu několika florentských
knihoven. Na rozdíl od ÚAZK není archiv ve Florencii v pravém
slova smyslu veřejný (s tím souvisí i nízká návštěvnost – pouze cca
2 badatelé denně), hlavní těžiště jeho činnosti spočívá v zajišťování
servisu pro I.G.M.
Mnohem propracovanější je ve Florencii velkoplošná prezentace
některých unikátních archiválií přímo v prostorách archivu. Četné
staré mapy a geodetické přístroje jsou vystaveny ve zdejších historických sálech (obr. 1) a na chodbách ve vitrínách, přičemž mapy
jsou chráněny proti působení UV záření speciálním sklem.
I v ÚAZK bude časem nutné přistoupit k odborné konzervaci
a restaurování některých nejzajímavějších archiválií (např. takřka
unikátní Vischerovy mapy Moravy z roku 1692), nejlépe ve spolupráci s restaurátorským pracovištěm Národního archivu, které patří
v tomto oboru v ČR k nejlepším. Zajímavé by jistě bylo tyto archiválie poté trvale (a bezpečně) vystavit.
RNDr. Miroslav Kronus, RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Geoinformatika se skloňovala opět
v Brně 2008
351:51:528

Obr. 1 Interiér archivu (převzato z I.G.M.)

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) uspořádala ve dnech
28. až 30. května konferenci Geoinformatika ve veřejné správě. Konference, navazující na tradici dřívějších podobně orientovaných setkání v Seči u Chrudimi, vzbudila zaslouženou pozornost více než
dvou stovek odborníků z oblasti GIS a geoinformačních technologií.
Programový výbor sestavil příspěvky do několika tematických
sekcí. První jednací den byl po zahájení věnován nejprve technologiím GIS pro města a obce, velkou pozornost potom zaznamenaly
příspěvky zástupců ministerstev a centrálních úřadů – ministerstva
vnitra, ministerstva zemědělství, ministerstva práce a sociálních
věcí, Českého statistického úřadu a Zeměměřického úřadu. Druhý
den konference zahájila jednání sekce, která se věnovala v současné
době velmi aktuální problematice územně analytických podkladů,
následovaly sekce zabývající se webovými technologiemi v oblasti
geoinformatiky, dále sběrem dat pro GIS a konečně aplikacemi GIS
při řešení praktických úloh veřejné správy, například v oblasti dopravy, turistiky apod. Jedním z nejčastěji zmiňovaných témat v řadě
přednášek byla harmonizace geoprostorových dat. Tato problematika je v celoevropském měřítku řešená směrnicí o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace Evropském společenství
(INSPIRE – obr. 1) a u nás jsou momentálně aktuální přípravy na
implementaci do národního prostředí. Jedná se o natolik sledovanou záležitost, že jí byl na konferenci věnován zvláštní seminář a následný workshop. Účastníci si tak mohli vyměnit názory zejména
na zpřístupňování geoprostorových dat a na jejich integraci. Poslední den se přednášející věnovali mezinárodním a národním geoinformačním projektům a konečně také významu geoinformatiky
pro oblast ochrany životního prostředí. Součástí konference byla
jako obvykle výstava dodavatelů geoinformačních technologií
(obr. 2) a výstava posterů.
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Oprava:
V článku Doležal, M.–Kyrinovič, P.–Kopáčik, A.: Testovanie robotizovaných univerzálnych meracích staníc v laboratórnych podmienkach (GaKO 5/2008) došlo na straně 81 k výpadku písmene v názvu
článku. Čtenářům se omlouváme.
Redakce

OZNAMY
Zmena v redakčnej rade
V súvislosti s menovaním Ing. Bronislavy Tóthovej do funkcie riaditeľky Odboru koordinácie projektov OPIS na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) Ing. Tóthová
na vlastnú žiadosť skončila s účinnosťou od 1. 8. 2008 svoje pôsobenie vo funkcii členky a v párnom kalendárnom roku i predsedníčky redakčnej rady Geodetického a kartografického obzoru; do
tejto funkcie bol predsedom ÚGKK SR s rovnakou účinnosťou menovaný Ing. Vladimír Stankovský, podpredseda ÚGKK SR.
Redakcia

