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Koncept novej kalibračnej
základnice pre elektronické
diaľkomery v Slovenskej republike

Abstrakt

Elektronické diaľkomery (EDM) sa kalibrujú na základnici s lineárne usporiadanými a s trvale stabilizovanými bodmi, ktoré 
ležia v bežne používanom rozsahu meraných dĺžok. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v spolupráci 
s Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava a Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave napláno-
vali vybudovanie novej základnice na Slovensku, pretože kalibračná základnica v Hlohovci je dlhodobo nevyhovujúca na  
kalibračné účely. Tento príspevok opisuje lokalitu pre situovanie novej základnice, vysvetľuje vstupné parametre a výpočet 
dizajnu základnice a uvádza spôsob stabilizácie bodov.

The Concept of the New Calibration Baseline for Electronic Distance Meters in Slovak Republic 

Abstract 

Electronic distance meters (EDM) are calibrated using a baseline with linearly arranged and permanently monumented 
points which lie within the usually used range of measured distances. Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the 
Slovak Republic with Geodetic and Cartographic Institute Bratislava and Research Institute of Geodesy and Cartography in 
Bratislava decided to build up a new calibration baseline in Slovakia, because the calibration baseline in Hlohovec is no 
longer suitable for calibration purposes. This paper describes the location for the new baseline, explains the input parame-
ter and the calculation of the baseline’s design and shows the way of point’s monumentation.

Keywords: distance meter, calibration, design, monumentation, location
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V článku je predstavený návrh novej kalibračnej základ-
nice pre EDM na základe aktuálneho stavu tejto proble-
matiky, ktorý je zhrnutý v [3], [4].

Článok je členený nasledovne: V druhej časti sú zopa-
kované ciele kalibrácie EDM. V tretej časti je opísaná loka-
lita, v ktorej sa bude základnica nachádzať, a taktiež je táto 
lokalita posúdená vzhľadom na známe kritériá. V štvrtej 
časti je najprv vysvetlený všeobecný výpočet dizajnu zá-
kladníc a následne zdôvodnený a vypočítaný dizajn novej 
základnice. Návrh stabilizácie bodov základnice je opísaný 
v piatej časti.

Kalibrácia EDM

Kalibrácia je podľa [5], [6] definovaná ako určenie vzťahu 
medzi hodnotami meracieho systému (meranými hodno-
tami) a skutočnou (správnou/referenčnou) hodnotou me-
ranej veličiny. Skutočné hodnoty spravidla poskytujú po-
rovnávacie normály alebo kalibračné zariadenia, pričom 
je potrebné preukázať ich nadväznosť na národné štan-
dardy. Výsledkom kalibrácie môže byť kalibračná kon-
štanta, kalibračné faktory (násobky) alebo tiež kalibračné 
funkcie, ktoré opisujú vzťah medzi meranými veličinami 
a skutočnými hodnotami čo možno najsprávnejšie.

Pri kalibrácii EDM na základnici sa porovnávajú dĺžky 
merané pomocou EDM a dĺžky určené referenčným mera-
ním s (spravidla rádovo) vyššou presnosťou a s metrolo-
gickou nadväznosťou na definíciu metra podľa medziná-

Úvod

Geodetické merania vyžadujúce vysokú presnosť je nevy-
hnutné vykonávať s geodetickými prístrojmi, ktoré sú kali-
brované v pravidelných časových intervaloch. Kalibrácia 
dĺžkomernej časti univerzálnych meracích staníc – EDM 
sa vykonáva podľa známeho postupu na kalibračnej zá-
kladnici.

V Slovenskej republike (SR) sa na kalibráciu EDM využí-
vala jediná základnica v Hlohovci, ktorá bola vybudovaná 
v rokoch 1978-1979. Hoci základnicu tvorilo sedem pilie-
rov s celkovou dĺžkou 2 550 m [1], na kalibráciu EDM sa 
bežne využívalo len päť pilierov v rozsahu 960 m. Posled-
né meranie na základnici bolo vykonané v roku 2009. Od-
vtedy je základnica nevyužívaná, pretože prestala vyho-
vovať požiadavkám na výkon kalibrácie EDM. Slovenskí 
geodeti týmto stratili možnosť kalibrácie svojich EDM v SR. 
Podľa vykonaného prieskumu [2] riešia absenciu kalibrač-
nej základnice v SR kalibráciou EDM v Česku alebo v Ma-
ďarsku, prípadne si dávajú svoje EDM otestovať u predaj-
cov geodetickej techniky.

Zámerom Úradu geodézie, kartografie a katastra Slo-
venskej republiky (ÚGKK SR) v spolupráci s Geodetickým 
a kartografickým ústavom Bratislava (GKÚ) a Výskumným 
ústavom geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) je ab-
senciu kalibračnej základnice pre EDM v SR čo najskôr zvrá-
tiť a dať do prevádzky novú kalibračnú základnicu, a tým 
zabezpečiť slovenským geodetom chýbajúcu službu. Za 
týmto účelom ÚGKK SR poveril VÚGK a GKÚ vybudova-
ním novej základnice.

Papčová, M. a i.: Koncept novej kalibračnej základnice...



Obr. 1 Lokalita základnice – Lúčne diely (KÚ Viničné)
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trálne územie (KÚ) Viničné, okres Pezinok) pozdĺž spevne-
nej cesty pre poľnohospodárske účely (obr. 1). Na cca 7 m 
širokom pozemku sa nachádzajú aj dve menšie stavby (jed-
nopodlažné budovy s rozmermi cca dĺžka 9,5 m x šírka 
6,5 m x výška 4,5 m) vzdialené od seba cca 900 m (obr. 2). 
Pozemok vlastní obec Viničné, ktorá ho dostala darovacou 
zmluvou od Ministerstva obrany SR.

Pri výbere lokality pre umiestnenie novej kalibračnej zá-
kladnice bolo prihliadané na splnenie požiadaviek podľa 
[7], [9], [10], [11], [12] kladených na terén, geológiu, meteo-
rológiu, dopravu, a iných faktorov, ktoré sú zhrnuté v tab. 1.

Lokalita Lúčne diely v KÚ Viničné vyhovela uvedeným 
požiadavkám nasledovne: na pozemku bolo šetrením zis-
tená vhodnosť časti vybraného obecného pozemku v dĺžke 
cca 700 m (časť medzi spomenutými dvoma stavebnými 
objektmi), čo podmienilo potenciálnu dĺžku novej kali-
bračnej základnice. Keďže je predbežný zámer v budúc-
nosti využiť základnicu aj na testovanie roverov globálne-
ho navigačného satelitného systému (GNSS), bol tento po-
zemok zvolený tak, aby spĺňal podmienku voľného hori-
zontu, čomu lokalita plne vyhovela (obr. 3). Pozemok pre 
novú základnicu predstavuje okraj poľnohospodársky vy-
užívaného poľa, čo potvrdzuje požadovanú rovinnosť po-
vrchu a ktorý si vyžaduje iba minimálne terénne úpravy 
(pozn. povrch novej základnice je plánované pokryť rovno-
merným trávnatým porastom, ktorý bude pozitívne vplý-
vať na meteorologické podmienky). Vybraný pozemok má 
severozápadno-juhovýchodnú orientáciu (obr. 1, obr. 2), 
čím sa približuje požiadavke na severno-južnú orientáciu. 
Celé územie, resp. pozemok je bez akýchkoľvek výškových 
prekážok a rovnako aj bez vysokej vegetácie.

Keďže z pohľadu geológie bola požiadavka vybudovať 
základnicu na geologicky stabilnom a homogénnom pod-
loží, aby mohla byť garantovaná dlhodobá stabilita pilie-
rov, bol za týmto účelom pred definitívnym rozhodnutím 
výberu lokality vykonaný predbežný geologický prieskum 
územia geofyzikálnymi metódami, a to dipólovým elek-

rodnej sústavy jednotiek SI. Výsledkom kalibrácie je ko-
rekčná rovnica dĺžky meranej EDM k, ktorá je vyjadrená 
vzťahom:

                                           k = k
0 + d . km ,                                       (1)

kde:
d  – meraná dĺžka EDM opravená o atmosférickú korekciu,
k0  –  konštantná časť korekcie nulového bodu (adičná kon-
         štanta),
km – korekcia mierky (násobná konštanta, mierkový faktor), 
         ktorá zahŕňa korekciu frekvencie a dĺžkovo závislú časť
         korekcie nulového bodu. 

Úlohou kalibrácie EDM je určenie parametrov k0 a km 
korekčnej rovnice (1) a ich smerodajných odchýlok sk0, skm. 
Dôležité upozornenia k určovaným parametrom uvádza, 
napr. [7] nasledovne:
•    adičná konštanta k0 platí pre kombináciu prístroj a re-

flektor a koreluje s cyklickou fázovou chybu, ktorú je 
potrebné vopred určiť laboratórne,

•    na určenie mierky km je potrebné poznať referenčné 
dĺžky základnice. Korekcia mierky (násobná konštanta) 
koreluje s parametrami meteorologickej korekcie a s cyk-
lickou fázovou chybou.
Je zrejmé, že odhad oboch parametrov ovplyvňuje cyk-

lická fázová chyba. Keďže v SR nemáme k dispozícii zaria-
denie na jej určenie, merané dĺžky v procese spracovania 
o ňu nebudú korigované. Podľa [8] platí, že u dnešných 
EDM dosahuje táto chyba len malú amplitúdu (cca 0,1 mm), 
preto sa bude jej vplyv pri kalibrácii EDM zanedbávať.

Lokalita novej základnice

Nová základnica bude situovaná na pozemku medzi obcou 
Viničné a Slovenským Grobom v časti Lúčne diely (katas-

Papčová, M. a i.: Koncept novej kalibračnej základnice...



Obr. 2 Parcela v KÚ Viničné, na ktorej sa bude nachádzať nová základnica

Tab. 1 Požiadavky reprezentujúce vhodnosť lokality pre novú základnicu

Terén

Geológia

Meteorológia

Doprava 

Iné

PožiadavkaOblasť

vhodná dĺžka = minimálna dĺžka základnice

tienistá lokalita (vhodná pre EDM), alebo voľný horizont (možnosť rozšírenia aj pre GNSS)

rovinný zemský povrch

rovnomerný porast po celej dĺžke – nízka tráva, nie asfalt

severno-južná orientácia

bez výškových prekážok
bez okolitej vegetácie

geologicky stabilné homogénne podložie

rovnaké meteorologické podmienky (slabý vietor, slnečnosť)

dobrá dopravná dostupnosť

prístupová cesta pozdĺž základnice

malá premávka

okolie bez verejnej dopravy  

limitovaný alebo neverejný prístup na lokalitu  

bez efektov ľudskej činnosti v okolí

bez plánovaných zmien v budúcnosti 

podporujúci vlastník
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Obr. 3 Územie novej základnice v časti Lúčne diely (KÚ Viničné)

Obr. 4 Dĺžka určená metódou porovnania fázy [10]
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je definovaná vzhľadom na rovinu miestneho pravouhlého 
súradnicového systému [7]. Pri tomto dizajne sa minimali-
zujú geometrické redukcie meraných dĺžok vrátane naj-
významnejšej redukcie z náklonu a výšky. Tým sa dosiah-
ne jednoduchosť spracovania a zníži sa neistota odhadu 
určovaných dĺžok [16].

