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1. Úvod

Pro vysoce přesné určení souřadnic pomocí Globálního po-
lohového systému (GPS-NAVSTAR, dále jen GPS) je ne-
zbytné zahrnout řadu vlivů, mimo jiné i vliv zpoždění signálu
GPS v troposféře. Toto zpoždění nelze s dostatečnou přes-
ností modelovat (pouze lze zanedbat u sítí do rozsahu cca 15
km) a standardně je tak zahrnuto mezi určované parametry.
Při využití přesných drah družic GPS poskytovaných Mezi-
národní službou GNSS (IGS, http://igscb.jpl.nasa.gov) a sou-
řadnic stanic určených z dlouhého období, můžeme místo 
určování polohy přijímače určovat vliv troposféry na sig-
nál GPS [1]. Takový produkt je využitelný v meteorologii 
[2] a [3].

Způsoby určování troposféry pomocí GPS byly popsány
v [4]. Tento příspěvek se věnuje pouze modelování tropo-
sférických zpoždění nad každou stanicí pouze v zenitu (ze-
nith total delay, ZTD). Pro aplikaci v meteorologii je zají-
mavé, pokud výsledky jsou rutinní, a to s dostupností
maximálně do hodiny po odměření hodinových dat. Tyto ana-
lýzy nazýváme „near real-time“ (NRT).

Na začátku článku jsou v přehledu uvedeny evropské upro-
jekty GPS meteorologie, na kterých se podílelo i analytické
centrum Geodetické observatoře Pecný VÚGTK (dále GOP).
V další části jsou výsledky ZTD dosažené na GOP vyhod-
noceny spolu s důsledkem změn ve strategii a jsou posou-
zeny vzhledem ke kvalitě produktů dalších analytických cen-
ter. Také jsou sledovány zajímavé charakteristiky zpracování

v NRT. V závěru článku je porovnán obsah vodních par ur-
čených z GPS s výsledky nezávislého pozorování z radio-
sond.

2. GPS meteorologie v Evropě

Ve světové lieratuře se koncepce GPS meteorologie objevuje
již v roce 1992 [5]. Projekty realizující zpracování dat GPS
spolu s testy asimilací výsledků do numerických předpovědí
počasí se objevují v první řadě vAmerice (UNAVCO/NCAR,
1996) a v Japonsku (GPS/MET, 1997). V Evropě patří k te-
oretickým počátkům projekty WAVERFRONT (1996–1999)
a MAGIC (1998–2001, http://www.acri.fr/magic). S dalším
růstem počtu permanentních stanic GPS spojeným s kvalit-
ním hodinovým přenosem dat (od r. 1999) a s ultra-rychlými
dráhami družic GPS Mezinárodní služby GNSS (IGS) do-
stupnými v reálném čase (od r. 2000) se další aktivity upí-
nají na vývoj rutinního zpracování dat GPS s přímou návaz-
ností na meteorologické instituce. Níže jsou zmíněny
projekty (již jen v Evropě), které již plně nesou tyto charak-
teristiky.

2.1 COST-716

Projekt COST akce 716 (COST-716), http://www.oso.chal-
mers.se/~kge/cost716.html) byl organizován za účasti 15 ev-
ropských států v letech 1998–2004 s podporou evropského
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Abstrakt

Přiblížení projektů COST-716 a TOUGH a příspěvek Geodetické observatoře Pecný (GOP). Popis určování parametrů tro-
posférických zpoždění signálu GPS v analytickém centru GOP v těsné návaznosti na reálný čas a důsledky změn ve zpraco-
vání. Porovnání parametrů troposféry z GPS určených v režimu s minimálním zpožděním a v přesném post-processing režimu.
Srovnání obsahu vodních par v atmosféře odvozených z GPS s hodnotami určených z profilů radiosond. Bližší charakteristika
výsledků získaných pomocí GPS.

Results of Tropospheric Delay Monitoring for Use in Meteorology

Summary

Projects COST-716 and TOUGH and result contribution of Geodetic observatory Pecný (GOP). Determination of the 
parameters of tropospheric delay of the GPS signal in GOP analytical center for near real-time and the consequences of 
applied changes in processing. Comparison of the troposphere parameters which were evaluated using GPS and derived in
minimal delay operating mode and precise post – processing one. Comparison of volume of water vapour in atmosphere 
derived using GPS with the values obtained from an inspection of radio sounding profiles. Detailed characteristics of the 
results obtained on the basis of GPS measurements.



společného rozvoje výzkumu. Hlavní motiv akce byl dán do
názvu „Využití pozemních dat z GPS pro numerické před-
povědi počasí a klimatologii“. Akce se stala významným bo-
dem v počátku spolupráce mezi geodety a meteorology s cí-
lem výměny dat a produktů s jejich účelným využitím.
Koordinace projektu v rámci významné části Evropy byla zá-
sadním krokem k úspěchu akce. Vedle soustředění zdrojů, in-
formací i angažovaných organizací v Evropě bylo hlavním
přínosem akce zorganizování srovnávací a demonstrační
kampaně GPS pro určování NRT ZTD v roce 2001. Ačkoliv
byla demonstrační kampaň plánována pouze na půl roku, ne-
byla dosud ukončena a postupně na ní navazovaly další pro-
jekty směřujícím k využití GPS v meteorologii. Pro více in-
formací o akci COST-716 odkazujeme na závěrečnou zprávu
[6].

2 .2 TOUGH

Projekt TOUGH (Targeting Optimal Use of GPS Humidity
Measurements in Meteorology, htpp://tough.dmi.dk) byl re-
alizován v rámci 5.RP EU v letech 2003–2006 a úzce nava-
zoval na COST akci 716 s primárním zaměřením na studium
optimálního využití dat GPS v numerických předpovědích
počasí. Účastnila se ho většina partnerů z projektu COST-
716, a proto pokračovalo i poskytováním rutinních produktů
GPS. Důraz byl tentokrát kladen na počet a kvalitu zpraco-
vávaných stanic GPS. Z počátečních 80 v roce 2001 se síť
zpracovávaných stanic v Evropě rozšířila na 400 (2004 – ko-
nec akce COST-716) a na 600 (2005 – konec projektu
TOUGH).

2.3 E-GVAP

Pro zajištění plynulého přechodu k operativnímu využití GPS
v meteorologii byl pro léta 2004–2008 navržen projekt E-
GVAP (The EUMETNET GPS water vapour Programme,
http://egvap.dmi.dk) EUMETNET jakožto sdružení evrop-
ských meteorologických organizací (nikoliv všech, např.
Česká republika (ČR) členem není) připravuje spolupráci
s mezinárodní geodetickou organizací EUREF s využitím po-
tenciálu dobře organizované permanentní sítě GPS stanic
(EPN, http://www.epncb.oma.be).

3. Strategie zpracování NRT v GOP

Analytické centrum GOP používá k NRT zpracování dat uni-
verzitní Bernský GPS software (BSW) [7]. Dvojitě diferen-
covaná měření GPS jsou zpracována v dvouhodinových dáv-
kách, z nichž jsou sestaveny (a uschovány) hodinové
a dvouhodinové normální rovnice. Tyto jsou dále používány
při kombinování do 28 denních bloků pro určování přesných
souřadnic a do 12 hodinových bloků pro určení ZTD. Obr. 1
znázorňující druhé z obou schémat, které zajišťuje v původ-
ním systému (viz dále) vysoce efektivní postup zpracování
zvládnutelný na standardním počítači pro cca 50 stanic v li-
mitu maximálně 30 minut.

Při zpracování jsou využívány IGS ultra rychlé produkty
drah družic GPS [8]. Poloha družic je fixována, pokud itera-
tivní postup nevykazuje pro danou družici velká rezidua –
v opačném případě mohou být observace identifikované dru-
žice GPS vyloučeny jak na jednotlivých základnách, tak z ce-
lého řešení. Vedle oficiálního řešení s použitím IGS drah dru-

žic jsme v letech 2002–2003 realizovali i alternativní řešení,
které se shodovalo ve všech rysech s původním řešením
kromě použití ultra-rychlých drah družic produkovaných na
GOP každé tři hodiny [9].