Obr. 1 Ředitel CENIA (Česká informační agentura
životního prostředí) Jiří Hradec při vystoupení na
semináři o INSPIRE

DISKUZE, NÁZORY, STANOVISKA
Mají se geodeti zajímat o klimatické
změny?
528.2:551

Obr. 2 Doprovodná výstava dodavatelů
geoinformačních technologií

Letošní konference opět potvrdila stále vzrůstající úroveň geoinformatiky v České republice, která snese srovnání s úrovní ve vyspělých zemích. Jak bylo na konferenci konstatováno, významný podíl na tom má i resort ČÚZK, stačí připomenout jenom významný
pokrok v oblasti zpřístupňování informací z katastru nemovitostí
a poskytování základní geografických dat. Problémem v oblasti
geoinformatiky zůstává určitá uzavřenost a malá ochota rozvíjet mezinárodní styky, málo se tak dává světu na vědomí, že máme co nabízet. Jak zaznělo v několika příspěvcích, na vině je částečně jazyková bariéra, možná také omezené možnosti finančního zajištění
častějších kontaktů s odborníky v jiných zemích. Jako zvláště naléhavý problém se ukazuje rovněž neexistence národní geoinformační
politiky. CAGI si proto pro následující období klade za cíl věnovat
pozornost uvedeným problémům. Mimo jiných plánovaných aktivit
CAGI zamýšlí uspořádat velkou konferenci pro odborníky ze zemí
střední a východní Evropy, která by měla napomoci výměně informací a otevření trhů pro geoinformační služby v širším evropském
měřítku.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