Rozmiestnenie bodov základnice pozdĺž línie, t. j. dĺžky 
medzi piliermi sa spravidla vypočítajú podľa známych di-
zajnov ako Heerbrugg, Aarau alebo Hobart dizajnu, ktoré 
sú podrobnejšie opísané v [9].

V podčastiach ďalej je po stručnom zopakovaní princí-
pu určenia dĺžky fázovou metódou zdôvodnený výber di-
zajnu novej základnice a je vysvetlený všeobecný postup 
výpočtu zvoleného dizajnu. Následne sú zvolené vstupné 
parametre, pomocou ktorých je vypočítaný dizajn novej 
základnice.

4.1  Metóda porovnania fázy

Pri elektronickom meraní dĺžok pri metóde porovnania 
fázy sa meraná dĺžka D skladá z celých násobkov N jed-
notkovej (pracovnej) dĺžky EDM U, ktorá predstavuje polo-
lovicu modulačnej vlnovej dĺžky a zvyšku R (obr. 4), čo 
vyjadruje rovnica:

                                         D = N . U + R .                                       (2)

tromagnetickým profilovaním, vertikálnym elektrickým son-
dovaním a seizmickou refrakčnou tomografiou [13]. Po 
potvrdení vhodnosti lokality sa následne pristúpilo k ob-
jednaniu invazívneho geologického prieskumu, pozostá-
vajúceho z troch inžinierskogeologických vrtov s labora-
tórnym rozborom a z ôsmich dynamických penetračných 
skúšok [14]. Obe metódy potvrdili vhodnosť lokality.

Z hľadiska vplyvu meteorológie na meranie je kľúčové, 
aby na celom území novej kalibračnej základnice prevlá-
dali rovnaké meteorologické podmienky (rovnaký smer 
vetra, rovnaká slnečnosť). Z tohto dôvodu bolo rozhod-
nuté vybudovať základnicu v dostatočnej vzdialenosti od 
oboch spomenutých objektov.

Lokalita Lúčne Diely bola podrobená aj požiadavke jej 
vhodnosti z hľadiska dopravy. Vybraná lokalita sa vyzna-
čuje dobrou dopravnou dostupnosťou s veľmi malou pre-
mávkou a bez prístupu verejnej dopravy (vedľajšia cesta 
s obmedzeným prístupom – povolenie na vjazd udeľuje 
obec Viničné). Spevnená prístupová cesta pozdĺž celej zá-
kladnice je výhodou, pretože umožní rýchlejší transport 
reflektora a prístroja medzi bodmi základnice počas vyko-
návania meraní.

Z iných sledovaných požiadaviek bola lokalita vyhod-
notená taktiež kladne, keďže vybrané územie predstavuje 
menej frekventovanú lokalitu, čo sa týka dopravy a prístu-
pu osôb. Pohyb poľnohospodárskej techniky po prístupo-
vej komunikácii bude musieť byť počas kalibrácií koordi-
novaný. V rámci výberu lokality bol zohľadnený aj územný 
plán obce Viničné [15] a pozitívny prístup vlastníka pozem-
ku – obce Viničné, ktorej zastupiteľstvo schválilo zámer vy-
budovania základnice na svojom pozemku aj uznesením.

Dizajn novej základnice

Novú základnicu budú tvoriť trvale stabilizované body 
(piliere) usporiadané v jednej horizontálnej priamke, ktorá

Papčová, M. a i.: Koncept novej kalibračnej základnice...



Tab. 2 Vzorce pre výpočet dizajnových parametrov B0 a D [9]

n = 5

n = 6

n = 7

n = 8

B0Počet stanovísk

  1/6 (C0 – 4A – U)

1/10 (C0 – 5A – U)

1/15 (C0 – 6A – U)

1/21 (C0 – 7A – U)

D

1/16 U

1/25 U

1/36 U

1/49 U

Tab. 3 Vzorce pre výpočet dielčích dĺžok a celkovej dĺžky základnice podľa počtu bodov [9]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Celková dĺžka C

Základnica s počtom bodov
Dielčia dĺžka

A + B + 3D

A + 3B + 7D

A + 2B + 5D

A + D

-

-

-

4A + 6B + 16D

n = 5

A + B + 3D

A + 3B + 7D

A + 4B + 9D

A + 2B + 5D

A + D

-

-

5A + 10B + 25D

n = 6

A + B + 3D

A + 3B + 7D

A + 5B + 11D

A + 4B + 9D

A + 2B + 5D

A + D

-

6A + 15B + 36D

n = 7

A + B + 3D

A + 3B + 7D

A + 5B + 11D

A + 6B + 13D

A + 4B + 9D

A + 2B + 5D

A + D

7A + 21B + 49D

n = 8
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bližší násobok U sa získa výsledná hodnota prvého dizaj-
nového parametra B. Následne sa vypočíta druhý dizaj-
nový parameter D podľa vzťahov v tab. 2. Dielčie dĺžky 
medzi bodmi a celková dĺžka základnice C v závislosti od 
počtu stanovísk n sa vypočítajú podľa rovníc v tab. 3.

4.4  Voľba vstupných parametrov na výpočet dizajnu

Voľba konkrétnych hodnôt štyroch vstupných paramet-
rov (U, A, C0 a n) pre výpočet dielčích dĺžok Heerbrugg 
dizajnu je odôvodnená v nasledujúcich podčastiach.

4.4.1  Voľba parametra jednotkovej dĺžky

Ako je známe, súčasné EDM majú rôznorodé hodnoty 
jednotkových dĺžok U (tab. 4) [20]. Keďže do výpočtu diel-
čích dĺžok vstupuje len jedna jednotková dĺžka U, bolo 
potrebné zvoliť do výpočtu niektorú z hodnôt z tab. 4. 
V našom prípade bol zvolený variant s U = 1,5 m. Z dô-
vodu možnosti porovnania vhodnosti riešenia bol zvolený 
aj druhý variant s U = 3 m, pričom sa kontrolovalo rovno-
merné rozloženie redukovaných dĺžok d

r
 Heerbrugg di-

zajnu o celé násobky jedenástich rôznorodých jednotko-
vých dĺžok (tab. 4) pozdĺž týchto jednotlivých jednotko-
vých dĺžok, s cieľom overiť možnosť teoretického odhale-
nia cyklickej chyby súčasných prístrojov.

4.4.2  Voľba parametra jednotkovej dĺžky

Pri voľbe parametra najkratšej dĺžky sa vychádzalo z fak-
tu, že sa obyčajne odhaduje konštantný a lineárny člen 
korekčnej rovnice dĺžky. Dôležité je, si podľa dostupných

V ďalšom texte bude poukazované na redukované dĺžky 
o celé násobky jednotkovej dĺžky, ktoré môžu byť vyja-
drené nasledovným vzťahom:

                                     dr = R = D – N . U .                                   (3)

4.2  Výber dizajnu

Zo spomenutých troch známych dizajnov kalibračných zá-
kladníc bol pre novú základnicu v SR zvolený Heerbrugg 
dizajn, nazývaný aj Schwendener [17], pretože sa vyzna-
čuje viacerými vhodnými vlastnosťami:
•   zabezpečuje dostatočnú redundanciu, keďže uvažuje

s meraniami vykonávanými vo všetkých kombináciách,
•   dĺžky merané vo všetkých kombináciách sú rovnomer-

ne rozložené pozdĺž celkovej dĺžky základnice, pričom
sa neopakujú,

•   merané dĺžky po redukcii o celé násobky jednotkovej 
dĺžky diaľkomera U, t. j. d

r 
, sú taktiež rovnomerne rozlo-

žené pozdĺž jednotkovej dĺžky U, pričom zlomky U, t. j. 
R, sa neopakujú, čo umožňuje detekciu všetkých dĺžkovo 
závislých chýb vrátane krátkoperiodických chýb, (pozn. 
tento argument platí v súčasnosti len v teoretickej ro-
vine, pretože cyklická chyba dnešných prístrojov dosa-
huje len malú amplitúdu cca 0,1 mm [8] a z toho dôvo-
du je len ťažko odhaliteľná vo vonkajších podmienkach),

•   je aplikovaný u väčšiny známych kalibračných základ-
níc, napr. Mníchov (Nemecko), Hanover (Nemecko), Eglin-
ton (Austrália),

•   je zakotvený aj v normách [18], [19].

4.3  Všeobecný postup výpočtu Heerbrugg dizajnu

Pre výpočet dielčích dĺžok kalibračnej základnice Heer-
brugg dizajnu sa volia štyri základné parametre: 
•   jednotková dĺžka kalibrovaného EDM (U), 
•   najkratšia dĺžka na základnici (A), 
•   požadovaná celková dĺžka základnice (C0), 
•   počet stanovísk (bodov) základnice (n).

Dielčie dĺžky kalibračnej základnice sa určia podľa tzv. 
dizajnových rovníc [9], ktoré sú uvedené v tab. 2 a tab. 3. 
Podľa [9] sa najprv vypočíta dizajnový parameter B0 podľa 
vzorca v tab. 2. Jeho  zaokrúhlením smerom nadol na naj- 
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Tab. 4 Jednotkové dĺžky súčasných EDM [20]

Leica (staršie prístroje)

Leica (nové prístroje)

Sokkia

Trimble

Topcon

Výrobca prístrojov U [m]

3

10

20

1,5

0,32

0,8

2

2,5

4

5

10

20

0,37

5

10
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Tretí a z pohľadu budovania základnice najvýznamnejší 
faktor vplývajúci na voľbu parametra najdlhšej dĺžky zá-
kladnice predstavoval faktor fyzických možností zvolenej 
lokality. Ak sa vezmú do úvahy skutočnosti, že sa vo vy-
branej lokalite smerom od objektu č. 1 k objektu č. 2 na-
chádzajú kanalizačné šachty až do vzdialenosti 100 m, 
a že sa od objektu č. 2 smerom k objektu č. 1 nachádzajú 
pozostatky betónového základu demontovaného vysie-
lača do vzdialenosti až cca 110 m, tak sa zúžilo využitie 
uvedenej lokality do maximálnej dĺžky 690 m.

Zohľadnením zistených informácií a všetkých troch fakto-
rov pri hľadaní optimálneho dizajnu základnice bol testo-
vaný parameter najdlhšia dĺžka v rozsahu od 590 do 610 m.

4.4.4  Voľba parametra počtu pilierov

Počet pilierov sa volí ako kompromis medzi nákladmi vy-
žadujúcimi na ich realizáciu a požadovanou neistotou ur-
čovaných dĺžok [9]. Dostupná literatúra uvádza, že štan-
dardná základnica pozostáva najčastejšie zo 6-8 pilierov, 
konkrétne literatúra [9] odporúča 6-7 pilierov, [21]  6 pilie-
rov, [12] 6-8 pilierov, [18] 7 pilierov a literatúra [19] 7 pilierov.