3 .1  Původní  řešení

V původní analýze dat GPS byly používány observace ve
frekvenci 30 sekund nad elevační maskou 10° a tyto byly vá-
hovány podle zenitové vzdálenosti družice funkcí 1/(cos z).
Troposférický model představoval určení ZTD pro každou
stanici a hodinový interval, v němž parametr zůstával kon-
stantní. Celá hodnota ZTD byla určována s mapovací funkcí
„Niell“ [10] pro vliv suché troposféry. Souřadnice stanice
byly určovány klouzavě ze 7 denních kombinovaných řešení,
rovněž v NRT a posléze fixovány pro určení ZTD. Ambigu-
ity byly eliminovány v podobě reálných čísel. Toto původní
řešení bylo založeno na BSW – verzi 4.2. Podrobnější popis
je uveden v [6].

3 .2  Nové řešení

Od května 2005 je implementována BSW, verze 5.0. Při této
příležitosti byl kompletně přepracován systém zpracování
s použitím nových prvků. Tyto lze shrnout do následujících
bodů:
• Síť zpracování je pro každý krok dělena na efektivní části

(základny, podsítě), což umožňuje překonat limit 50 stanic
zpracovatelských během 30 minut. Části sítě jsou v prů-
běžných krocích sjednoceny do regionálního řešení.

• Při zachování kvality výsledků jsou data zředěna na inter-
val 180 sekund, což výrazně zkracuje především část tes-
tování reziduí.

• Souřadnice jsou určovány v klouzavé kombinaci přes po-
sledních 28 dní s použitím fixovaných ambiguit.

• Ambiguity jsou nyní rozřešeny v dvouhodinových řešeních
(60 až 80 %) s použitím wide-lane a narrow-lane techniky
(s možností využití vyhlazených kódových měření GPS).
Ambiguity jsou fixovány pro určování souřadnic, což zlep-
šuje opakovatelnost dvouhodinových řešení během 28-
denní kombinace z 10/25/25 mm na 6/6/16 mm ve složkách
North/East/Up.

• Oficiální ZTD product je řešen s eliminovanými ambigui-
tami, přičemž alternativní srovnávací řešení je poskytováno
také pro ambiguity fixované.

• Je zaveden nový model pro troposféru: apriorní model 
„Saastamoinen“ [11] s použitím standardní atmosféry
a „Niell“ mapovací funkce pro suchou troposféru a určo-
vaná část ZTD je mapována jen pomocí „Niell“ mapovací
funkce pro mokrou část troposféry. ZTD je opět určováno
pro každou stanici, avšak interval je tentokrát vyjádřen v ho-
dinách spojitou lineární funkcí. Odlišnost starého a nového
modelu je systematická v rozsahu 0 až 5 mm ZTD v zá-
vislosti na období a místě.

• Výsledná ZTD jsou filtrována vzhledem k požadovanému
intervalu dat pro určení ZTD (minimálně 4 hodiny v 12-ho-
dinové kombinaci) a souřadnice určené alespoň z dvou-
denního řešení.

• Všechny produkty ultra-rychlých drah družic mohou být
zavedeny (nehledě na interval obnovy).

• Je integrován monitorovací systém, který s podporou e-ma-
ilů, SMS a webového rozhraní (http://www.pecný.cz/gop/,
Monitoring, GPS-meteo), umožňuje efektivně spravovat
rozsáhlé rutinní zpracování.
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3.3 Data a zpracovávaná s í ť

Během let 2001–2005 obsahovala zpracovávaná síť přede-
vším permanentní stanice EUREF (European Reference
Frame) a IGS v oblasti střední a východní Evropy, a dále sta-
nice v Nizozemí, Belgii a Velké Británii, o které byl od po-
čátku zájem a neexistovalo pro ně analytické centrum.
K tomu bylo přidáno 8 až 10 vzdálených stanic tak, aby síť
pokrývala významně plochu Evropy pro stabilní určení ab-
solutních hodnot ZTD i pro snadnější odhalení problémů
s družicemi. Síť byla v tomto období z důvodů výpočetní ka-
pacity limitována přibližně 50 stanicemi.

Od května 2005, se zavedením nového ještě efektivnějšího
systému zpracování v NRT, mohla být zpracovávaná síť roz-
šířena o řadu nových stanic na území ČR, které poskytují ho-
dinová data (EUREF, CZEPOS,1) VESOG,2) GEODIS
apod.). Značné rozšíření bylo také umožněno díky integro-
vanému systému monitorování.
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1) Česká síť permanentních stanic pro určování polohy.
2) Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS.

Obr. 1 Schéma efektivního zpracování v režimu NRT pro určování ZTD z kombinace posledních 12 hodin

Obr. 2 Dostupnost produktu z GOP v období 2001–2005 (roky odsunuty o 100 %)



3.4 Dostupnost  produktu

NRT ZTD produkt z GOP je od počátku kampaně COST-
716, tj. od února 2001 ve formátu COST-716 [12] zasílán
na datový server v UK Met Office, kde je dále konvertován
do binárního formátu BUFR [13] a zasílán do výměnné me-
teorologické sítě GTS. Zde jsou produkty dostupné všem
meteorologickým institucím, které mají o data zájem. Do-
sažitelnost produktu z GOP je v tomto období více než 95
% z očekávaných výsledků, viz obr. 2. Po dvouletém spl-
nění požadovaného kritéria dostupnosti a s počátkem pro-
jektu TOUGH byl v roce 2004 produkt poskytován s prio-
ritou na počet zpracovávaných stanic, což se projevilo
částečným nárůstem zpoždění výsledků (v řádu 10–20 mi-
nut). Během května 2005 byl paralelně poskytován starý

i nový produkt pod odlišnými zkratkami (’gope’ – původní,
’gop_’ – nový).

Rozdíl v původním a novém produktu spočívá v odlišném
způsobu modelování ZTD v daném intervalu. Zatímco starý
produkt poskytoval jedinou hodnotu ZTD pro každou stanici
a interval jedné hodiny (tedy HH:00), nový produkt vždy za-
pisuje do souboru hodnoty na počátku (HH:00) a na konci
intervalu (HH:59) a pomocí lineární interpolace lze potom
určit hodnotu v libovolném okamžiku hodinového intervalu.
Formát BUFR není koncipován pro redundantní hodnoty,
a proto je závěrečná hodnota zapsána jako HH:59 místo
HH+1:00. Z důvodu končícího datového intervalu je tato hod-
nota cca o 15 % méně přesná a v následujícím produktu může
být nahrazena přesnější hodnotu HH+1:00, ovšem s hodino-
vým zpožděním.
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Obr. 3 Porovnání ZTD (NRT@GOP a PP@GOP) – rozptyl rozdílů (sdev) a systematický rozdíl (bias)

Obr. 4 Porovnání ZTD (NRT@GOP a PP@EUREF) – rozptyl rozdílů (sdev) a systematický rozdíl (bias)



4. Analýza výsledků ZTD

4.1 Srovnání  ZTD z řešení  NRT a post-processing

Výsledky NRT ZTD z GOP (a některých dalších analytic-
kých center) byly porovnány s dostupnými přesnými vý-
sledky ZTD z řešení v post-processing (PP):
a) testovací řešení GOP (2001–2003, všechny NRT stanice),
b) kombinované řešení v rámci speciálního projektu EUREF

[14] (2001–2005 pouze pro stanice EUREF/IGS).
Kromě většího zpoždění výsledků se PP@GOP produkt

od NRT@GOP liší pouze použitými dráhami družic (IGS ra-
pid místo ultra-rapid) a řešením v denních dávkách (s pou-
žitím hodinových dat). Naopak kombinovaný produkt

EUREF pochází z přesného zpracování každé stanice mini-
málně třemi analytickými centry. Většina z těchto center rov-
něž používá Bernese GPS software, a proto i podobné mo-
dely analýzy. Přestože období porovnání se liší pro obě PP
řešení, rozptyl rozdílů činí 4 až 8 mm v ZTD při systema-
tických rozdílech do 2 mm v závislosti na stanici. Obr. 3 a 4
graficky znázorňují výsledky obou srovnání pro všechny sta-
nice GPS. Velký systematický rozdíl u stanice VGTU byl způ-
soben použitím nesprávných hodnot fázových exentricit pro
anténu v řešení NRT@GOP.