Bezmála každý den nám masmédia předkládají zprávy o změnách
klimatu, nejčastěji v podobě hrozivého globálního oteplování.
O stoupání hladiny oceánů s budoucím zaplavením Bangladéše a tichomořských ostrovů, o ledních medvědech, kterým tání arktických
ledovců ohrožuje životní prostředí (mimochodem: tání plovoucího
ledu nezvyšuje hladinu), i o nezbytnosti omezit exhalace CO2, což
se nepodařilo globálně akceptovat ani na základě kjótského protokolu (1997), ani při konferenci na Bali (2007). A je toho plno na
webu – postačí zadat vyhledávačům „klima“ či „oteplování“ (případně „climate“ nebo „warming“ či „heating“). Dostaneme vědecká
pojednání, výsledky modelových výpočtů a statistických zpracování
pozorování, grafy dosavadního vývoje a variantních prognóz průměrné teploty na Zemi, jejího rozložení, změn mořských proudů,
výšky hladiny oceánů, vzdušného proudění, srážek atd. Dočteme se,
že klima se měnilo (též astronomickými vlivy) ve všech dobách
geologického vývoje planety, i v době lidské civilizace – třeba tzv.
„malá doba ledová“ v 16. až 19. století (s průměrnými teplotami asi
o 2 °C nižšími než dnešní), a že je nesnadné oddělit přirozené změny
od vlivů lidské činnosti, jak naznačují některé souvislosti (korelace)
klimatologických charakteristik s průmyslovým rozvojem od 19. století. Ještě obtížnější je dokázat, že lidstvo skutečně může podstatnou
měrou ovlivnit vývoj klimatu na Zemi. To vše má charakter solidní
vědecké práce a uvažování, byť jsou číselné výsledky různých autorů někdy rozdílné, podle výchozích dat, způsobů modelování atd.
Na webu ale je i spousta v podstatě laické publicistiky, založené často
na jednotlivých, z kontextu vytržených vědeckých výsledcích.
Pohledy na klimatické změny (globální oteplování), předkládané
veřejnosti, se pohybují mezi dvěmi krajnostmi. Katastrofický pohled,
který hlásá zejména Al Gore (např. [1], [2]), předvídá vzestup hladiny světového oceánu až o 6 m (jiní říkají až o 7 m) a bezmála zkázu
všeho života nebo alespoň lidstva, když se rychle něco neudělá. Ten
pohled se nejspíš více zamlouvá médiím. Jakoby, když v polovině
osmdesátých let s koncem studené války pominula (vlastně ne tak
docela) hrozba jaderného konfliktu, bylo nutné přiživovat jiné „globální obavy“. Druhou krajnost, tedy neprokázanost katastrofických
výhledů, případně lidských vlivů na změny klimatu, představují např.
názory Bjørna Lomborga [3], kritizujícího mj. nekorektní statistické
manipulace s daty. U nás je to hlavně Václav Klaus [4], který ve varováních o nebezpečném oteplování vidí bezmála zlovolné spiknutí
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„environmentalistů“, ohrožujících lidskou svobodu. Uvažuje přitom
hlavně v ekonomických kategoriích nákladů a výnosů, i pokud jde
o „absolutizaci“ principu apriorní opatrnosti.
Všichni publicisté hlásají, že jejich tvrzení, pro která se dovolávají „světových vědců“, jsou (nebo ta opačná nejsou) „vědecky dokázána“ (až se chce říci s aforistou: „příliš častým opakováním slova
věda vzniká pověra“). Modely globálního dění jsou ale pro verbální
pojednávání velmi složité, je tu problém vstupních dat (co, kdy, od
kdy, kde a jak se měřilo), fyzikálních souvislostí (někdy jen tušených) dění na souších, ledovcích, v oceánech a v atmosféře, otázky
volby metodiky statistických interpretací a extrapolace do budoucnosti, i „jen“ realizace numerických výpočtů. Nebudeme se tedy diletantsky pokoušet o rozhodnutí, zda a kteří klimatologové mají
pravdu, ale položíme si znovu otázku z nadpisu: Mají se geodeti zajímat o klimatické změny? Totiž – mají se o ně zajímat z titulu své
profese, nejen jako ostatní světoobčané? Umírněné předpovědi (viz
např. [5]) odhadují pro nové století stoupání mořské hladiny do ca
60 cm (rozmezí je podle modelů 18 až 59 cm), průměrné teploty na
Zemi i při intenzivním využívání fosilních paliv o ca 4 °C (2,4 až
6,4 °C), přičemž změnami mořských proudů a atmosférické cirkulace se může někde i ochladit. Lze očekávat též globální přerozdělení srážek, které již v letech 1976 až 2005 dosáhlo někde  15 až
20 % (pěkný obrázek je v příloze časopisu National Geographic
Česko – říjen 2007). To vše může mít řadu důsledků pro biosféru
(včetně „noosféry“) – neboť i se vší dnešní vyspělou technikou jsme
závislí na vodních zdrojích a třeba i na hmyzu, opylujícím rostliny