Z vyhľadaných informácií na internete bolo zistené, že 
základnice vybudované v Európe pozostávajú väčšinou 
zo 6-12 pilierov. Vo viacerých prípadoch bolo taktiež zis-
tené, že aj keď niektoré základnice pozostávajú z viac ako 
6-7 pilierov, na bežné kalibrácie je využívaných spravidla 
iba 7 (pozn. platí, napr. pre základnice Hanover, Mníchov) 
a ostatné piliere sú využívané iba výnimočne pri individu-
álnych požiadavkách pre kalibráciu EDM pre väčší rozsah.

Na základe uvedených poznatkov bola zvolená za para-
meter počtu pilierov navrhovanej základnice hodnota 7.

4.5  Výpočet Heerbrugg dizajnu novej základnice

Výpočet dizajnu novej základnice bol vykonaný podľa di-
zajnových rovníc uvedených v tab. 2 a tab. 3 s použitím na-
sledovných vstupných parametrov odôvodnených v pred-
chádzajúcich podčastiach:
•    najkratšia dĺžka na základnici: A = rozsah 25-35 m s kro-

kom 0,1 m,
•    celková dĺžka základnice: C

0
 = rozsah 590-610 m s kro-

kom 0,1 m,
•    jednotková dĺžka EDM: U = 1,5 m a 3,0 m,
•    počet stanovísk základnice: n = 7.

Pomocou algoritmu vyvinutého na VÚGK boli vypočí-
tané všetky možné kombinácie najkratšej a najdlhšej dĺžky 
a bola nájdená ich najvhodnejšia kombinácia pre novú 
základnicu, t. j. optimálny variant parametrov Heerbrugg 
dizajnu, pri ktorom nastalo najrovnomernejšie rozloženie 
redukovaných dĺžok pozdĺž všetkých jedenástich jednot-
kových dĺžok súčasných EDM (tab. 4) (obr. 5). Jedná sa o di-
zajn s nasledovnými parametrami: A = 30,8 m, C = 606,7 m, 
U = 3 m, n = 7. Dizajn novej základnice s uvedenými dielčí-
mi dĺžkami je zobrazený na obr. 6. Rozloženie vypočíta-
ných dĺžok vo všetkých kombináciách pre tento dizajn je 
znázornený na obr. 7. Dielčie dĺžky, spolu so zodpovedaj-
úcou maticou dĺžok pre všetky kombinácie, sú prehľadne 
zhrnuté a uvedené v tab. 5 a tab. 6.

Pár poznámok k výpočtu: Pri výpočte dizajnu parame-
ter B sa nezaokrúhlil na celý násobok U, pretože dizajn je 
určený pre viacero jednotkových dĺžok. Prvá dĺžka novej 
základnice predstavuje najkratšiu dielčiu dĺžku základnice 
(šiesta dielčia dĺžka v tab. 3).

referencií uvedomiť nelineárnosť chyby nulového bodu 
pri krátkych dĺžkach. Z tohto dôvodu odporúča staršia 
literatúra [21] voliť najkratšiu dĺžku základnice o veľkosti 
minimálne 30 m. Naproti tomu novšia literatúra [22] udá-
va, že variabilita chyby nulového bodu sa neobjavuje už 
od dĺžky nad 10 m. Preskúmaním hodnôt najkratších dĺžok 
dnes používaných kalibračných základníc sa zistilo, že le-
žia väčšinou v rozsahu od 18 do 30 m.

Podľa uvedených informácií je potrebné parameter naj-
kratšej dĺžky zvoliť mimo oblasti nelineárnej variability chy-
by nulového bodu tak, aby v jej dôsledku nebol ovplyvne-
ný odhad určovaných parametrov. Na základe týchto od-
porúčaní bol zvolený rozsah najkratšej dĺžky pre výpočet 
Heerbrugg dizajnu od 25 do 35 m.

4.4.3  Voľba parametra najdlhšej dĺžky

Pri voľbe najdlhšej dĺžky sa zohľadnili tri zdroje informácií: 
literatúra, výsledky dotazníka [2] a najmä možnosti a pod-
mienky lokality.

Najnovšia príručka venujúca sa budovaniu základníc 
[12] odporúča zvoliť najdlhšiu dĺžku základnice tak, aby 
zodpovedala typicky meranými dĺžkami v praxi, t. j. rozsa-
hu 500-1000 m a taktiež uvádza, že dlhšia základnica je 
vhodná pre určenie mierkového faktora. Odborná litera-
túra odporúča zvoliť dĺžku základnice v rozsahu 500 až 
2 200 m, konkrétne: [21] odporúča 800-1 000 m, [23] dĺžku 
640 m, [24] dĺžku menej ako 1 000 m. Norma [18] udáva 
dĺžku základnice v rozsahu 300-600 m a norma [19] udáva 
v rozsahu 500-600 m. Z informácií na internete sa zistilo, 
že základnice vybudované v Európe majú dĺžky v rozsahu 
od 500 do 2 000 m. Viaceré z týchto základníc majú dĺžku 
okolo 1 000 m, pričom sa bežne používa iba prvých 600 m. 
Väčší rozsah základníc sa využíva iba pri individuálnych 
požiadavkách na kalibráciu EDM vo väčšom rozsahu (napr. 
pri kalibráciách na základniciach Koštice, Mníchov, Hanover).

Druhým faktorom, ktorý významne ovplyvnil voľbu pa-
rametra najdlhšej dĺžky základnice, predstavoval výsledok 
získaný z dotazníka z marca roku 2019 [2], ktorým bolo 
zistené, že bežne meraná maximálna dĺžka EDM v SR sa 
pohybuje v rozsahu 500-700 m. Tento výsledok potvrdil aj 
vyššie uvedený poznatok zo získaných informácií o ostat-
ných existujúcich základniciach a ich dĺžke.
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Obr. 5 Rozloženie redukovaných dĺžok dizajnu novej základnice pozdĺž jedenástich jednotkových dĺžok
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Obr. 7 Rozdelenie meraných dĺžok vo všetkých kombináciách pozdĺž celkovej dĺžky základnice

Tab. 5 Dielčie dĺžky novej základnice [m]

30,88

d1

Tab. 6 Matica dĺžok novej základnice [m]

P1

P2

P3

P4

P5

P6

30,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P2

87,07

d2

143,26

d3

171,35

d4

115,16

d5

58,98

d6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P1

261,21

230,33

143,26

0,00

0,00

0,00

P4

117,95

87,07

0,00

0,00

0,00

0,00

P3

547,72

516,84

429,77

286,51

115,16

0,00

P6

432,56

401,68

314,61

171,35

0,00

0,00

P5

606,70

575,82

488,75

345,49

174,14

58,98

P7

Obr. 6 Dizajn novej základnice
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meru 406 mm. Ochranná rúra piliera a betónový základ 
budú oddilatované od pilóty a vnútornej oceľovej rúry. 
Priestor medzi vnútornou a vonkajšou rúrou bude vypl-
nený termoizolačným materiálom.

Bod bude uzatvorený centračnou platňou (obr. 9), ktorá 
bude vyhotovená podľa vzoru centračnej platni Universi-
tät der Bundeswehr München [8]. Kužeľový otvor v strede 
platne umožní umiestnenie reflektora pre meranie s lasero-
vým trackerom a, po zaskrutkovaní redukcie do centračnej 
platne, aj centrické osadenie a urovnanie štandardnej pod-
ložky EDM. Body budú chránené uzamykateľným krytom 
pevne pripevneným k  ochrannej rúre bodu.

Navrhnutý spôsob stabilizácie bodov zaručuje dlhodo-
bú stabilitu bodov a redukuje vplyv slnečného žiarenia na 
body základnice.

Stabilizácia bodu novej základnice

Základ hĺbkovej stabilizácie bodu kalibračnej základnice 
bude tvoriť veľkopriemerová pilóta hĺbená formou paže-
ných vrtov priemeru 640 mm do vrstvy pevného piesčité-
ho ílu (obr. 8). V betónovej pilóte bude centricky osadená 
oceľová varná rúra priemeru cca 324 mm s hrúbkou steny 
8 mm, ktorá bude vyplnená betónom. Podzemná časť rúry 
(pilieru) bude siahať do hĺbky 8-8,5 m a výška nadzemnej 
časti bude cca 1,2 m.

Betón okolo varnej rúry bude zaizolovaný v horizontál-
nom smere v hĺbke cca 1 m pod terénom a smerom k nad-
zemnej časti bude nasledovať betónový základ výšky cca 
1 m. V betónovom základe bude zapustená ochranná von-
kajšia oceľová rúra s polyetylénovou (PE) izoláciou prie-
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Obr. 8 Hĺbková stabilizácia bodu základnice [25]
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Obr. 9 Hlava piliera bodu základnice [26]
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Záver

V článku je predstavený návrh novej kalibračnej základnice pre 
EDM na Slovensku. Pri kalibrácii EDM sa určí kalibračná rov-
nica meraných dĺžok, ktorá je vyjadrená lineárnou rovnicou 
s dvoma parametrami, t. j. adičnou a násobnou konštantou.

Základnica sa bude nachádzať v lokalite Viničné v časti 
Lúčne diely. Vybraná lokalita spĺňa špecifické požiadavky 
lokality základnice, ktoré sú kladené na terén, geológiu, 
meteorológiu a dopravu.

Body základnice budú ležať v jednej horizontálnej priam-
ke a budú rozmiestnené podľa  Heerbrugg dizajnu, pri kto-
rom dĺžky merané vo všetkých kombináciách sú rovnomer-
ne rozdelené pozdĺž celkovej dĺžky základnice a taktiež 
redukované merané dĺžky o celé násobky jednotkovej dĺž-
ky EDM sú rovnomerne rozložené pozdĺž jednotkových 
dĺžok EDM. Základnicu bude tvoriť sedem bodov. Najkrat-
šia dielčia dĺžka bude mať cca 30,8 m a najdlhšia dielčia 
dĺžka bude dosahovať cca 171,4 m. Celková dĺžka základ-
nice bude cca 606,7 m.

Každý bod základnice bude trvale stabilizovaný oceľo-
vou rúrou, ktorá bude uzatvorená centračnou platňou vhod-
nou pre EDM ako aj pre laserové trackre. Pilier základnice 
bude chránený ochrannou vonkajšou rúrou a termoizoláciu 
voči vplyvom slnečného žiarenia na stabilitu bodu a ochran-
ným krytom centračnej platne.