V průběhu roku 2002 poskytovalo centrum GOP také ře-
šení NRT s použitím vlastních přesných drah družic GPS v re-
žimu NRT. Účelem bylo dlouhodobě testovat kvalitu a po-
užitelnost produktu drah družic z GOP, které od roku 2004
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Obr. 5 Srovnání ZTD (alternativní NRT@GOP a PP@GOP) – rozptyl rozdílů (sdev) a systematický rozdíl (bias)

Obr. 6 Srovnání ZTD (nový a původní NRT@GOP, stejný model pro troposféru) – rozptyl rozdílů (sdev) 
a systematický rozdíl (bias)
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Obr. 7 Srovnání ZTD (nový a původní NRT@GOP, 
rozdílný model pro troposféru) – rozptyl rozdílů (sdev) a systematický rozdíl (bias)

Obr. 8 Průběh rozdílu ZTD s použitím starého a nového modelu pro troposféru u stanic s různou zeměpisnou šířkou

Obr. 9 Srovnání ZTD (NRT@GOP fixované a nefixované ambiguity) – rozptyl rozdílů (sdev) a systematický rozdíl (bias)
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také oficiálně přispívají do IGS ultra-rychlých drah. Toto al-
ternativní NRT řešení ZTD dává statisticky shodné výsledky
jako oficiální COST/TOUGH NRT řešení z GOP (používa-
jící IGS dráhy), obr. 5.

Nový produkt NRT poskytovaný oficiálně od května 2005
byl porovnán vzhledem ke starému NRT řešení (období le-
den až květen). Rozptyl rozdílů činí 3 až 6 mm v ZTD s vý-
jimkou stanic CARD, LIVE a TRAB, které poskytují hodi-
nová data nestabilně. Obr. 6 znázorňuje výsledky tohoto
porovnání s použitím shodného (starého) modelu pro tropo-
sféru a obr. 7 s použitím nového a starého modelu. Syste-
matický rozdíl je pro odlišné troposférické modely výrazně
větší, což přiblížíme v následujícím odstavci.

4 .2  Systematický rozdí l  př i  změně t roposfér ic-
kého modelu

Změna modelu pro troposféru implementovaná spolu
s BSW5.0 systematicky ovlivnila ZTD. Způsobený efekt byl
sledován zavedením dvou variant zpracování (leden až du-
ben 2005) odlišujících se pouze v použitém modelu pro ur-
čování ZTD, přičemž předzpracování dat bylo pro obě vari-
anty společně. Porovnáním obou variant byl prokázán
systematický vliv v závislosti na čase a místě určení ZTD.
Vliv dosahuje hodnot 0 až +5 mm v ZTD a nový model dává
vždy nižší ZTD než model starý. Vypovídá to o skutečnosti,
že modelování ZTD pomocí suché mapovací funkce „Niell“
přeceňuje vliv mokré složky troposféry ve starém modelu.
Tento vliv může částečně zdůvodnit vyšší hodnoty vodních
par v atmosféře, určené pomocí GPS, nežli z profilů radio-
sond (viz dále). Obr. 8 znázorňuje časový vývoj rozdílu ZTD
starého a nového modelu troposféry pro stanice v různé ze-
měpisné šířce (tudíž různém podnebí).

4 .3  Fixování  ambigui t

V novém systému zpracování NRT jsou ambiguity určovány
jako celočíselné hodnoty, a tím byla výrazně zlepšena co do
přesnosti opakovatelnost souřadnic. Fixování celočíselných

ambiguit nezlepšuje prokazatelně ZTD, a to dokonce ani
u řešení post-processing. V současné době proto tento pří-
stup neaplikujeme v oficiálním produktu NRT ZTD. Lze to
zdůvodnit vysokou citlivostí ZTD na případně špatně vyře-
šené ambiguity. Přesto monitorujeme alternativní produkt
ZTD s použitím fixovaných ambiguit a obr. 9 ukazuje sta-
tistické výsledky pro jednotlivé stanice. Překvapivá je vý-
razná pozitivní hodnota v rozdílu ZTD z řešení s fixovanými
a nefixovanými ambiguitami, a to téměř pro všechny stanice
v síti. Podobně jako je kvalita a kvantita řešení ambiguit pro-
měnná se stanicí, je i rozptyl rozdílů v ZTD závislý na sta-
nici.

5. Charakteristika řešení GPS v NRT

5.1 Denní  i sezónní  cykly
Z grafů zobrazujících veličiny v závislosti na dni v roce (osa
x) a současně na denní hodině (osa y) lze vysledovat zají-
mavé relativní vztahy. Před zobrazením jsou veličiny redu-
kovány ke svému mediánu z hodnot přes celý rok a pro pře-
hlednost měřítkově upraveny. Obrázek 10a zobrazuje
typický vzor epochální změny (např. počet stanic) patrný pře-
devším v proměnách s osou x. Naopak vliv konstelace
systému GPS (např. počet družic nad obzorem) je zřejmý na
obrázku 10b a představuje cyklus opakující se za necelých
24 hodin (v počtu družic je cyklus vidět i částečně pro polo-
viční periodu). Kombinaci těchto dvou vlivů (počet stanic
a konstelace GPS) lze očekávat například u počtu observací,
viz obr. 10c, určovaných parametrů či nastavených ambiguit.
Dosud neznámý jev byl pozorován u aposteriorní jednotkové
střední chyby pro hodinové řešení NRT – kombinovaná va-
riace v denní a roční době s maximem v letním poledni, obr.
10d. Lze očekávat, že tato skutečnost bude mít souvislost
s variací množství slunečního svitu dopadajícího v průběhu
roku na místo v Evropě, tedy i souvislost s celkovým množ-
stvím elektronů v ionosféře (TEC), viz obr. 10e. Zdá se, že
zanedbaný vliv ionosférické refrakce vyššího než prvního
řádu by mohl tento jev způsobit. Obsah vodních par v atmo-
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Tab. 1 Srovnání celkového obsahu vodních par vyjádřený sloupcem vody (PWV) z GPS a z radiosond v průběhu 2001 až 1005
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Obr. 12 Porovnání obsahu vodníchd par z GPS a z radiosond v jednotlivých kalendářních měsících



sféře má naopak většinou sezónnní variaci a postrádá variaci
denní, obr. 10f.

5 .2 Náhled porovnání  NRT produktů z různých
zdrojů

Použití předchozích grafů k vizualizaci porovnání produktů
z různých analytických center COST-716/TOUGH dává za-
jímavý náhled do stability i problémů jednotlivých řešení.
Tato analytická centra používají odlišný způsob analýzy, mo-
delování parametrů troposféry a nakonec i značně rozdílné
sítě stanic. Všechny tyto produkty NRT byly pro rok 2004
porovnány s post-processing řešením z GOP pro vybranou
skupinu stanic. Byly získány rozdíly ZTD pro NRT a post-
processing vždy pro střed hodinového intervalu. Pokud in-
dividuální produkt poskytuje více hodnot v průběhu jedné
hodiny (jen výjimečně), byla pro jednoduchost uvažována
průměrná hodnota. Opět jsou rozdíly ZTD redukovány
o roční medián a jednotně měřítkově upraveny. Kromě vý-
padků či krátkodobých nestabilit v řešení je z obr. 11 patrná
různá velikost diferencí i různá míra závislosti na konstelaci
GPS. Na první pohled se jeví řešení z GFZ mezi všemi ostat-
ními jako nestabilnější. Velmi zajímavý a užitečný je zásadní
souhlas mezi tímto řešením NRT a postprocessing z GOP,
protože tyto dva produkty jsou generovány za značně odliš-
ných podmínek. Analytické centrum GFZ používá techniku
PPP, vlastní ultra-rychlé dráhy s přesnými korekcemi hodin
na družicích [15], přičemž post-processing je založeno na fi-
nálních drahách družic z IGS a řada potenciálních chyb je
eliminována zavedením dvojitých diferencí. Jeden z nejzá-
važnějších vlivů při určování ZTD – chyby v přesných dra-
hách družic GPS, které právě mohou působit efekt konste-
lace GPS patrný ve výsledcích ZTD – se v těchto dvou
produktech projeví zcela odlišně kvůli použití nediferenco-
vaných, respektive dvojitě diferencovaných observací.
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že většinu velkých roz-

dílů v ZTD i celkovou konzistenci patrnou z obr. 11 lze při-
soudit především kvalitě jednotlivých produktů NRT.