pro náš stůl. Jsou však nějaké důsledky i přímo pro náš obor?
Je-li geodézie vědou (a technikou) měření Země, jako celku i částí
(včetně lidských výtvorů), určování polohy, výšky, tvarů, ploch a objemů, tíhového pole – a též změnami toho všeho, ptejme se, co z toho
může být změnami klimatu, či globálním oteplováním ovlivněno.
První, co nás napadne, když je řeč o stoupání hladiny světového
oceánu, jsou nadmořské výšky. O tomto pojmu se poněkud neuctivě
vyjadřuje Karel Kučera ([6], str. 106): „...z volby nulové hladiny
v blízkosti hladin moří vyplývá povšechný termín nadmořská výška
nebo také absolutní výška, což neznamená ani jednoznačnost definice, ani bezchybnost...“ Rozdílnost středních hladin moří a z toho
vyplývající rozdílnost výškových soustav i na jednom kontinentu je
dávno známa, a také všichni víme, že výšky v soustavě „Balt po vyrovnání“ (Bpv) jsou o ca 40 cm menší než v soustavě jadranské (J).
Jistě si nikdo nemyslí, že by se výškové soustavy (tj. „nadmořské
výšky“ množství bodů) měly upravovat podle stoupání hladin moří.
Již v předdružicové éře došlo ke spojování výškových sítí a k jejich
společným vyrovnáním v rámci kontinentů (v Evropě UELN – United European Levelling Network). Na základě měření kosmické geodézie (GPS) vznikla v Evropě „globálnější“, leč stále „jen“ kontinentální síť EUVN (European Vertical GPS Reference Network),
a byly k ní odvozeny korekce jednotlivých národních systémů (které
lze využít třeba při „přeshraničních“ pracích). Souvislosti zmíněných (i dalších) evropských polohových a výškových systémů přehledně vysvětluje Jaroslav Šimek [7]. Kosmická geodézie však nyní
umožňuje i vytvoření jednotného celosvětového výškového systému.
Problém je dosti složitý (viz např. [8], [9]) – jeho princip spočívá
v určení (z altimetrických dat s pomocí přesného globálního gravitačního modelu) a v mezinárodním přijetí referenční hodnoty geopotenciálu W0, nejlépe pro úroveň blízkou klidné hladině světového oceánu (geoid). Poté lze pro i-tý lokální výškový systém (se
znalostí geopotenciálních kót W0i) určit rozdíl W0i = W0 W0i,
a z toho pak (na základě definice dynamických výšek a řady konstant) odchylku daného systému od globálních výšek (laskavý čtenář zde omluví zestručňující nepřesnosti a velká zjednodušení). Navrhované hodnoty W0 se dle různých autorů poněkud liší (v řádu
10-7) – např. Laura Sanchez (SRN) uvádí 62 636 853.4 m2s-2, Milan Burša navrhuje 62 636 856.0 m2s-2 [9]. Takže, podobně jako definice zeměpisných délek, parametry rotace Země, časová škála atd.,
budou i výškové systémy v „epoše globálního oteplování“ trvale definovány nikoliv „středními hladinami moře“, ale souborem referenčních stanic s udanými výškami, určitými konstantami (jako W0),
definicemi a formulemi. A mareografy budou „jen“ sledovat stoupání hladin relativně k pevninám (které se mohou i zvedat – viz např.
postglaciální zdvih Skandinávie).
Panta rhei, aneb vše plyne, vše je v pohybu, jak říkali staří Řekové.
Klimatické, globálně oteplovací pohyby vodních a vzdušných hmot,
mohou doplňkově ovlivnit řadu dalších jevů, jako jsou periodické
a sekulární změny tíže, slapové deformace zemské kůry, rotace Země
nebo časové změny referenčních soustav. Navíc probíhají, patrně bez
„oteplovacích“ vlivů, posuny a rotace litosférických bloků v rámci
globální tektoniky, i recentní pohyby kontinentální a lokální jako projevy geologického dění. To vše se již dlouhou dobu rutinně sleduje
a analyzuje, a to s velkým využitím metod kosmické geodézie. Je
o tom podrobně, i když ne zrovna populárně, pojednáno v publikaci
Milana Burši a Jana Kosteleckého [10]. Mimo jiné je tam na str. 317
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(v anglické verzi na str. 361) informace o poslední (ze čtyř) době ledové, která skončila asi před 6500 lety s hladinami moří o 40 až
50 m nižšími. Dnešní úrovně bylo dosaženo přibližně před 6000 lety.
Konstatuje se stoupání hladiny moří průměrně o 0.7 mm/rok. A kdyby
úplně roztál antarktický i grónský ledovec – stoupla by hladina světového oceánu asi o 60 m. V každém případě jsou všechny tyto jevy
v oblasti geodézie známy a sledovány, takže nějaká zvláštní opatření
z pohledu klimatických změn nejsou potřebná. A už vůbec ne, pokud
by šlo o fyzikální redukce měření při globálních změnách teplot o několik stupňů, jiném proudění vzduchu apod. Takže se asi budeme