Budovanie základnice zabezpečuje GKÚ. V budúcnosti 
bude kalibrácia EDM na novej základnicI zabezpečovaná 
Laboratóriom univerzálnych meracích staníc a teodolitov 
na VÚGK, ktoré je súčasťou Metrologického centra geodé-
zie zriadeného ÚGKK SR.
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Analýza určování astronomických
souřadnic cirkumzenitálem

Abstrakt

Na základě zpracování měření astronomických souřadnic Gaussovou metodou stejných výšek pomocí cirkumzenitálu na 
Geodetické observatoři Pecný Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v letech 1970 až 2003 
byly určeny nové konvenční astronomické souřadnice. Při zpracování byly zohledněny osobní chyby jednotlivých pozoro-
vatelů a systematické chyby přístrojů, které byly určovány vzhledem k referenčnímu přístroji s maximálním počtem měření. 
Ukázalo se, že přesnost určení astronomické šířky je 2,5x lepší než přesnost určení astronomické délky. Osobní chyby 
pozorovatelů a systematické chyby přístrojů jsou také horší v astronomické délce, než v astronomické šířce, kde jsou 
systematické chyby přístrojů prakticky nevýznamné.

Analysis of Determining Astronomical Coordinates by Circumzenithal 

Abstract 

New conventional astronomical coordinates were determined on the basis of the measurement of astronomical coordina-
tes by the Gaussian method of equal altitudes using the circumzenithal at the Geodetic Observatory Pecný of the Research 
Institute of Geodesy, Topography and Cartography in the years 1970 to 2003. Within processing the personal errors of 
individual observers were taken into account as well as systematic errors of the instruments, which were determined with 
respect to the reference instrument with the maximum number of measurements. It turned out that the accuracy of deter-
mining the astronomical latitude is 2.5x better than the accuracy of determining the astronomical longitude. The 
personal errors of observers and the systematic errors of instruments are also worse in astronomical longitude than in 
astronomical latitude, where the systematic errors of instruments are practically insignificant.

Keywords: geodetic astronomy, astronomical measurements, Geodetic Observatory Pecný

1. 2.

cos z = cos(90° – φ) cos(90° – δi ) +
                      + sin(90° – φ) sin(90° – δi ) cos ti =                 (1)

= sin φ sin δi + cos φ cos δi cos ti  .
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Gaussova metoda stejných výšek

Gaussova metoda stejných výšek spočívá v současném 
určení astronomické šířky a astronomické délky a pomoc-
né veličiny – zenitového úhlu almukantarátu (vedlejší kruž-
nice na obloze, která má konstantní zenitový úhel), a to mě-
řením času průchodu minimálně tří hvězd almukantará-
tem, přičemž souřadnice hvězd (jejich rektascenze αi a de-
klinace δi ) jsou známé – viz obr. 1.

Řešení úlohy vychází z nautického trojúhelníka na jed-
notkové kouli, který je tvořen pólem Pn (průsečíkem rovno-
běžky rotační osy s jednotkovou koulí), zenitem Z a hvěz-
dou Hi. V tomto trojúhelníku můžeme pro neznámý zeni-
tový úhel z psát sférickou kosinovou větu (při uvážení, že 
mezi pólem Pn a zenitem Z je úhel 90° – φ, kde φ je astro-
nomická šířka):

Protože rozdíl místního hvězdného času s a světového 
(Greenwichského) hvězdného času S je astronomická 
délka místa pozorování λ tj.:

                                                     s – S = λ                                              (2)

a hodinový úhel hvězdy ti je rozdíl místního hvězdného 
času s a rektascenze hvězdy αi tj.:

                                                     t = s – α                                              (3)

Úvod

Určování astronomických souřadnic metodami geodetické 
astronomie sloužilo po celý novověk k umístění trigono-
metrické sítě na referenčním elipsoidu. Od začátku 20. sto-
letí sloužilo k určování některých parametrů orientace Ze-
mě – zejména polohy rotační osy a variací v rotačním čase. 
Od 90. let 20. století převzaly štafetu v určování paramet-
rů orientace Země přesnější metody kosmické geodézie 
a určování astronomických souřadnic dnes slouží jen pro 
určení tížnicových odchylek. 

Na Geodetické observatoři Pecný (GO, www.pecny.cz) 
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kar-
tografického, v. v. i. (VÚGTK) bylo metodami geodetické 
astronomie pozorováno od založení observatoře v roce 
1957. Zpočátku byla určována variace šířky metodou Horre-
bow-Talcotovou a korekce času metodou průchodu hvězd 
poledníkem či prvním vertikálem pomocí měření s pasáž-
níky. Od roku 1960 byla variace šířky určována z měření 
zenitteleskopem. Pro současné určování variací šířky a ko-
rekce času Gaussovou metodou stejných výšek byl na GO 
používán cirkumzenitál – model pp. Nušla a Friče z roku 
1922 [1] s mikrometrem Baueršímy a Šuráně [2] a v roce 
1967 byl v dílnách VÚGTK vyvinut první cirkumzenitál 
VÚGTK, model 100/1000 mm [3], který byl používán od 
roku 1970. Od roku 1990 již nebyla měření cirkumzenitá-
lem používána pro určení parametrů orientace Země, ale 
pokračoval program určování poloh optických protějšků 
radiových hvězd [4], a to až do roku 2003.

V článku se budeme zabývat analýzou časových řad 
z pozorování astronomické šířky a délky provedených cir-
kumzenitálem na GO v letech 1970 až 2003.
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Obr. 1 Gaussova metoda stejných výšek
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Cirkumzenitál

Praktická realizace Gaussovy metody stejných výšek při 
požadavku maximální přesnosti naráží na zásadní překáž-
ku realizace konstantního zenitového úhlu a přesného 
urovnání přístroje po celou dobu pozorování.

Počátky realizace přístroje (detailně např. [6]), který by 
zajistil pozorování hvězd procházejících almukantarátem, 
lze připsat švýcarskému astronomovi Beckovi, který první 
ideu nadirinstrumentu publikoval v roce 1887 [7]. Další 
variantou byl hranolový astroláb francouzského astrono-
ma Claude [8], kde se obraz hvězd láme v hranolu a pro 
definici místní tížnice (a urovnání přístroje) je použit rtu-
ťový horizont. Další z úspěšných realizací, která využívá 
podobných stavebních prvků jako Beckův nadirinstrument 
a Claude-Driencourtův hranolový astroláb, je přístroj cir-
kumzenitál. První model zkonstruoval astronom František 
Nušl s konstruktérem Josefem Janem Fričem na hvězdárně 
v Ondřejově v roce 1899 [9]. Další modely byly vylepšeními, 
poslední Fričův model z roku 1922 má jako základ dvojici 
stříškovitě uložených zrcátek nad rtuťovým horizontem 
[1]. Za účelem zvýšení přesnosti bylo realizováno několik 
odečtů času průchodu hvězdy almukantarátem (či jejího 
obrazu odkloněnému o známý úhel). V prvních přístrojích 
prof. Nušla byla do optické osy vložena dvojice klínků, 
která způsobila zdvojení či ztrojení obrazu hvězdy a regis-
trovány byly časy průchodu jednotlivých obrazů, či jejich 
symetrického uspořádání. Další vývoj vždy vycházel z pů-
vodní myšlenky dvojice zrcadel a spočíval v konstrukci 
vhodného mikrometru zajišťujícího proměnné odklánění 
obrazu hvězdy a registraci času při definovaných úhlech 
odklonu. Jedním z prvních realizovaných mikrometrů byl

lze psát spojení (2) a (3):

                                             t = S – α + λ ,                                        (4)

kde světový hvězdný čas v okamžiku pozorování je:

                      S – S0 = (UTC + DUT1) . (1 + μ) .                       (5)

UTC je světový koordinovaný čas okamžiku pozorování, S0 
je světový hvězdný čas o světové půlnoci, μ je převodní 
koeficient mezi hvězdným a slunečním časem a DUT1 je 
korekce času UTC na rotační čas UT1, což je jeden z para-
metrů orientace Země a je zveřejňován Mezinárodní služ-
bou rotace Země a referenčních systémů IERS [5].

Po dosazení (4) do (1) získáme:

 cos z = sin φ sin δ
i
 + cos φ cos δ

i
 cos(S

i
 – α

i
 + λ) =

                               = f (φ, δ
i 
, S

i 
, α

i 
, λ)      

tj. zenitový úhel almukantarátu je funkcí astronomické šíř-
ky a délky místa pozorování, hvězdného času v okamžiku 
pozorování a souřadnic hvězdy – rektascenze α

i
 a dekli-

nace δ
i 
. Pro tři hvězdy získáme tři rovnice (6), které mají 

shodnou levou stranu. Pokud je vzájemně odečteme, zís-
káme dvě rovnice pro dvě neznámé: astronomickou šířku 
φ a astronomickou délku λ. 

Pro zvýšení přesnosti výsledku se nepozoruje průchod 
pouze tří hvězd, ale několika desítek hvězd a výsledek se zís-
kává z vyrovnání metodou nejmenších čtverců, kdy vedle 
neznámé astronomické šířky φ a astronomické délky λ se 
určuje též zenitový úhel z a případně další veličiny.
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Obr. 2 Schématický řez cirkumzenitálem
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to lineárního členu určována teplotní závislost přístroje 
(tj. koeficient související s teplotou přístroje při měření).

Měřená data a jejich příprava

V popisované analýze se zaměříme na měření provede-
ná na GO cirkumzenitálem model VÚGTK 100/1000 mm 
s motorickým pohonem mikrometru v letech 1970 až 2003 
(obr. 3). Jako vstupní data byly použity výsledky jednotli-
vých měřených řad, jejichž zdrojem byly dva provozní de-
níky. Data bylo nutno v prvním kroku digitalizovat. U kaž-
dé řady byly získány:
•    epocha měření (datum, modifikované juliánské datum),
•   kód pozorovatele,
•   určený zenitový úhel a jeho směrodatná odchylka,
•   korekce času a jeho směrodatná odchylka, 
•   astronomická šířka a její směrodatná odchylka,
•   směrodatná odchylka jednotková (střední chyba výšky

jedné hvězdy z vyrovnání),
•   průměrná teplota vzduchu,
•   atmosférický tlak,
•   vyrovnaný teplotní koeficient se směrodatnou odchyl-

kou (nebo lineární člen zenitového úhlu),
•   pořadové číslo řady,
•   počet měřených hvězd v řadě.

Celkem bylo v období let 1970 až 2003 změřeno 2 423 
řad. Výsledné astronomické souřadnice, uvedené v dení-
cích, jsou vztaženy k okamžité rotační ose. Pro další zpra-
cování bylo nutno zavést vliv parametrů orientace Země 
– zejména pohybu pólu vyjádřeném souřadnicemi rotační 
osy x

p
 a y

p
 vůči konvenčnímu pólu CIO a variaci v rotačním 

čase DUT1. Příslušné vztahy jsou – dle [11]:

                                Δφ = –x
p
 cosλ + y

p
 sinλ                               (7)

                       Δλ = –(x
p
 sin λ + y

p
  cosλ) tanφ ,                        (8)

kde φ je šířka a λ délka stanice. Opravené astronomické 
souřadnice získáme:

              φ
vys

 = φ + Δφ            λ
vys

 = λ – DUT1 * μ + Δλ ,           (9)

kde μ je převodní koeficient mezi hvězdným a slunečním 
časem.

mikrometr prof. Buchara na Českém vysokém učení tech-
nickém v Praze [10], který dále zdokonalili (zejména od-
stranili mrtvé chody v mechanickém systému) Baueršíma, 
Šuráň a Krump [2]. V roce 1967 byl vyvinut první cirkum-
zenitál ve VÚGTK – model 100/1000 mm [3]. Vývoj cirkum-
zenitálů ve VÚGTK pak pokračoval do 80. let 20. století.