6. Srovnání výsledků GPS s radiosondami

Integrovaný obsah vodních par lze odvodit z parametrů ZTD
z analýzy GPS např. podle [4]. Podrobný rozbor přesnosti
převodu byl rozpracován v [16]. Srovnání provádíme pro
hodnoty obsahu vodních par atmosféry převedené na odpo-
vídající výšku vodního sloupce (precipitable water vapor,
PWV). Profily z radiosond pochází z Britského datového
centra pro atmosféru (BADC) a převod GPS ZTD na PWV
je rutinně realizován v Holandském královském meteorolo-
gickém institutu (KNMI). Statistické zhodnocení přes celé
období 2001 až 2005 je uvedeno v tab. 1.

Tab. 1 také obsahuje informace o vzájemné poloze GPS
a radiosond, které jsou porovnávány až do horizontální vzdá-
lenosti 120 km a převýšení 350 m. Vedle celkové statistiky
bylo provedeno i zhodnocení v jednotlivých kalendářních
měsících, viz obr. 12. Čtyři roky výsledků v měsíčních srov-
náních ukázaly výraznou sezónní variaci v rozdílu hodnot
PWV.

Především srovnávání PWV ze vzdálených GPS a radio-
sond je typické převažující sezónní variací v rozptylu rozdílů
(např. stanice BOGO, BUCU, CAGL, DELF, DOUR, GOPE,
ONSA, PENC, POTS). V takových případech rozptyl činí 1
mm pro zimní měsíce a až 2 až 3 mm pro měsíce letní. Srov-
nání je pochybeno především o zanedbání skutečného roz-
dílu v PWV mezi GPS a profilem radiosondy, který roste s ab-
solutním množstvím vodních par v letních měsících. Stanice
GPS, které jsou opravdu v blízkosti radiosond (např. CAMB,
LERW, HERS, IESG, GANP, MALL) potom ukazují dobrou
shodu rozdílů PWV s malou sezónní variací 0,8 až 1,2 mm.
Výjimkou je stanice MALL, pro níž kvalita profilů z radio-
sond byla v daném období nízká. Systematický rozdíl v PWV
ovšem zůstává velký (až do hodnot 3 mm) a navíc je často
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Obr. 13 Porovnání určení obsahu vodních par (PWV) z BADC profilů radiosond počítaných na GOP a z hodnot 
určených na University of Wyoming (UW). Sezónní variace PWV na obrázcích v levém sloupci je způsobena 

nekorigováním profilů v UW o vertikální vzdálenost mezi GPS a radiosondážní stanicí



rovněž sezónně proměnný. Tento jev může být způsoben
třemi vlivy:

1. proměnnou kvalitou profilů z radiosond (či jejich pozdější
redukcí),

2. integrováním PWV z profilů radiosond,
3. konverze GPS ZTD na PWV (např. při použití vzdálených

synoptických bodů pro meteorologické údaje).
Další rozbor ukazuje především na nižší kvalitu měření ně-

kterých radiosond (ad 1). Srovnání GPS PWV produktů
z různých analytických center je více konzistentní než srov-
nání s radiosondami. Na stanicích LERW, HERS, GANP
a IESG jsou meteorologická data měřena na synoptických
bodech velmi blízko GPS a nemůžeme zde očekávat výraz-
nou chybu v konverzi ZTD na PWV. Porovnání nezávisle ur-
čených PWV z radiosond poskytovaných prostřednictvím
University of Wyoming (UW, http://weather.uwyo.edu/up-
perair/sounding.html) ukazuje značný systematický rozdíl
(až do 1 mm pro PWV@GOP/BADC – PWV@UW). Ten je
téměř nezávislý na změně roční doby obr. 13 (LERW,
CAMB) a ačkoliv může významně snížit pozorovanou pozi-
tivní odchylku v porovnání GPS a radiosond, neeliminuje její
roční proměnlivost. Porovnáním PWV produktů z UW
a z GOP lze bohužel dosáhnout dobrou shodu pouze pokud
stanice GPS je v podobné nadmořské výšce jak i radiosonda,
protože námi uvažovaný vertikální rozdíl GPS-radiosonda
není v UW zohledněn a promítne se do výrazné sezónní va-
riace PWV, obr. 17 (MATE, GOPE).

7. Závěr

Článek prezentuje strategii a výsledky rutinního určování
ZTD v režimu NRT v analytickém centru GOP v rámci pro-
jektů COST-716 a TOUGH v průběhu let 2001 až 2005.

Již v roce 2001 ZTD produkt z GOP prokázal, že imple-
mentovaná strategie splňuje vysoké požadavky jak na časo-
vou dostupnost výsledků ZTD v NRT (max. 1 h od poslední
epochy měření), tak i na přesnost pro využití v asimilaci do
numerických modelů počasí (1 až 2 mm PWV) [17]. V roce
2005 bylo řešení upraveno tak, aby překlenulo dosavadní
omezení rozsahu zpracovávané sítě pro více jak 50 stanic.
Rovněž bylo integrováno rutinní monitorování řešení i vý-
sledků, které lze nalézt na http://www.pecny.cz/gop (Moni-
toring→GPS-meteo).

Výsledky ZTD určované rutinně v režimu NRT byly po-
rovnány s výsledky z dostupných řešení v post-processing.
Rozptyl rozdílů je v rozmezí 4 až 8 mm ZTD v závislosti na
stanici při systematické chybě maximálně 2 mm pro celé ob-
dobí. Díky možnosti porovnat dlouhou řadu výsledků byly
pozorovány některé specifické vlastnosti GPS řešení v NRT
a) variace aposteriorní chyby hodinových řešení s maximál-

ním růstem v poledne a v létě,
b) vliv změny konstelace GPS na produkt ZTD s variací sys-

tematické chyby pro většinu zpracovávané sítě až v řádu
několika mm.
Byla vyhodnocena i absolutní přesnost GPS PWV vůči ne-

závislému určení PWV z profilů radiosond. V případě umíst-
nění GPS a radiosondy v těsné blízkosti dosahuje rozptyl 0,8
až 1,2 mm podle ročního období. Systematický rozdíl GPS
– radiosonda je většinou kladný a dosahuje hodnot 1 až 3 mm
PWV. Tento rozdíl byl částečně redukován uplatněním no-
vého modelu troposféry a částečně je způsoben výpočtem
PWV v GOP z profilů radiosond. Přesto zůstává zřejmá se-
zónní variace v rozdílu výsledků GPS a radiosond, která se
jeví jako systematická chyba především v měření radiosond.

V blízké době bude instalován přijímač GPS na radioson-
dážní stanici v Praze Libuši (ČHMI) a bude možné kontro-
lovat veškeré redukční kroky již od surových dat a tak ma-
ximálně přesně vyhodnotit výsledky obou technik určování
vodních par v atmosféře.

Přímá účast v aktivitách COST-716 byla podpořena z fondů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (OC 716.001
a Výzkumného centra dynamiky Země – LN00A005 a LC506).
Rozvoj, uplatnění i kontinuitu těchto i navazujících služeb
podpořila Grantová agentura ČR (103/03/P042).
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1. Úvod

Jednou z dôležitých podmienok úspešného priebehu hydro-
logického výskumu Výskumnej stanice pri Správe Tatran-
ského národného parku (TANAP) v oblasti tatranských plies
v 60. rokoch minuleho storočia bolo presné zmeranie ich
tvaru v mierkach 1:1000 a 1:2000 ako podklad na následné
určenie plôch a objemov. Prvé podnety k novému zmeraniu
vznikli už v roku 1954 [1], ale v plnom rozsahu sa merania
uskutočnili až spoluprácou Výskumnej stanice pri Správe
TANAP a Katedry geodézie Stavenej fakulty Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave. Snímkovanie bolo ťažis-
kom terénnych prác pre pozemnú stereofotogrametriu a pre-
biehalo päť sezón len počas letných prázdninových mesiacov
v rokoch 1961 až 1965. Pretože v tom čase iniciátor a hlavný
organizátor mapovania plies, RNDr. J. Pacl, CSc., sledoval
aj teplotné pomery vody v plesách, vznikla potreba interdis-
ciplinárneho prepojenia na komplexnejšie riešenie proble-
matiky tatranskýcha plies. Bolo jasné, že zatienenie plies
okolitými štítmi, a to hlavne smerom od juhu, má vplyv na
teplotu vody v plesách. Úlohou bolo vypracovať jednoduchú
a spoľahlivú metódu umožňujúcu určiť koľko slnečného svitu
môže pleso prijať. A tak sezóna v roku 1963 sa už niesla v zna-
mení merania horizontov okolia plies na určenie ich celo-
ročného možného svitu.