o klimatické změny (globální oteplování) i nadále zajímat („jen“)
stejně jako ostatní příslušníci druhu homo sapiens – člověk moudrý.
Jako takoví bychom ovšem měli trochu myslet na minimalizaci svého
možného podílu na nepříznivých změnách.
Čtenář, který dočetl až sem, jistě pochopí, že číselné údaje v této
úvaze jsou jen výběrem z velkého množství hodnot, které lze nalézt
v pramenech. Jde nám jen o představu, neboť výpočty různých vědců
podle různých modelů se mohou dosti lišit, přesto, že se na problému
pracuje již velmi dlouho.
Dojem, že změny klimatu či globální oteplování jsou jen „módní
novinky“ poslední doby, je totiž mylný. Tak např. v ruské knize
o těchto změnách, která vyšla roku 1974 [11], cituje autor Michail
Ivanovič Budyko k tématu na 260 publikací z celého světa, od roku
1884, přičemž nejstarší, která má změnu klimatu přímo v názvu, je
z roku 1897 [12]. V Budykově knize se na úrovni poznání roku 1974
naznačují možné zdroje klimatických změn a předvídají jevy, které
vidíme na rozhraní XX. a XXI. století v přírodě a v debatách o nich.
Mluví se i o možném podílu změn klimatu na vyhynutí dinosaurů
([11], str. 160), o možném vlivu člověka na změny klimatu (str. 228)
a o vlivu těchto změn na lidskou společnost (např. str. 232, 257). Ale
mamuti možná nevyhynuli vlivem změn povětrnosti – nabízí se hypotéza, že je pralidé, „lovci mamutů“ (včetně těch našich) – v podstatě snědli (tamtéž, str. 161 a 162). A dokládá se to výpočty modelů
bilance biomasy velkých savců, pronásledovaných lovci horního
(mladšího) paleolitu. I když tehdy ještě nebyli geodeti, pra-homo sapiens dokázal na konci poslední doby ledové mnohé...
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osmdesátiletý
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Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc., profesor Ústavu geodézie Fakulty
stavební VUT v Brně se narodil v Humpolci dne 9. 6. 1928.
Po ukončení studia zeměměřictví na Vysoké škole technické
v Brně v roce 1951 působil až do roku 1995 jako vysokoškolský učitel na Vojenské akademii v Brně. Přednášel geodézii a geodetické
výpočty, v roce 1965 byl pověřen zavedením předmětu elektronické
geodetické přístroje a od roku 1975 přednášel také vyrovnávací počet. V letech 1970 až 1988 byl též externím učitelem na Fakultě stavební VUT v Brně, kde od roku 1995 působí jako profesor geodézie. Vědeckou hodnost DrSc. získal v roce 1980 a v následujícím
roce byl jmenován profesorem geodézie.
Velmi rozsáhlá je jeho vědecká a odborná činnost: spolupracoval na přípravě vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické sítě
(JAGS), na geodetickém zabezpečení radiolokačních pátračů, na moderních vytyčovacích metodách příhradových mostů, na převodu
geodetických polohových základů do ETRS 89 (European Terrestrial
Reference System). V letech 1976 až 1980 se podílel na výzkumných pracích v KAPG. Spolupracoval na odvození závislosti systematických chyb měřených délek AGS na výškovém úhlu Slunce.
Cenné jsou jeho práce pro zavedení nových metod výpočtu deformací a posunů u vodních staveb, při převzetí metodiky zaměřování
polohy radiolokačních zařízení, převzetí analýzy polohové přesnosti
Základního polohového bodového pole (ZPBP) v S-42/83, při určení
kvality identických bodů družicové sítě DOPNUL v S-42/83, při převzetí nové metodiky výpočtu polohových bodů ZPBP převedených
do ETRS 89 a v neposlední řadě vědeckovýzkumné práce pro Topografickou službu Armády ČR.
Je dlouholetým předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky na
VUT v Brně a STU v Bratislavě, byl předsedou nebo členem několika desítek jmenovacích a habilitačních komisí pro obor geodézie
na vysokých školách v Praze, Brně a Bratislavě, po dvacet let (1971
až 1991) zastával funkci vědeckého tajemníka Společnosti geodézie
a kartografie ČSVTS a byl členem Národního komitétu a národním
delegátem pro FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů). Jako aktivní účastník mnoha sympozií, konferencí a seminářů přednesl řadu
odborných referátů doma i v zahraničí a často byl a stále je iniciátorem a garantem odborných akcí. Jeho publikační činnost zahrnuje
přes padesát výzkumných zpráv a studií, pět vysokoškolských učebnic a sedm učebních textů, desítky odborných a vědeckých článků
v českém, německém, anglickém a ruském jazyce.