Cirkumzenitál se skládá z dvojice zrcadel 2a a 2b stře-
chovitě umístěných nad rtuťovým horizontem 3, lomeného 
dalekohledu (objektiv 4, zrcadlo 5 a okulár 6) a mikromet-
ru 1, který se skládá z dvojice plochých klínů s kontakty.

Princip spočívá v rozdělení světla z jedné hvězdy na dva 
obrazy: jeden obraz tzv. „přímý“ (červený na obr. 2) vzniká 
po odrazu od zrcadla 2a, druhý obraz tzv. „převrácený“ 
(modrý na obr. 2) vzniká po odrazu od rtuťového horizon-
tu 3 a zrcadla 2b. Díky využití rtuťového horizontu pro 
jeden odraz je přístroj vždy urovnán a zenitový úhel je de-
finován od místní tečny k tížnici. Zrcadla jsou vzájemně 
horizontálně posunuta. Lze odvodit, že oba obrazy se set-
kají, pokud je hvězda v zenitovém úhlu, který odpovídá 
90°–α, kde α je úhel, který zrcadla svírají. Čas, který zazna-
menáme, když se oba obrazy setkají, odpovídá času prů-
chodu hvězdy almukantarátem o zenitovém úhlu 90°–α. 
Pro zvýšení přesnosti je v přístroji mikrometr, jehož dvo-
jice klínů, která se otáčí kolem optické osy, umožňuje od-
klon paprsku hvězdy od přímého směru o ±150" a tak zvý-
šení počtu zaznamenaných časů z jednoho na 20.

Jedna řada měření, ze které byla získána astronomická 
šířka a délka, spočívala ve změření 25-30 hvězd během 
cca 1,5 hodiny. Hvězdy byly rozloženy pokud možno rov-
noměrně po almukantarátu, protože hvězdy procházející 
východní a západní částí se podílejí zejména na určení 
času tj. astronomické délky a hvězdy procházející severní 
a jižní částí almukantarátu se podílejí zejména na určení 
astronomické šířky. Čas byl odečítán vůči staničním hodinám 
s přesností 1 milisekundy, ale přesnost vedení hvězdy ob-
servátorem byla horší až o řád. Při měření se také zazname-
návala teplota a atmosférický tlak pro zavedení oprav z re-
frakce vzduchu. Zpracování spočívalo ve výpočtu zdánlivých 
poloh pozorovaných hvězd, v rámci kterého byly k pozicím 
hvězd v katalogu připočteny vlastní pohyb hvězd, vliv roční 
a denní paralaxy, roční a denní aberace a astronomické re-
frakce, a dále ve vyrovnání, v rámci kterého byly určovanými 
neznámými astronomická šířka, korekce času (astronomická 
délka) a úhel zrcadel, u kterého se v prvních letech předpo-
kládala lineární změna v čase během měření (tj. byl určo-
ván konstantní a lineární člen). V pozdějších letech byla mís- 

Šimek, J.–Kostelecký, J.: Analýza určování...



Obr. 3 Cirkumzenitál na GO – pohled na vnitřní uspořádání včetně dvojice zrcadel
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že se jedná o změnu mikroklimatických podmínek v okolí 
stanoviště cirkumzenitálu způsobených postupně se mě-
nící refrakcí vlivem růstu stromů. Protože západní svah 
kopce Pecný, na kterém je stanoviště cirkumzenitálu umís-
těno, je pozvolnější, než strmé svahy v ostatních směrech, 
je možné, že vliv nesymetrického mikroklimatu postupně 
rostoucího lesního porostu se projevil v deformaci zdánli-
vého almukantarátu [13] a v důsledku toho pouze v astro-
nomické délce, a nikoliv již v astronomické šířce. Toto vy-
světlení však nelze podložit daty bez hlubší analýzy vý-
sledků měření jednotlivých hvězd v různých azimutech 
(k čemuž – bohužel – nejsou dostupná data).

Analýza časových řad astronomických souřadnic

Na provedených měřeních se podílelo 11 pozorovatelů. 
Jejich přehled spolu s počtem změřených řad a průměrem 
jednotkových směrodatných odchylek je uveden v tab. 1. 
U všech měření v geodetické astronomii se předpokládá, 
že každý pozorovatel má svou osobní chybu (viz např. [14]).

Z průměrných jednotkových směrodatných odchylek 
je možno vzájemně posoudit jednotlivé pozorovatele
z hlediska jejich přesnosti měření (obr. 6). Nejvyšší přes-
nosti dosáhl pozorovatel Jan Kostelecký, vysoké přesnosti 
dosáhli také pozorovatelé Pavel Novák I. a Václav Skoupý. 
Nejhorší přesnosti dosáhli Jan Vaingát a Petr Holota – první 
jmenovaný má ale třetí nejmenší počet změřených řad.

Souřadnice pólu xp a yp a variace v rotačním čase DUT1 
byly převzaty z Bulletinů Mezinárodní služby rotace Země 
a referenčních systémů (IERS) [5].

Zpracování dat je detailně – včetně všech provedených 
statistických testů – popsáno v práci [12]. Z testů dato-
vého souboru vyplynula potřeba filtrace dat před jejich 
zpracováním za účelem nalezení a odstranění hrubých 
chyb a omylů. Pro filtraci byl zvolen jednoduchý test oprav. 
Ze souboru měření se určí maximální oprava ze vztahu:
 
                                          vmax =  tα • σ ,                                      (10)

kde σ je směrodatná odchylka a tα je koeficient spolehli-
vosti, který jsme zvolili 3. Každé měření, jehož oprava od 
průměru byla větší než  vmax, jsme označili jako chybné. 
Tímto způsobem jsme odstranili 3 řady pro astronomic-
kou zeměpisnou délku a 15 řad pro astronomickou země-
pisnou šířku. Do následného vyrovnání jsme brali v úvahu 
pouze řady, jejichž měření mají opravu měření menší, než 
maximální pro délku i šířku zároveň. Měření, u nichž se 
nedochovala jednotková střední chyba, také nevstupují do 
vyrovnání. Pro výpočet jsme nakonec použili 2 396 řad
z 2 423 možných.

Časové řady astronomické zeměpisné šířky a astrono-
mické zeměpisné délky jsou na obr. 4, resp. obr. 5. Zatím-
co časová řada šířky odpovídá předpokladu (data se šu-
mem bez lineárního trendu), v případě časové řady délky 
je patrný lineární trend, který budeme dále uvažovat při 
zpracování. Vysvětlení tohoto jevu není snadné. Je možné,
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Obr. 4 Časová řada astronomické zeměpisné šířky

Obr. 5 Časová řada astronomické zeměpisné délky
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úhlu identifikovali 10 různých přístrojů (resp. různého se-
stavení zrcadel v jednom přístroji) – viz tab. 2. Podle [6] se 
v případě zenitových úhlů 29°45/46/49/50/51’ jedná o stej-
ný exemplář přístroje po několika úpravách zrcadel. Dále 
předpokládáme, že každý přístroj, resp. sestavení zrcadel 
může mít svoji konstrukční systematickou chybu (obr. 7).

Podle skokových změn v určeném zenitovém úhlu bylo 
konstatováno, že v měřených datech jsou různé exempláře 
přístroje (na GO se zkoušely všechny cirkumzenitály vyro-
bené v dílnách VÚGTK před jejích odesláním konečnému 
uživateli) nebo byl proveden zásah do konstrukce zrcadel 
v cirkumzenitálu. Z toho důvodu jsme podle zenitového 

Šimek, J.–Kostelecký, J.: Analýza určování...



Obr. 6 Znázornění období měření jednotlivých pozorovatelů

Tab. 1 Přehled pozorovatelů

Počet řad

Čepek Aleš

Holota Petr

Kostelecký Jan

Kostelecký Jakub

Novák Pavel I.

Novák Pavel II.

Skoupý Václav

Turner Miroslav

Vaingát Jiří

Vacek Jan

Vondrák Jan

92

141

261

39

412

32

870

75

40

196

254

Průměrná jednotková
směrodatná odchylka

[vteřiny]
Jméno

0,29

0,44

0,21

0,36

0,24

0,28

0,25

0,27

0,47

0,38

0,29

Tab. 2 Přehled použitých cirkumzenitálů

29 45/46

29 49

29 50

29 51

29 54

29 57

29 58

29 59

30 00

30 05

Počet řadZenitový úhel
[stupně minuty]

1 044

38

1 064

138

98

16

2

4

5

14
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                                yi = m + n(ti – t1) + oj + rk ,                          (11)

kde yi je i-té vyrovnané měření, m je průměrná šířka, resp. 
délka, n je lineární člen délky (u šířky neuvažován), ti je 
epocha i-tého měření, t1 je epocha prvního měření, oj je 
osobní chyba j-tého pozorovatele, který měření prováděl, 
rk je systematická chyba k-tého přístroje.

Rovnice oprav pak je:
 
                             vi = m + n(ti – t1) + oj + rk – yi ,                      (12)

Analýzu časových řad budeme provádět nezávisle pro as-
tronomickou šířku a pro astronomickou délku. Při analýze 
provedeme vyrovnání, ve kterém budou neznámé: 
•   výsledná hodnota astronomické souřadnice (včetně li-

neárního členu v případě astronomické délky),
•   osobní chyby jednotlivých pozorovatelů,
•   systematické chyby jednotlivých přístrojů.

Pro současné určení osobní chyby pozorovatele a sys-
tematické chyby přístroje aplikujme vyrovnání zprostřed-
kujících měření, tj. měření je funkcí vyrovnaných veličin:

Šimek, J.–Kostelecký, J.: Analýza určování...



Obr. 7 Znázornění období měření jednotlivých přístrojů

m
n
o1

o2

o3

r1

r2

r3

..
.

..
.

–y1

–y2

–y3

–y4

–y5

–yn–1

–yn

..
.

1
1
1
1
1
1
1

1

0
t2 – t1

t3 – t1

t4 – t1

t5 – t1

t6 – t1

t7 – t1

tn – t1

1
1
0
0
0
0
0

0

0
0
1
1
1
0
0

0

0
0
0
0
0
1
1

1

0
0
1
1
0
0
0

0

0
0
0
0
1
1
0

0

1
0
0
0
0
0
1

1

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
.

..
. ... ...

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

..
.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

..
.

p1

0
0
0

0

0
p2

0
0

0

..
.

..
. ...

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

0
0
p3

0

0

0
0
0
p4

0

..
.

..
.