2. Určenie celoročnej sumy možného slnečného svitu –
graficko-numerický spôsob

Riešenie problému určenia celoročnej sumy slnečného svitu
určitého bodu zemského povrchu má význam tak pre prí-
rodné, ako aj pre technické vedy. Tak napr. pre hydrológa sú
údaje o sume slnečného svitu v oblasti vysokohorských ja-
zier jedným zo základných faktorov ich teplotného režimu,

ako aj z hľadiska režimu zaľadnenia, kým pre architekta môže
byť tento údaj rozhodujúci pri situovaní projektu nielen v hor-
ských a vysokohorských terénoch ale aj pre objekt v pros-
tredí výškovej zástavby. Poznatky o dĺžke slnečného žiare-
nia dopadajúceho na hladinu plesa majú nielen širší vlasti-
vedný dosah, ale sú aj východiskom na riešenie viacerých
plaktických úloh.

Súčasťou snahy o získanie čo najkomplexnejších informá-
cií o plesách bolo aj vypracovanie jednoduchej a pritom do-
statočne presnej metódy určenia celoročnej sumy slnečného
svitu. Riešenie vychádza z daných teoretických hodnôt trva-
nia slnečného svitu, ktorým zodpovedajú plochy vypočítané
z matematicky vyjadrených dráh Slnka [2]. Výsledkom rie-
šenia bol graficko-numerický spôsob, vychádzajúci z daných
parametrov dráhy Slnka podľa Hvezdárskej ročenky [3].
Zdánlivú polohu Slnka udávajú rovníkové geocentrické sú-
radnice: deklinácia δ a hodinový ukol t uvedené pre každý
deň vo Hvezdárskej ročenke. Na rozvinutie zdanlivej dráhy
Slnka do roviny je účelnejšie tak s ohľadom na meranie ho-
rizontu ako aj jeho zobrazení v grafe použiť horizontálne sú-
radnice: azimut a a zenitový uhol z. Pretože výška Slnka nad
horizontom je priamo závislá od zemepisnej šírky daného 
miesta pozorovateľa, treba uvažovať zdanlivé dráhy Slnka pre
určitú zemepisnú šírku. V danom prípade uvažujeme v sú-
lade s Hvezdárskou ročenkou ϕ = 50°. Hodnoty platné pre
uvedenú zemepisnú šírku možno prakticky použiť pre úze-
mie celej republiky, pretože rozdielu 1° zemepisnej šírky zod-
povedá prakticky zanedbateľná zmena celoročnej sumy sl-
nečného svitu [3].

Doba trvania denného slnečného svitu sa v priebehu roka
cyklicky mení v závislosti od zmeny deklinácie Slnka od zá-
pornej maximálnej hodnoty v decembri (–23,44° – zimný sl-
novrat) po kladnú maximálnu hodnotu v júni (+23,44° – letný
slnovrat) a späť, čím vzniknú prakticky dve symetrické po-
lovice roka s rovnakými deklináciami. Deklinácia a hodinový
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Abstrakt

Jednou z požiadaviek komplexnejšieho riešenia problematiky hydrologického výskumu v oblasti tatranských plies v 60. rokoch
minulého storočia popri fotogrametrickom meraní ich tvaru sa ukázala aj potreba určenia ich efektívne možného slnečného
svitu v súvislosti s ich teplotnými pomermi. Graficko-numerický spôsob určenia dĺžky svitu vychádza z daných parametrov
dráhy Slnka a teoretických hodnôt trvania slnečného svitu podľa Hvezdárskej ročenky. Vplyv slnečného svitu na teplotu vody,
ako aj na dĺžku ľadovej pokrývky uvádza príklad Štrbského plesa.

Estimate of Sunshine Length and Temperature Regime of the Tatras Mountain Lakes

Summary

One of the requirements of integrated solution in hydrologic research of the Tatras Mountain lakes in the sixtieth of previous
century the determining of the effectivness of sunshine in association with their temperature proportions was applied in 
addition to photogrammetric measurements of lake shapes. Graphic- numerical method of determining the sunshine length is
based on knowledge of the parameters of the Sun’s orbit and theoretical values of sunshine length according to Astronomic
Almanach. Influence of that sunshine on water temperature as well as on ice cover length is presented for Štrbské pleso lake.
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uhol Slnka sa vzťahujú na jeho stred, kým čas východu a zá-
padu platí pre jeho horný okraj, čomu podľa Hvezdárskej ro-
čenky [3] zodpovedá celoročná suma 4478 hodín ako prie-
merná hodnota štvorročného cyklu vrátane priestupného roka
(v prípade stredu Slnka suma 4454 hodín).

Jednou zo zásadných otázok riešenia bolo rozdelenie ce-
loročného cyklu dráh Slnka na časovo symetricky rozložené
obdobia. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že zmena de-
klinácie Slnka je v priebehu mesiaca okolo rovnodennosti
skoro štyri razy väčšia ako okolo slnovratov, a preto sa uká-
zalo ako vhodné rozdeliť celoročný cyklus na šesť symetricky
rozložených období – po tri medzi rovnodennosťou a slno-
vratom (obr. 1 a 2).

Daný spôsob určenia doby trvania slnečného svitu využíva
ako sprostredkujúci prvok plochu medzi dráhami Slnka, pri-
čom na aproximáciu zdanlivej dráhy Slnka vyjadrenej hori-
zontálnymi súradnicami sa využil Lagrangeov interpolačný
polynóm. Pre konkrétny prípad dráhy Slnka napr. pre letný
slnovrat 21. júna možno zostaviť tabuľku daných hodnôt po-
dľa a Hvezdárenskej ročenky. Po vyčíslení jednotlivých čle-
nov dostaneme polynóm [2]

zVI = – 0,000 000 413 4 a4 + 0,000 107 15 a3 – 0,004 361 a2 +
+ 0,1362 a + 29,6 a.

Integrovaním prejde polynóm na tvar

�zda = – 0,000 000 082 3 a5 + 0,000 026 79 a4 – 0,001 454 a3

+ + 0,0681 a2 + 29,6 a.

Plocha P′ ohraničená dráhou Slnka a medzami (0; 143,7) po-
tom je

P′VI = �0
143,7 zda = 7 726 mm2.

Hľadaná plocha je daná rozdielom súčinu maximálnych hod-
nôt zmax a amax a plochy P′podľa vzťahu

P′VI = zmax amax – P′= 143,7 . 100,8 – 7 726 = 6 759 mm2.

Celoročná suma efektívne možného slnečného svitu daného
miesta je daná rozdielom celoročného astronomického sl-
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Obr. 1 Štrbské pleso – graf zákrytu slnečného svitu horizontom

Obr. 2 Zmrzlé pleso – graf zákrytu slnečného svitu horizontom



nečného svitu pre ϕ = 50° (4478 hodín) a doby trvania zá-
krytu horizontom.