Obr. 1 Erb prof. K. Kořistky

Srdečně blahopřejeme!

Obr. 2a Stavba signálu a měřické věže

Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU
Vzpomínka na měřické věže
528.01(093)

Umělé dřevěné signály trigonometrických bodů, mnohdy budované
i se zvýšeným postavením přístroje (teodolitu, případně heliotropu),
se od první čtvrtiny 19. století staly nedílnou součástí naší krajiny.
Měřické věže patřily k jejím dominantám, menší pyramidy prostřednictvím rytířského erbu známého českého geodeta a kartografa
prof. Karla Františka Edvarda Kořistky (1825 až 1906) vstoupily do
heraldiky (obr. 1). Překlad hesla zní: Každá hora se vytrvalostí zdolá.
Zásluhy o ustálení tvaru zejména vrcholu stavby se signální tyčí jsou
prof. Františkem Novotným (1864 až 1918) v jeho I. dílu Geodésie
vyšší (1909) připisovány generálu Robertu Daudlebskému ze Sternecku (1839 až 1910) do roku 1870.

Obr. 2b Stavba signálu a měřické věže
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Obr. 3 Tripode
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Zejména stavba věží trigonometrických bodů, obvykle volených
na terénních vyvýšeninách s lesními porosty, patřila k nákladným
akcím. Publikace [1], která sama je důkazem obliby těchto staveb
(lidově trianglů) v laické turistické veřejnosti cituje, že roku 1924
na stavbu měřické věže s celkovou výškou 36 m a výškou postavení
přístroje 29 m nad terénem bylo použito 33 m3 dřeva, 1 m3 prken,
450 kg cementu, 150 kg hřebíků a další materiál. Práce 7 dělníků,
z nichž pouze jeden byl kvalifikovaný tesař, trvala 24 dní. Dobové
fotografie z archivu autora těchto řádků dokládají, že se z dnešního
hlediska bezpečnosti práce jednalo o činnost poměrně riskantní
(obr. 2 a, b). Autor snímků není bohužel znám, podle popisu na rubu
lze však předpokládat, že obrázky byly použity v některé z odborných publikací. Mužům na fotografiích patří – i s odstupem let – můj
obdiv.
Poslední měřická věž na území České republiky byla postavena
snad až v roce 1994, v době, kdy naprostá většina jejích předchůdkyň se zřítila nebo již úplně zmizela. Ne všechny věže však měly
obvyklý tvar zřejmý z obr. 2 a uváděný i ve starších učebnicích, tedy
tvořený rovnou (většinou jedlovou) kulatinou. V 30. letech 20. století budoval Dr. Ing. Antonín Pokorný při československé triangulaci na tehdejší Podkarpatské Rusi dřevěné signály a věže dvojího
typu. O jejich stavbě a především o jejich výhodách napsal dvě strojopisné zprávy ([2], archiv autora), datované rokem 1934. Z nich jsou
převzaty i fotografie na obr. 3 a 4.
První konstrukcí byl tzv. tripode (obr. 3), který teoreticky
odvodil při požadavku minimální torze francouzský plukovník
Durande. Vrchol výše položeného trojúhelníka horizontálního obvodového věnce se musel promítat na normálu (osu) strany (břevna)
níže položeného věnce, přičemž délka stran byla v poměru 1:2.
Tvar spodní úrovně stavby je patrný z obr. 3. Dr. Pokorný uvádí,
že stočení observačního sloupu u nás tehdy obvyklých měřických
věží, vyvolané vnějšími vlivy, zejména jednostraným osluněním,
změnami vlhkosti dřeva a větrem, způsobujícími především tlakové
a tahové namáhání dřeva a méně významný ohyb, dosahuje až 27