0
0
0
0

pn

..
.

s0
2

si
2

GaKO 67/109, 2021, číslo 7, str. 017

Geodetický a kartografický obzor
ročník 67/109, 2021, číslo 7 141

a matice A obsahuje derivace (které jsou většinou rovné 
jedné):

A =                                                                                               .  (16)

Matici vah P definujeme:

              P =                                                                   ,                (17)

kde váha pi :

                                                 pi =                ,                                     (18)
   

kde si je směrodatná odchylka měřené řady a s0 je jednot-
ková směrodatná odchylka, která byla zvolena 0,2“.

kde vi je oprava i-tého měření yi. 
Pokud rovnici napíšeme v maticové formě:

                                   v = A x + l ,                               (13)

pak je vektor neznámých x:

                              x =                      ,                              (14)

vektor pravých stran l je složen ze záporných měření:

                              l =                                                    (15)

Šimek, J.–Kostelecký, J.: Analýza určování...



Tab. 3 Výsledné astronomické souřadnice

Astronomická šířka

Astronomická délka
(v epoše 16. 2. 1970)

Lineární změna délky

Hodnota Směrodatná
odchylka

0,011”

0,027”

0,0014“/rok

49° 54‘ 56,196“

14° 47‘ 19,851“

0,0187”/rok

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

t2 – t1
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vedli pro přístroj s největším počtem měřených řad (se ze-
nitovým úhlem 29°50’).

Výsledky a jejich zhodnocení

Výsledky vyrovnání jsou uvedeny v tab. 3, 4 a 5. Grafické 
vyjádření obsahují grafy na obr. 8, 9, 10 a 11, ve kterých 
chybové úsečky vyjadřují směrodatné odchylky (1σ).

Hodnoty směrodatné odchylky výsledné šířky, resp. dél-
ky jsou mezi 1 až 3 setinami vteřiny. Pokud zohledníme, že 
se jedná o výsledek – „průměr“ – z 2 396 řad, vychází smě-
rodatná odchylka jedné řady (po násobení odmocninou 
z 2 396) 0,54“ v šířce, resp. 1,32“ v délce. Přesnost určení 
astronomické šířky je cca 2,5 vyšší, než přesnost určení 
astronomické délky.

Výsledné hodnoty astronomické šířky a délky (přepoč-
tené do průměrné epochy 1976,5 tj. 14° 47‘ 19,970“) lze 
porovnat s výsledky analýzy měření z let 1970 až 1983 v [15]. 
Tehdejší hodnota astronomické šířky byla 49° 54‘ 56,251“ 
a hodnota astronomické délky 14° 47‘ 20,238“. Obě hod-
noty se liší o -0,055“, resp. o -0,268“, tj. o více jak pětináso-
bek, resp. desetinásobek směrodatné odchylky. Lze to vy-
světlit několika příčinami: za hlavní příčinu považujeme 
základní rozdíl ve zpracování – v práci [15] nebyly určovány 
systematické chyby přístrojů. Další příčinou může být delší 
časová řada, tj. více zpracovaných dat a více pozorovatelů, 
tedy i více určovaných osobních chyb, což při použití pod-
mínky, aby průměr osobních chyb byl nulový, způsobí sys-
tematický posun výsledných hodnot astronomických sou-
řadnic.

Vzhledem ke zpracování většího observačního mate-
riálu a zavedení i systematických chyb použitých přístrojů 
považujeme výsledné astronomické souřadnice za nové 
konvenční souřadnice pro cirkumzenitál na GO.

V astronomické šířce byly určeny (tj. přesahují dvojná-
sobek směrodatné odchylky) osobní chyby pozorovatelů 
Aleše Čepka, Pavla Nováka I., Miroslava Turnera, Jakuba 
Kosteleckého a Jiřího Vaingáta. Poslední dva jmenovaní 
ale změřili málo řad (39, resp. 40 řad). Jejich osobní chyby 
jsou do cca 0,1”. U ostatních pozorovatelů jsou osobní 
chyby v šířce pod 0,05“.

V astronomické délce byly určeny osobní chyby u vět-
šiny pozorovatelů (vyjma Aleše Čepka a Jana Kostelec-
kého). Osobní chyby jsou do 0,2“ vyjma osobní chyby Jiřího 
Vaingáta (-0,3“), ale tato chyba je určena pouze ze 40 řad.

Při hodnocení systematických chyb přístrojů je třeba 
zohlednit, z kolika změřených řad byla systematická chyba 
přístroje určena. Systematické chyby jsou určeny (tj. pře-
sahují dvojnásobek směrodatné odchylky) jen u velmi vel-

V případě, kdy určujeme osobní chybu u všech pozoro-
vatelů a systematickou chybu u všech přístrojů, bude ma-
tice normálních rovnic singulární. Proto bude potřeba pro-
vést vyrovnání zprostředkující s podmínkou ve verzi, kdy 
se přidává fiktivní rovnice oprav. Pro osobní chybu všech 
pozorovatelů zavedeme podmínku, aby součet osobních 
chyb byl roven nule:

                                             0 = ∑
j
 o

j
 – 0 .                                    (19)

Pro systematickou chybu přístrojů zavedeme podmínku, 
aby přístroj s největším množstvím měřených řad měl sys-
tematickou chybu nulovou. Systematické chyby ostatních 
přístrojů budou vztaženy k tomuto „referenčnímu“ přístroji:

                                               0 = r3 – 0 .                                      (20)

Pak je matice plánu:

A =                                                                                                  (21)

a vektor pravých stran

                                         l =                    .                                      (22)

Váhu pro fiktivní rovnice (19) a (20) vypočteme z velmi 
malé směrodatné odchylky. Na základě několika testů jsme 
zvolili hodnotu 0,0001.

Fiktivní rovnici oprav (19) jsme zavedli pro všechny 
osobní chyby všech pozorovatelů (aby součet osobních 
chyb byl roven nule) a fiktivní rovnici oprav (20) jsme za-

Šimek, J.–Kostelecký, J.: Analýza určování...



Tab. 4 Osobní chyby pozorovatelů v úhlových vteřinách

Osobní chyba
["]

Čepek Aleš

Holota Petr

Kostelecký Jan

Kostelecký Jakub

Novák Pavel I.

Novák Pavel II.

Skoupý Václav

Turner Miroslav

Vaingát Jiří

Vacek Jan

Vondrák Jan

0,046

-0,028

0,003

-0,072

0,045

0,025

-0,006

-0,110

0,092

-0,002

0,005

Směrodatná odchylka
["]

Jméno

0,019

0,020

0,013

0,032

0,012

0,030

0,011

0,020

0,046

0,017

0,013

Astronomická šířka

Osobní chyba
["]

Směrodatná odchylka
["]

Astronomická délka

-0,042

-0,093

0,019

-0,191

0,160

0,156

0,112

-0,129

-0,292

0,137

0,164

0,027

0,029

0,018

0,048

0,017

0,042

0,016

0,028

0,064

0,024

0,019

Tab. 5 Systematické chyby přístrojů v úhlových vteřinách – přístroj se zenitovým úhlem 29°50’ je referenční

Systematická chyba 
["]

29° 45‘/46‘

29° 49‘

29° 50‘

29° 51‘

29° 54‘

29° 57‘

29° 58‘

29° 59‘

30° 00‘

30° 05’

-0,018

-0,225

0,000

0,038

-0,042

-0,055

-0,208

-0,206

-0,114

-0,034

Směrodatná odchylka
["]

Zenitový
úhel přístroje

0,016

0,057

0,000

0,030

0,017

0,047

0,102

0,085

0,066

0,040

Astronomická šířka

Systematická chyba 
["]

Směrodatná odchylka
["]

Astronomická délka

0,022

0,169

0,000

-0,017

-0,156

-0,010

-0,313

0,055

-0,207

0,008

0,024

0,080

0,000

0,044

0,024

0,065

0,142

0,118

0,092

0,056
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v délce -0,15”. Největších systematických chyb dosáhly
přístroje se zenitovými úhly 29°58’, 30°00’ a v šířce i 29°59’, 
jejichž systematické chyby v šířce přesahují 0,1“ a v délce 
0,2“ (v absolutní hodnotě). Všechny tyto výsledky ale vy-
cházejí z malého množství řad (méně jak 5). Výjimkou je 
přístroj se zenitovým úhlem 29°49’, který má z 38 řad sys-
tematickou chybu v šířce -0,22“ a v délce +0,17“. Obecně 
se ale ukazuje, že cirkumzenitály nemají významnou sys-
tematickou chybu v určování astronomické šířky a astro-
nomické délky.

kých systematických chyb, které se vyskytují právě u pří-
strojů s malým počtem změřených řad (pod 20). To platí 
i o přístroji se zenitovým úhlem 29°49’, který má ve zpra-
cování poměrně malý počet 38 řad.

V astronomické šířce je u přístrojů s počtem změřených 
řad větším než 100 systematická chyba velmi malá – pod 
0,05”. Obdobně to platí i v astronomické délce: přístroje 
s počtem řad větším než 100 mají systematickou chybu 
menší než 0,05“, vyjma přístroje se zenitovým úhlem 29°54’, 
který má při 98 změřených řadách systematickou chybu 

Šimek, J.–Kostelecký, J.: Analýza určování...
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Obr. 8 Osobní chyby pozorovatelů v šířce

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200
hcániřetv ev abyhc ínbos

O

Pozorovatel

-0,400

-0,300

-0,200

-0,100

0,000

0,100

0,200

0,300

hcániřetv e v aby hc  ínbos
O

Pozorovatel

Obr. 9 Osobní chyby pozorovatelů v délce

Obr. 10 Systematická chyba přístrojů v šířce
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Závěr

Ze zpracování 2 396 řad měření cirkumzenitálem z let 1970 
až 2003 na GO Gaussovou metodou stejných výšek byl 
zjištěn lineární trend v zeměpisné délce a byly určeny nové 
konvenční astronomické souřadnice. Při zpracování byly 
určeny osobní chyby všech pozorovatelů a systematické 
chyby jednotlivých přístrojů vůči referenčnímu přístroji se 
zenitovým úhlem 29°50’ a největším počtem změřených 
řad. Osobní chyby pozorovatelů se v šířce pohybují v roz-
mezí do 0,05“, vyjma pozorovatelů s malým počtem mě-
ření, kteří mají osobní chybu až 0,1“. V délce jsou osobní 
chyby pozorovatelů vyšší – až 0,2” (maximální je osobní 
chyba -0,3“ u pozorovatele, který ale pozoroval pouze 40 
řad). Systematické chyby přístrojů, které byly použity pro 
měření více jak 100 řad, se v šířce neprokázaly (jsou nižší 
jak 0,05“). V délce byly určeny systematické chyby přístro-
jů o velikosti 0,05” až 0,15”. Větší systematické chyby byly 
určeny pouze u přístrojů, které změřily méně jak 40 řad. 
Obecně lze konstatovat, že Gaussova metoda stejných vý-
šek realizovaná cirkumzenitálem VÚGTK určuje astrono-
mickou šířku s větší přesností (cca 2,5x), než je přesnost 
astronomické délky, a že nebyla prokázána významná sys-
tematická chyba v určovaní astronomické šířky a délky po-
mocí cirkumzenitálů VÚGTK.