Na praktické riešenie sú dráhy Slnka ako reálne funkcie
vyjadrené horizontálnymi súradnicami v stotinnom uhlovom
delení hlavne kvôli možnosti vynášania horizontu na mili-
metrový papier. Výstupom graficko-numerického riešenia je
graf siedmich dráh Slnka vrátane letného a zimného slnovra-
tu. Prirodzenou súčasťou grafu je fyzický horizont získaný
priamym uhlovým meraním z daného bodu spolu s orientá-
ciou osnovy smerov vzhľadom na miestny meridián. Vodo-
rovné a výškové uhly jednotlivých lomových bodov hori-
zontu zmeriame teodolitom napr. Zeiss THEO 020 s mož-
nosťou požitia rúrkového usmerňovača na určenie magne-
tického severu. Na zabezpečenie postačujúcej presnosti je
originálny graf v mierke, pri ktorej uhlovej hodnote 1 gon
zodpovedajú 2 milimetre, t. j. azimuty a výškové uhly hori-
zontu stačí merať s presnosťou 0,1 gon. Plochu zákrytu Slnka
horizontom medzi jeho dráhami určíme planimetrovaním
a po jej vynásobení priemerným celoročným plošným koe-
ficientom svitu (kp = 0,09331) dostaneme svit zodpoveda-
júci ploche zákrytu.

Pôvodné riešenie podľa [2] vychádzalo v záujme zabez-
pečenia čo najvyššej presnosti z rozdelenia celoročného
cyklu na šesť symetricky rozložených období s príslušnými
plošnými koeficientmi čo v prípade potreby umožňuje určiť
hodnotu svitu pre zvolené alebo žiaduce obdobie. Z porov-
nania výsledkov pre 20 plies medzi hodnotami svitu pôvodne
určených zo šiestich období a hodnotami s jedným celoroč-
ným obdobím s uvedeným plošným koeficientom vyšla di-
ferencia ncelé 2 % celoročnej sumy, čo možno považovať za
prakticky zanedbateľnú hodnotu. Aj keď sa s odstupom času
ukázala možnosť zjednodušenia pôvodného pracovného po-
stupu meraním len celkovej plochy zákrytu s výpočtom na
celoročné obdobie, má rozdelenie na obdobia stále svoj vý-
znam. Umožňuje totiž v prípade záujmu o určité obdobie ur-
čiť dobu príslušného svitu, prípadne zákrytu, napr. v prípade
Zmrzlého plesa pre obdobie od 23. októbra do 20. februára
(pozri obr. 2).

Efektívnejšie riešenie umožňuje využitie digitálneho mo-
delu reliéfu (DMR) a príslušného softvéru. V tomto prípade
však treba brať do úvahy, že horizont zákrytu odvodený
z DMR je bez porastu prípadne zástavby a môže mať za ná-
sledok chybu aj 15 až 25 % sumy celoročného svitu, ako napr.
3 až 4 m vysoký porast kosodreviny juhozápadnej časti ho-
rizontu Trojrohého plesa alebo vysoká okolitá zástavba v prí-
pade projektovanej stavby. Záleží teda aj na požadovanej
presnosti.

Na porovnanie uvádzame grafy slnečného svitu Štrbského
a Zmrzlého plesa (obr. 1 a 2), ktoré patrí k najviac zatiene-
ným a má len o málo priaznivejšiu polohu ako napr. Zamr-
znuté pleso pod Poľským hrebeňom (1712 hodín svitu).

3. Závislosť teplotného režimu od situovania plies

Vplyv dĺžky slnečného svitu na teplotný režim vôd tatran-
ských plies možno názorne vysvetliť na konkrétnom príklade
Štrbského plesa. Jedným z následkov priameho pôsobenia
kombinácie splnečného svitu a nadmorskej výšky je aj dĺžka
ľadovej pokrývky plies [4], ako to vyplýva z obrázku 3 a ta-
buľky 1. Štrbské pleso s najkratšou dĺžkou ľadovej pokrývky
leží v ľadovcovej moréne vysunutej z pohoria pomerne ďa-
leko na juh. Od severovýchodu po severozápad je tak málo
tienené horami, že celoročná suma efektívne možného svitu
je 4078 hodín. Ešte aj v zimnom období medzi 22. novem-

brom a 21. januárom môže byť ožiarené Slnkom dlhšie ako
100 hodín. Z hľadiska vhodnosti miesta na pestovanie lesa,
liečbu a rekreáciu je to vynikajúca poloha.

V hlbokých plesách je v zime pod ľadovou prikrývkou zau-
jímavé rozdelenie teplôt vody. Ide len o rozmedzie štyroch
teplotných stupňov (0 až 4 °C), takže „najteplejšia“ vody
s najväčšou hustotou okolo 4 °C je pri dne plesa, v jeho
najhlbšej časti a pod ľadovou vrstvou je najstudenšia voda
s teplotou okolo 0 °C. Poznajúc objem vody v Štrbskom plese
možno napríklad vyrátať, že vo vode tohto plesa je cez zimu
akumulované teplo 15 246 miliónov kilojoule (kJ). Hlavným
zdrojom tejto trvalej zásoby tepla vo vode jazera bolo a stále
je Slnko. Po roztopení ľadového krytu plesa sa teplota vody
pri hladine zvyšuje a keď dosiahne teplotu 4 °C je ťažšia ako
vody pod ňou a klesá ku dnu k vode rovnako ťažkej. Toto ne-
badateľné prúdenie vody prebieha v závislosti od počtu sl-
nečných dní nerovnako dlho až po deň, kedy všetka voda
v plese má teplotu 4 °C – jarná homotermia. Postupné ote-
pľovanie vody spôsobuje v plese opačné rozdelenie teplôt
oproti zime. Pri hladine zostáva najteplejšia voda, smerom
do hĺbky teplota vody klesá až po 4 °C.

V priebehu ochladzovania ovzdušia s nástupom jesene
a zimy klesá aj teplota vody v celom plese klesne na 4 °C –
jesenná homotermia. Ochladzovanie vody pokračuje a napo-
kon sa ustáli na známom stave, pri dne je „najteplejšia“ a naj-
ťažšia voda s teplotou okolo 4 °C a smerom k hladine teplota
vody klesá až po 0 °C. Štrbské pleso vrátilo do ovzdušia teplo
28 350 miliónov kJ, ktoré v jarno-lednom období prijalo a po-
nechalo si svoju trvalú zásobu tepla 15 246 miliónov kJ.
Z uvedeného je zrejmé ako Štrbské pleso hospodári s tep-
lom, ktoré voda prijme. Analogicky prebieha aj priemerný
ročný výdaj tepla.

Popri Zmrzlom plese patrí k mimoriadne zatieneným Za-
mrznuté pleso pod Poľským hrebeňom (obr. 3), ktoré môže
byť ožiarené Slnkom iba 1712 hodín a Zelené Kačacie pleso
1814 hodín. V čase od jesennej rovnodennosti (23. 9.) po
jarnú (20. 3.) na Veľké Žabie Javorové pleso (1744 hodín
svitu, obr. 4) Slnko vôbec nezasvieti. Prvé slnečné lúče
môže prijať až s príchodom jari. Zmrzlé ípleso v Českej do-
line má o niečo priaznivejšiu polohu, pri jasnom počasí
môže prijať máličko slnečného tepla medzi 23. septembrom
a 23. októbrom, ako aj koncom zimy medzi 20. februárom
a 21. marcom. Pred slnečnými lúčmi je štítmi úplne zakryté
od 23. októbra do 20. februára. Podobné pomery sú naprí-
klad aj na Litvorovom plese (2098 hodín svitu). Medzi 
23. októbrom a 20. februárom nedopadne na ich hladiny ani
jeden lúč Slnka.