za 1 hodinu. Možná z toho důvodu byly v uvedené lokalitě poměrně často stavěny železobetonové nebo zděné observační pilíře,
svou výškou zaručující uspokující viditelnost při vyloučení přízemních refrakcí. Oproti tomu tripody vykázaly stočení pouhých
4 za hodinu při výšce 14 m. Na obr. 3 je tripode však použit jen
jako signál na TB Berehovská velká hora. Výhodou byla značná
tuhost a úspora materiálu a tedy i dopravních nákladů: pro 20 m vysokou stavbu postačilo 1,6 m3 dřeva oproti 5 m3, potřebným k výstavbě ve vnitrozemí republiky obvyklého typu. Kromě zlevnění
výstavby bylo předností i její urychlení, nevýhodou však byla nutnost spojování rohů páskovou ocelí.
Druhou konstrukcí byly tzv. napjaté observační sloupy resp.
věže, stavěné podle zkušeností z USA, ale i Německa a Polska
s prohnutými vzpěrami. Na obr. 4 je 19 m vysoký signál nad betonovým observačním pilířem TB Jazerný pahorek. Stavba zřejmě
byla poněkud obtížnější. „Vzpěry postavíme svisle do jam a zasypeme či obetonujeme. Přibijeme dolní věnce a kleštiny. Pak v úhlopříčnách stáhneme vzpěry k sobě na žádoucí vzdálenost a přibijeme kleštiny v 1. patře a věnce. Věnce na každé straně přesahují
přes vzpěry. Rovněž kříže budou přesahovat přes vzpěry a to o tolik, aby po jejich prohnutí do oblouku by bylo možno je zaklesnouti za přečnívající konce věnců. Prohnuté kříže po zaklesnutí vykonávají tlak na konce věnců, které se v důsledku toho poněkud
prohnou dovnitř. Nyní tedy máme celou konstrukci napjetím pevně
sevřenou.“ K výhodám patřila úspora materiálu, protože se mohlo
stavět z podstatně slabší kulatiny, odpadla potřeba zdvojení kleštin a dodatečného zpevnění ondřejskými kříži, stavba byla užší a zabírala méně místa. V témže roce 1934 byl ještě úspěšně postaven
9 m vysoký signál tohoto typu na TB Roštún. Dr. Pokorný předpokládal vyvinutí lehké transportabilní konstrukce, kterou by stavěli stálí figuranti.
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Obr. 4 Napjatý signál
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Observační sloup Veliš
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Nedaleko pohádkového města Jičína se nachází dominanta okolí,
429 metrů vysoká čedičová homole, Veliš.
Původně zde stával opevněný hrad, který odolával času i útokům
nepřátel, včetně silných švédských vojsk za třicetileté války, ale neodolal již císařskému rozkazu, a tak byl ve druhé polovině 17. století zbořen a postupně rozebírán jako stavební materiál.

Vrchol Veliš, jehož tvar je poznamenaný čedičovým lomem, je
dominantou kraje, z níž je krásný rozhled do okolí – při dobrém
počasí je kromě panoramatického výhledu na město Jičín vidět
i vrchol Ještědu a hřebeny Krkonoš. Bod je identický s bodem stabilního katastru z let 1824 a 1825, v roce 1864 bylo na něm provedeno Středoevropské stupňové měření. Po astronomických měřeních byl zařazen do sítě Laplaceových bodů. Od roku 1941 patří
do základní trigonometrické sítě a jeho dnešní podoba je cihlová
stupňovitá pyramida (obr. 1) vysoká 10 metrů, která se stala nedílnou součástí vrcholu.

Obr. 1 Cesta k observačnímu sloupu
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