Poděkování
Autoři děkují lektorovi Ing. Janu Vondrákovi, DrSc. za všech-
ny věcné a velmi užitečné připomínky jak ke zpracování dat, 
tak k samotnému článku.
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Obr. 2 Virtuální model krušnohorských šachet
z přednášky Vojtěcha Budaye

Obr. 1 Přednáška Petra Přidala

Netypický 15. kartografický den 
Olomouc
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hlavním cílem je sběr vektorových dat odpovídající měřítku 1 : 50 000 z krizo-
vých oblastí světa. Účastníci semináře se dozvěděli o struktuře dat a jejich zís-
kávání na podkladě satelitních snímků s vysokým rozlišením, ke kterým mají 
tvůrci databáze přístup přes společný portál satelitních snímků. Na tomto pro-
jektu se významnou měrou podílejí i odborníci z Armády České republiky. Na tuto 
část posléze navázal Luboš Bělka s částí věnovanou projektu MGCP Topographic 
Map (MTM), který se zabývá využitím dat MGCP v kartografické tvorbě. Pre-
zentoval ukázku produktové specifikace, jejíž podrobnost jde do nejmenších 
detailů, a stručně se zmínil o technologii výroby. Své vystoupení pak zakončil 
vizemi do nejbližší budoucnosti jako je aplikace poznatků MTM pro novou 
vojenskou topografickou mapu nebo rozšíření projektů o další měřítka.

Posledními přednášejícími byli Jan Brus a Radek Barvíř z hostitelské Uni-
verzity Palackého v Olomouci, kteří v příspěvku Třetí rozměr Katedry geoinfor-
matiky v Olomouci představili 3D technologie a produkty vyvíjené v rámci to-
hoto pracoviště. Soustředili se na trend propojení geoprostorových dat s 3D 
technologiemi, které za několik posledních desítek let učinili významný po-
krok. Perspektivu 3D tisku demonstrovali na prostorovém modelu Olomouc-
kého kraje, který lze navíc doplnit o z projektorů promítaný obraz. Zajímavě 
působila i tyflomapa, která se díky propojení s tabletem stává interaktivní. 
Technologii TouchIT3D a další trendy v tyflokartografii pak detailněji popisuje 
kniha olomouckého kolektivu Tyflomapy, tyflografika, tyflokartografie a inter-
netové stránky projektu hmatovemapy.upol.cz. Dalšími představovanými tech-
nologiemi byl barevný 3D tisk, sběr dat pomocí LiDAR na mobilních zařízeních 
nebo 3D modely ve virtuální realitě (obr. 3).

Přestože od sebe byli účastníci konference vzdáleni desítky a stovky kilo-
metrů, nezabránilo jim to po skončení posledního příspěvku v diskusi. Bylo znát, 
že velkou pozornost vzbudily projekty MGCP a MTM. Zazněly i dotazy na bu-
doucnost geoinformačních technologií, kde podle Petra Přidala určitě svou roli 
bude hrát strojové učení při vytváření modelů území a publikace otevřených dat.

Na závěr akce prof. Voženílek poděkoval posluchačům, jejichž počet se vy-
šplhal ke 150, za účast a řečníkům za poutavé přednášky. Díky patřilo i auto-
rům 12 zajímavých plakátů a samozřejmě organizátorům, kteří zdánlivě nebyli

Poslední únorový pátek, 26. 2. 2021, proběhla již tradiční akce pro kartografy 
a spolupracující odborníky. Tentokrát byl ovšem odborný seminář Kartografický 
den Olomouc oproti minulým ročníkům jiný. Tak jako podobné akce z poslední 
doby byl ovlivněn pandemií Covid-19 a proběhl tedy ve virtuálním prostoru. 
Organizátoři v sobě nezapřeli vztah ke geoinformatice a jako konferenční pros-
tředí zvolili aplikaci GatherTown, která umožnila vzájemné potkávání a diskuzi 
účastníků semináře.

V úvodním slově prof. Vít Voženílek zavzpomínal, jak před 15 lety s doc. 
Kaňokem tradici Kartografických dnů v Olomouci začínali. Představil účastní-
kům zaštiťující organizace (Českou kartografickou společnost, Českou asociaci 
pro geoinformace, Sekci kartografie a geoinformatiky České geografické spo-
lečnosti a Katedru geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci) a při-
pomněl blížící se uzávěrku přihlášek do soutěže České kartografické společ-
nosti o Mapu roku 2020. Soutěživým účastníkům pak navíc doporučil dvě sou-
těže doplňující program semináře – zástupci Zeměměřického úřadu si při-
pravili znalostní kvíz na téma nové generace aplikací Zeměměřického úřadu 
a Rostislav Nétek prověřil znalosti zájemců o webovou kartografii.

Pak už došlo na představení tématu letošního Kartografického dne Olo-
mouc, kterým byla KARTOGRAFIE A TECHNOLOGIE. Následovalo krátké zamyš-
lení, jak technologie ovlivňuje kartografii, jak jí pomáhá, ale zároveň v mnoha 
ohledech lidstvu i škodí. Na závěr svého vystoupení pak představil jednotlivé 
řečníky, kteří se rozhodli podělit s účastníky akce o své poznatky a názory.

Prvním z nich byl Petr Přidal ze společnosti Klokan Technologies stojící za 
projektem MapTiler (obr. 1). V příspěvku Kartografie ve znamení webu a cloudu 
vyzdvihl mapy coby novou on-line platformu pro publikaci informací. Z toho 
důvodu musí být neustále aktualizované, dynamické a personalizované. To vše 
se odráží v technologiích nasazených v této společnosti, ať už je to využití vekto-
rových dlaždic, open source stylů nebo rychlé tvorby digitálních map z rastro-
vých dat. Ve stručnosti zmínil spolupráci se SwissTopo a Ordnance Survey Great 
Britain nebo práci s rastrovými daty Sentinel.

Druhým řečníkem byl Vojtěch Buday, zástupce společnosti Tasty Air. V přís-
pěvku Prostor a virtuální realita popsal technologie virtuální a rozšířené reality 
a rozdíly mezi nimi. Na grafech demonstroval rostoucí vliv a oblibu při prak-
tickém nasazení obou technologií. Přínos tohoto segmentu geoinformatiky pak 
názorně ukázal na několika možných aplikacích, ať už se jednalo o zachování 
kulturního dědictví pomocí digitalizace 3D skenerem a vytvoření digitálního 
modelu, virtuální návštěvu krušnohorských štol (obr. 2) nebo využití virtuální 
a rozšířené reality coby výukové metody např. při školení BOZP nebo při vzdá-
lené asistenci. Na závěr svého vystoupení pak účastníky přenesl do minulosti 
a ukázal jim, jak asi vypadalo olomoucké Václavské náměstí ve 12. století.

V příspěvku Nová generace aplikací Zeměměřického úřadu na nové techno-
logii představil vývojářský tým této organizace, Tomáš Němeček a Antonín Bačo, 
vylepšení provedená v průběhu roku 2020 v aplikacích dostupných z Geopor-
tálu ČÚZK. Jedná se o Geoprohlížeč, Analýzy výškopisu a Archiv. Inovace spo-
čívá především ve sjednocení uživatelských prostředí doposud rozdílných apli-
kací a doplnění některých nových funkcí. Důraz byl rovněž kladen na to, aby 
se aplikace přizpůsobovala zařízení, na nichž je využívána. K vytvoření jejich 
nové podoby Zeměměřický úřad využil ArcGIS API for Javascript. V průběhu 
přednášky autoři postupně předvedli v praxi všechny tři aplikace včetně jejich 
nových funkcí (např. transformace mapy a práce s 3D).

Další přednáškou v pořadí byla Kartografie a DPZ: geografické zabezpečení 
vojenských misí od Luboše Bělky a Vladimíra Kotláře z Vojenského geografického 
a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Účastníky semináře seznámili 
s mezinárodními projekty, které se zabývají zajištěním geografických podkladů 
pro obrannou komunitu. Vladimír Kotlář se zaměřil na projekt Multinational 
Geospacial Co-Production Program (MGCP), což je celosvětový projekt, jehož 
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Obr. 3 3D model Prachovských skal pro virtuální realitu

Obr. 1 Ukázka hodnocení SC4 Koordinace a rozvoj
institucionálního zajištění oblasti prostorových informací

a podmínek pro jejich správu a využívání
(z prezentace E. Kubátové)

GeoInfoStrategie – co se podařilo
a co ne

Z ČINNOSTI ORGÁNŮ
A ORGANIZACÍ
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Michal Barbořík s prezentací nazvanou Mapy budoucnosti II – využití GIS pro 
potírání a prevenci kriminality. Tématu BIM jako informačního modelování 
staveb a vystavěného prostředí v souvislostech s NIPI se věnoval Leoš Svoboda 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odborná rada pro BIM – buildingSMART 
Česká republika a Česká asociace pro geoinformace), který prezentoval ideu 
vytvoření Digitálního dvojčete vystavěného prostředí ČR a jeho integrace 
do NIPI, v níž se počítá s propojením modelů digitálního dvojčete s digitální 
mapou veřejné správy. Ke konsolidaci a výhledům infrastruktur prostorových 
dat v resortu dopravy, zejména k plánovanému vytvoření Mapového portálu 
2020+, přednesl příspěvek Ondřej Šváb (Ministerstvo dopravy). Poté přišla na 
řadu prezentace Radka Wildmana o vazbách GeoInfoStrategie na prostorová 
data, služby a aktivity v resortu Ministerstva obrany. Souvislosti GeoInfoStra-
tegie a INSPIRE v chronologii od zprovoznění Národního geoportálu INSPIRE 
v roce 2012 až do současnosti v podání Jitky Faugnerové z České agentury 
pro životní prostředí CENIA (Ministerstvo životního prostředí) byly náplní pří-
spěvku shrnujícího hlavní milníky vývoje implementace evropské směrnice 
INSPIRE v ČR.

Závěrečný blok byl věnován souvisejícímu tématu Digitální mapy veřejné 
správy (DMVS), které uvedl Karel Štencel, vedoucí Koordinační rady správců 
Digitální technické mapy (DTM) a DMVS. Kateřina Vrbová z Ministerstva pro 
místní rozvoj seznámila účastníky s plánovanou rolí DTM v kontextu digitali-
zace stavebního řízení a územního plánování. Využití DMVS a DTM pro pří-
pravu, umisťování, povolování a provádění staveb, spolu se sdílením kvalitních 
dat v rámci veřejné správy a s poskytováním digitálních dat a služeb, by mělo 
přispět kvalitnímu a efektivnímu plánování a koordinování rozvoje území. 
Pavel Matějka z Asociace krajů ČR ukázal dosavadní vývoj výstavby krajských 
DTM a vyzdvihl úlohu Koordinační rady správců DTM a DMVS i potřebu zod-
povědné spolupráce všech partnerů při vytváření DTM ČR jako součásti DMVS 
v kontextu rozvoje eGovernmentu. Závěrečná prezentace Jiřího Formánka 
z ČÚZK byla zaměřena na projekt Informačního systému Digitální mapy veřejné 
správy (IS DMVS) jako centrální komponenty DTM ČR. Na editaci údajů IS DMVS 
se budou podílet i vlastníci, správci a provozovatelé dopravní a technické infra-
struktury (VSP DTI). ČÚZK v současné době řeší, jakým způsobem a z jakých 
zdrojů seznam VSP DTI a seznam editorů DTM krajů získat, naplnit a připravit 
pro následnou verifikaci. K tématu budování DMVS ČR plánuje Nemoforum 
samostatnou akci v druhé polovině letošního roku.