Veľké Hincovo a Vyšné Wahlenbergovo pleso majú vý-
hodné horizonty – nezatieňujú plesá smerom od východu a od
juhu, aj keď sú vo vyšších nadmorských výškach.
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Nadmorská Slnečný Ľadová
Pleso výška svit pokrývka

m h dni

Štrbské 1347 4078 160

Popradské 1494 2659 190

Malé Hincovo 1921 2984 200

Veľké Hincovo 1945 3221 215

Vyšné Wahlenbergovo 2157 2697 270

Zamrznuté 2040 1712 320

Tab. 1 Nadmorské výšky a celoročný slnečný svit plies
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Obr. 4 Veľké Žabie Javorové pleso – graf zákrytu slnečného svitu horizontom

Obr. 3 Dĺžka ľadovej pokrývky niektorých tatranských plies



4. Záver

Na záver ešte poznámka k slovnému spojeniu „možný svit“.
Podľa dlhodobých pozorovaní (ale často aj z vlastnej ne-
milej skúsenosti) vieme, že oblačných a daždivých dní je
v Tatrách neúrekom. V dlhodobom priemere je to každý
druhý deň; našťastie striedanie slnečných a daždivých dní
nie je pravidelné, ale väčšinou sú sústredené do kratších či
dlhších slnečných alebo daždivých období. Merania sku-
točnej dĺžky slnečného svitu pomocou prístrojov ukazujú,
že pri Skalnatom plese je priemerný počet dní slnečného
svitu 43 % z efektívne možného slnečného svitu, pri Štrb-
skom plese je to 47 % [4]. Potom je skutočná dĺžka slneč-
ného svitu na hladine Štrbského plesa v priemere okolo
1920 hodín za rok. Z uvedeného vyplýva záver, že rozdiely
v teplotách vody plies a doba pokrytia hladiny ľadom sú
podmienené veľkosťou jazera (objemom a hĺbkou – čím sú
väčšie tým viacej tepla môžu prijať), jeho nadmorskou výš-
kou a zatienením horizontom (efektívne možnou dĺžkou sl-
nečného svitu). Údaje o dĺžke trvania ľadového krytu a mož-
ného slnečného svitu na niektorých tatranských plesách sú
na obr. 3 a v tabuľke 1.
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ZÍCHA, Z. aj.: Důlní mapy a měřické přístroje. Díl I, II. Chomu-
tov, Severočeské doly, a. s., 2004. 520 s.

(043)622.1:[912.43+528.5]

„Kdokoli co dobrého učinil pro geodezii, hodně učinil pro nás
všechny!“ – na tento výrok (omlouvám se do Brna Ing. M. Klime-
šovi za nepřesnou citaci) jsem si vzpomněl hned při prvním nedo-
čkavém prolistování reprezentační dvoudílné publikace vrchního
báňského rady Ing. Zdeňka Zíchy a jeho devíti spolupracovníků, kte-
rou vydaly v nákladu 1000 výtisků Severočeské doly, a. s., Chomu-
tov ve Vydavatelství CDL Design s. r. o., Ústí nad Labem. Protože
knihy tohoto zaměření a oboru jsou poměrně zřídkavé a přestože se
jedná o neprodejný tisk, považuji za vhodné tuto práci i s určitým
časovým odstupem krátce přiblížit čtenářům.

Vázaná publikace velkého formátu (216 x 303 mm) s tvrdými la-
minovanými deskami na 285 + 235 stranách obou svazků obsahuje
na křídovém papíru asi po 30 % textu (včetně několika desítek do-
provodných fotografií a obrázků), celostránkových barevných re-
produkcí převážně báňských map nebo jejich výřezů a barevných fo-
tografií měřických přístrojů a pomůcek. Zbývajících 10 % (poněkud
nostalgicky sépiově podbarvených) stránek je věnováno černobílým
reprodukcím dobových nabídkových listů, ceníků a vyobrazení pří-
strojů. Dílo je zaměřeno především k severočeskému regionu, který
byl a je po staletí výrazně ovlivňován hlubinným i povrchovým hor-
nictvím, a je dovedeno až do současnosti. Publikované historické
i nynější mapy a přístroje pochází ze sbírek více než desítky muzeí,
státních a podnikových archivů, škol a soukromých sběratelů.
Všechny jsou pro snazší práci dalších badatelů označeny příslušnými
názvy a signaturami, v popiskách však někdy postrádám uvedení pů-
vodního měřítka v knize zmenšených map. Výběr ukázek kartogra-
fických děl poskytuje názorný přehled vývoje forem, obsahu a zpra-
cování severočeských důlních map. Považuji jej za velmi zdařilý
a zajímavý pro všechny zeměměřiče i pro specialisty jiných oborů.
Práce je legálně publikována též na CD, tiskem byla vydána také
zkrácená cizojazyčná verze.

První kapitola I. dílu nese název Počátky měření. Zahrnuje
krátký přehled vývoje kartografie od antických dob, odstavec
o měření délek stručně popisuje vedle délkových měrových jed-
notek historii českého katastru od 13. století, odstavec o měření
úhlů uvádí též triangulace, způsoby znázorňování výškových po-
měrů terénu a katastrální a vojenská mapování habsburské mo-
narchie. Ke kapitole patří 8 reprodukcí, např. Brandtovy mapy 
Evropy z roku 1490, Sadelerovy (1620) a Müllerovy (1720) mapy
Čech a zajímavých regionálních map z let 1717, 1763 a 1821.
Kapitola 2 Měřič a důlní měřič zmiňuje (vedle údajů o nejstarších
dobách a fotografií z počátku 20. století) historii našeho báňského
školství a odborné literatury. Těžištěm 3. kapitoly Mapy jsou kva-
litní reprodukce, řazené do odstavců přehledné mapy (I. a III. vo-
jenské mapování, mapy severočeských krajů a okresů s doplňují-
cími mimorámovými údaji z let 1821 až 1908, včetně ukázky
kolorované katastrální mapy) a vícebarevné geologické mapy
středních měřítek z 19. století, doprovázené výkladem okolností
jejich vzniku. Stručný přehled počátků dobývání rud v regionu
(kap. 4) přibližuje historii 8 revírů, začínající ve 13. až 15. století,
a komentuje příslušná vybraná díla důlní kartografie z období 1710
až 1900. Zvláštní odstavec je věnován rukopisu horní knihy (smí-
šeného obsahu) města Krupky z let 1512 až 1533, který byl v duch-
covském muzeu znovu nalezen roku 1999. Analogicky je uspořá-
dána 5. kapitola Stručný přehled počátků dobývání uhlí v regionu
(okolí Prunéřova, kutací právo 1550) s uvedením 5 oblastí a s vý-
čtem názvů odhadem stovky dolů na Ústecku. Mapy v příloze po-
chází z let 1842 až 1940. Následující 6. kapitola Základní důlní
mapa (viz Vyhláška ČBÚ č. 158/1997 Sb.) je dělí podle obsahu
a účelu a přináší příklady značkových klíčů (1932, 1949, 1992).
Reprodukce představují charakteristické ukázky současných i star-
ších základních a provozních map (včetně základní mapy dálnič-
ního tunelu), řezů, podélných profilů, letecké snímky, ortofoto-
mapy, 3D modely terénu i panoramatickou fotografii
rekultivovaného území bývalého povrchového dolu.

Další kapitoly I. dílu se omezují jen na základní popis funkce a na
vyjmenování odkazů na obrazovou dokumentaci: 7. kapitola Měřické
pomůcky (olovnice, úhloměrné hlavice, zrcátka, hranůlky, plani-
metry, aneroidy, stativy, latě, terče), 8. kapitola Kompasy. V obdobně
uspořádané 9. kapitole Nivelační přístroje jsou uvedeni i někteří vý-
robci, jejichž přístroje jsou dále vyobrazeny. (Bohužel zde došlo k ně-
kolika nepříjemným chybám, možná převzetím ze starých kartotéč-
ních lístků. Pod popiskou Zheide – stejnou v seznamech i u obrázků
– se skrývá firma Heide, obdobně jinde Kraff místo Kraft. Molige
Vergrösserung – pravděpodobně správně německy mollige – není
podle mého názoru název firmy; překlad zní „příjemné zvětšení“.)
Teodolity, zvláště osové soustavy a výrobci, jsou obsahem 10. kapi-
toly. (Také zde se opakují nepřesnosti. Nepovažuji za šťastné staro-
milsky překládat složené názvy výrobců typu „und Sohn“ či „Geb-
rüder“ do češtiny, v jiných spojeních dokonce nedůsledně, viz např.
popis obr. Z157 na s. 267. Přehlédnutími korektora nejvíce utrpěla
firma Freiberger Präzisionsmechanik, která je v obou dílech tran-
skribována v různých podobách vícekrát, ale vždy gramaticky
chybně.) Textová část pokračuje stejně stručnými zajímavými kapi-
tolami Sluneční hodiny a Měřické lampy. (Zde je nutno poznamenat,
že Z. Zícha je autorom bohatě ilustrované knihy Kahany, hornické
lampy a svítidla, vydané roku 2003.) Poslední 13. kapitola je věno-
vána krátké informaci o rozsáhlé cenné sbírce historických měřic-
kých přístrojů akademika Františka Čechury, která je nově reinsta-
lována v prostorách Institutu geodézie a důlního měřictví
Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické uni-
verzity v Ostravě a je stále doplňována. Text I. dílu je uzavřen ně-
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meckým resumé, seznamy použité literatury, obrázků a schémat, 77
mapových ukázek a použitých zkratek.