Počet registrovaných účastníků semináře překročil 150, což je asi o polovinu 
více než by byly kapacitní možnosti tradičního prostoru pro semináře Nemofora, 
konferenčního sálu v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 
Kobylisích. Nemoforum si ověřilo, že s technickou podporou ČÚZK je možné bez 
problémů zvládnout tuto náhradní on-line formu odborné akce a zprostřed-
kovat tak informace o postupu řešení projektů z oblasti prostorových dat 
širokému okruhu zájemců, byť tentokrát s ne tak rozsáhlou diskusí, jaká často 
bývá při seminářích Nemofora v klasické prezenční formě. Účastníci video-
konferenčního semináře však měli možnost vyjádřit svůj názor pomocí inter-

tolik vidět, o to víc však pro ně byla příprava tohoto netypického semináře 
výzvou. Celý seminář prof. Voženílek zakončil pozváním na 24. kartografickou 
konferenci, která se uskuteční v září v Ostravě.

Ing. Přemysl Jindrák,
Zeměměřický úřad

Pod tímto názvem proběhl v termínu 24. 3. 2021 v režii Nemofora videokonfe-
renční seminář původně plánovaný na září 2020 a kvůli protiepidemickým 
opatřením o několik měsíců odložený. Přípravu odborné náplně semináře si za 
Nemoforum tradičně vzala na starost Eva Kubátová, předsedkyně Pracovního 
výboru pro prostorové informace (PVPI) Rady vlády pro informační společnost. 
Akce se konala v on-line prostředí aplikace Cisco Webex Meetings s technickou 
podporou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). 

Po úvodním slovu předsedkyně Nemofora Veroniky Nedvědové začal první 
blok přednášek zaměřený na aktuální stav implementace GeoInfoStrategie. 
Informaci o tom, „co se podařilo a co ne“ strukturovanou podle strategických 
cílů GeoInfoStrategie (SC), představila Eva Kubátová (obr. 1). Hlavní směry 
nově připravované GeoInfoStrategie+ členěné do cílů ve čtyřech strategických 
oblastech prezentovala za tým pro tvorbu strategie Jitka Coufalová (obr. 2), 
členka PVPI, přičemž pro případné dotazy byli přítomni vedoucí Realizačních 
výkonných týmů (RVT) organizační struktury PVPI Eva Kubátová (vedoucí RVT 
pro Informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace), Jiří 
Čtyroký z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (vedoucí RVT pro prostoro-
vá data), Jan Kmínek z ČÚZK (vedoucí RVT pro legislativu v oblasti prostorových 
dat – RVTL) a člen RVTL Radek Wildmann z Vojenského geografického a hydro-
meteorologického úřadu v Dobrušce. Ukázkám výstupů souvisejících výzkum-
ných aktivit se věnovali zástupci řešitelů výzkumných projektů podpořených 
Technologickou agenturou České republiky (oba z Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického, v. v. i. ve Zdibech). K Terminologic-
kému slovníku, konkrétně k projektu Metodika a technologie pro tvorbu od-
borných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro pros-
torové informace, pohovořil Pavel Hánek. Výstupem projektu je certifikovaná 
metodika a na bázi IT infrastruktury Ministerstva vnitra (MV) je v pilotním pro-
vozu softwarová aplikace. Informační systém Národní infrastruktury pro pros-
torové informace (IS NIPI), jehož základními částmi jsou Katalog požadavků, 
Katalog zdrojů a Katalog projektů, prezentoval Radek Makovec.

V další části semináře byl prostor pro představení některých resortních 
aktivit realizovaných v rámci implementace GeoInfoStrategie. Za MV vystoupil 
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Obr. 2 GeoInfoStrategie+  Jaká témata k řešení považují
účastníci semináře za důležitá? (interaktivně vytvořený

slovní mrak, z prezentace J. Coufalové)

Dne 9. 5. 2021 nás opustil kolega a pří-
tel Ing. Jiří Čálek (*1939). Protože jsem 
s ním strávil mnoho let nejen na poli 
pracovním, ale i společenském, rád 
bych i v tuto smutnou chvíli zavzpo-
mínal na krásnou dobu, kterou jsem 
s ním mohl prožít.

Poprvé jsme se setkali v roce 1992 
při mém nástupu do Institutu měst-
ské informatiky hl. m. Prahy - IMIPu. 
V té době se právě startovala další eta-
pa realizace Jirkovy vize, započaté již 
během jeho působení ve Výzkumném 
ústavu geodetickém, topografickém 

Zemřel Ing. Jiří Čálek

NEKROLOGY

Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. se narodil se 
5. 5. 1951 v Praze. V roce 1974 ukončil 
studium na Elektrotechnické fakultě 
ČVUT v Praze. Dva roky pracoval u Čes-
koslovenských aerolinií, kde se zabýval 
radionavigačními systémy. Roku 1976 
přešel na základě konkurzu na katedru 
speciální geodézie Fakulty stavební (FSv) 
ČVUT v Praze. Roku 1986 obhájil diser-
tační práci „Podmínky využití He-Ne la-
serů v inženýrské geodézii“, habilitoval 
se v roce 2002. Specializoval se na pro-
blematiku využití laserů a laserových 
skenerů v geodézii a na oblast působení

Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
sedmdesátiletý

OSOBNÍ ZPRÁVY*
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odboru: Geodézia a kartografia. Od roku 2009 do roku 2014 byl členem redakční
rady recenzovaného odborného časopisu Stavební obzor. Roku 2009 bylo jeho 
jméno uvedeno v encyklopedii WHO IS …? (v ČR).

Jubilantovi přejeme do dalších let hodně osobní i pracovní pohody.

a kartografickém – vytvoření a vybudování systému správy a aktualizace digi-
tální technické mapy Prahy. Již v roce 1984 se rozhodl, že nenechá tento pro-
jekt pouze na papíře, a ve spolupráci s RNDr. Josefem Hojdarem se jim podařilo 
přesvědčit tehdejší vedení hlavního města o potřebě vytvoření tohoto díla. Tak 
vznikla městská příspěvková organizace Racionalizační a informační středisko 
– RIS, která byla v roce 1991 transformována do již zmíněného IMIPu.

V těchto letech se Jiřímu podařilo nejenom obklopit profesionály, kteří do-
kázali jeho záměr realizovat, ale zároveň spojit všechny spolupracovníky do jed-
noho týmu, který fungoval jako jeden organismus i díky jeho charismatu. 

Jeho hlavní idea – aktualizace technické mapy z dat dokumentace skuteč-
ného provedení stavby a autorizovaných dat správců technického vybavení – se 
ukázala jako správná a výhodná nejen pro hlavní město, ale i jako vzor pro další 
města a kraje, které začaly následovat započatou cestu vedení digitálních map. 

Jiří vzal za své i nové možnosti a technologie, které se postupem času vyvi-
nuly do té míry, že mohly sloužit stále se rozšiřujícímu spektru uživatelů digi-
tálních map. Tak inicioval v roce 1996 první tvorbu digitální ortofotomapy Prahy 
s následným vydáním prvního Ortofotoatlasu, vytvoření 3D modelu zástavby 
a zeleně i použití laserscanningu pro dokumentaci historického centra Prahy.

Výsledky této práce a zkušenosti prezentoval nejen na poli mezinárodním 
jako národní delegát FIG v pracovní skupině správy prostorových dat a jako ná-
rodní zástupce v organizaci UDMS (Urban data management society), ale i na 
poli domácím jako jeden z hlavních organizátorů konferencí MIS – Městské in-
formační systémy – konaných v letech 1991, 1996 a 2002.

Jeho organizační a komunikační talent se projevoval nejen na poli profesním, 
ale i společenském. Řada sportovních soutěží, plesů a cestovatelských počinů by 
byla nemyslitelná bez jeho pověstných excelových tabulek, propozic, itinerářů, za-
sedacích pořádků a zejména bez jeho energie, kterou do všech akcí vkládal. Jako 
zakládající člen Společnosti čestných spolustolovníků se vytvořením pravidel spo-
lečnosti zásadně zapsal do kultury společného posezení v restauračním zařízení. 

Jirkův umělecký talent se projevoval vždy v oslavných básních pro jubilanty, 
často doplněných také o oslavencovu stylizovanou fotografii (rozuměj neuvěři-
telnou fotomontáž).

Stejně tak byla pověstná jeho láska k rybám a jiným plodům moře (na talíři), 
jakož i ke kvalitním nápojům.

Je nasnadě, že pojem digitální mapy bude navždy spojen se jménem Jiří 
Čálek. Milý Jirko, budeš tu pořád s námi!

Vzpomínka kolegy Jana Bareše

aktivního nástroje mentimeter, což bylo zajímavým i užitečným zpestře-
ním. Prezentace ze semináře jsou dostupné na webu Nemofora na adrese 
https://www.cuzk.cz/nemoforum.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.,
katedra geomatiky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

změn prostředí na velmi přesná geodetická měření. Profesorem pro obor geo-
dézie byl jmenován v roce 2007. Zavedl několik volitelných předmětů pro ma-
gisterské i doktorské studium. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 
příspěvků (včetně 7 monografií) v domácích i zahraničních odborných časo-
pisech a sbornících. V letech 1988–1998 byl členem mezinárodní pracovní 
skupiny 6E FIG (Laser techniques and Application in Engineering Surveys). Patří 
k zakládajícím členům ČSGK, významně se podílel na jeho práci, od roku 2006 
jako člen odborné skupiny Inženýrská geodézie. V období 1990–2020 byl znal-
cem z oboru elektronika se specializací na optoelektronické měřicí systémy a z obo-
ru ekonomika, odvětví ceny a odhady. Po několik období byl členem Akademic-
kého senátu FSv ČVUT, po roce 2010 byl také členem vědecké rady FSv ČVUT. Na 
FSv je členem zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky FSv, pedagogické 
rady studijního programu a oborové rady doktorského studia, jejímž je od roku 
2010 předsedou. Dále je členem zkušební komise pro státní magisterské a státní 
doktorské zkoušky na Přírodovědecké fakultě UK a od roku 2008 do roku 2012 byl  
členem oborové rady doktorského studia Důlní měřictví a geodézie VŠB TU 
Ostrava. V roce 2016 byl jmenován členem Odborové komisie doktorandských 
študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave študijného 
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