Polygraficky kvalitní fotodokumentace I. dílu přibližuje 221 pří-
strojů a pomůcek. Najdeme mezi nimi pásma, řetězce, kartografické
pomůcky, planimetry, chronometry, fyzikální přístroje (anemometry,
aneroidy, barografy, barometry, magnetometry, termografy, vlhko-
měry), hloubkoměr vodní hladiny, důlní svítilny, počítací stroje a ze-
jména magnetické měřicí přístroje, teodolity, nivelační přístroje
a terče. Obsahově k ní můžeme řadit drobná zobrazení 134 buzol,
teodolitů, dálkoměrů a nivelačních přístrojů, převzatých z dobových
komerčních materiálů. Také tato část publikace má značnou histo-
rickou vypovídají hodnotu o stavu a prostředcích důlního měřictví.

Na tomto hodnocení téměř nic nemění některé korektorské, jazy-
kové a terminologické prohřešky a nejednoznačnosti, i když při-
pouštím určité historicky dané odlišnosti. V textech je souběžně for-
málně nejednotně psáno busola a buzola, busolový a busolní,
drobnohled a mikroskop, drobnoměr a mikrometr, překlady názvů
některých známých institucí a podniků jsou neobvyklé (např. Vo-
jenský geografický institut místo běžně užívaného Vojenský země-
pisný ústav). Na str. 187 najdeme vedle sebe pro stejný typ přístroje
označení tachyteodolit (obr. 8), tacheometr (obr. 9) a tachymetr (obr.
10), stejná nejednotnost vládne při označení teodolitových buzol (na
s. 194 je nazývána též b. s teodolitem, b. s dalekohledem), libel a ode-
čítacích pomůcek. Jednotky setinného dělení ve staré symbolice ne-
jsou psány v horním indexu, tedy 1g, 1c, ale na základní úrovni, do-
konce v podobě gr (např. v obr. Z68 na s. 237, s. 275 a další). Kromě
popisů ve tvaru „přístroj Breithaupt“ (s. 189) je často používána po-
někud rušivě působící jazykově zastaralá vazba typu „přístroj Fri-
čův“ (např. s 196). Pravděpodobně je to vyvoláno prostým převze-
tím starších údajů, stejně jako určitá nevyváženost informací
v doprovodných textech. V nich jsou další, někdy až zavádějící, pí-
sařské chyby: např. na obr. Z209, s 281, je armilární (nikoli admi-
rální) sféra. K věcným chybám patří např. popis Meopta u přístroje
čitelně označeného Srb a Štys (s. 198, obr. 71; druhé ze jmen je
v textu publikace bohužel vždy chybně psáno s dlouhým ý) nebo ab-
sence označení Zeiss na dvoustraně 190 až 191 a dalších. Přístroj na
obrázku Z43 (s. 231) je teodolit s průzory, nikoli (v pracném opisu)
úhloměr a sklonoměr, nivelační přístroj Meopta na obr. Z169 nesl
typové označení N 30x (nikoli Ni 025), přístroj s vodorovným kru-
hem (Z173) byl týmž výrobcem značen NK 30x, Zeiss Ni 007 na
obr. Z170 je zaměněn se starším KONI 007 (vždy s. 271). Označení
DRP.DRGM teodolitu na obr. Z177, s. 272, vyjadřuje stupeň ně-
mecké patentové ochrany. Na obr. Z182 na s. 274 je vyfotografován
teodolit Zeiss Theo 010A, kdežto diagramový tachymetr Dahlta
010A je zařazen na předchozí stránce. 

II. díl otevírá krátká textová část (s. 5 až 24) 1. kapitolou Před-
pisy pro tvorbu map, zmiňující vývoj horního práva na našem území
už od roku 1158. Následují kapitoly Předpisy pro měřické práce
a mapování, pokrývající období 1249 až 1854, a Důlně měřické před-
pisy, týkající se 20. století. Závěr tvoří Výklad pojmů a přehled sta-
rých měr, německé resumé a samostatné seznamy 77 reprodukova-
ných map, 38 obrázků dobové reklamy a 104 barevných fotografií
přístrojů, z nichž některé se opakují.

Mapové přílohy, tvořící názorný a ucelený soubor, jsou umístěny
na s. 25 až 101. Nejstarší zařazená báňská mapa sice pochází z roku
1699, naprostá většina reprodukcí představuje důlní mapy velkých
měřítek druhé poloviny 19. a 20. století. Následujících 23 stránek je
věnováno reprodukcím komerčních tiskovin obchodních zástupců fi-
rem, které v tehdejší podobě už neexistují nebo zanikly zcela. (Pro
badatele v nedávné historii oboru budou jistě zajímavé adresy čes-
kých a moravských prodejců.)

Zbývající necelá polovina II. dílu je tvořena celostránkovými kva-
litními fotografiemi přístrojů. K unikátům patří snímek důlního te-
odolitu Frič Duplex, který jako první byl vybaven skleněným vodo-
rovným kruhem (s. 133, rok 1884), teodolitu Hildebrand s úpravou
prof. Matouše pro připojovací měření (s. 137), nebo prototypu gy-
roteodolitu (s. 181). Obecně zajímavé je početné představení firem,
specializovaných na instrumentarium důlního měřictví. K některým
chybám: výrobce přístroje na s. 176 se jmenoval Sprenger, na s. 183
je pravděpodobně zobrazen stereoautograf 1318 (ne stereocentro-
graf) firmy Zeiss. Skleněné kruhy teodolitu Meopta T1c (s. 196) byly
sice čteny optickým mikrometrem, ale nekoincidenčním, s přesností
právě 1c (10 mgon), zdaleka tedy nedosahující uvedené hodnoty 1″.
Triangulační teodolity na s. 208 a 210 (za důlní bych je nepovažo-
val) vyrobila (asi ne v licenci) pod typovým označením OT-02 firma
Aerogeoinstrument, což dokládá čitelný nápis na nosníku daleko-
hledu.

Přes uvedené výhrady mohou pro hodnocení celého díla citovat
z předmluvy I. dílu slova předsedy Českého báňského úřadu prof.
Romana Makariuse: „(Hornická) veřejnost je obohacena publikací,
která fundovaným způsobem přibližuje čtenáři základy důlního mě-
řictví, jeho uplatnění v hornické praxi, dokonalý přehled o měřic-

kých pomůckách a přístrojích, ale i o důlních mapách, které jsou gra-
fickým vyjádřením práce důlních měřičů. Zainteresovaný čtenář zde
nalezne vše, co je s vývojem oboru spojeno a čím po několik století
hornictví sloužil.“

Za pozornost také stojí neběžný, i když záslužný a prozíravý pří-
stup vedení Severočeských dolů, a. s., k historii vlastního podniku
a v širších souvislostech k historii tradičního a významného českého
vědního a technického oboru, vyjádřený sponzorováním a podporou
vydání několika desítek knih bývalých i stávajících zaměstnanců.
(Vedoucí autorského kolektivu v této souvislosti v knize výslovně
děkuje předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Ing. Vrati-
slavu Vajnarovi.) Rozhodující pro celkové vyznění ovšem je nepře-
hlédnutelné zaujetí a přístup Z. Zíchy a jeho pro věc stejně zapále-
ných spoluautorů a spolupracovníků.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

ZPRÁVY ZE ŠKOL

Geoinformatika na univerzitách
528.9:007:378

V tomto akademickém roce se studijní program Geodézie a karto-
grafie na Stavební fakultě ČVUT rozšíří o nový obor – Geoinfor-
matika. Jedná se o relativně novou vědní disciplinu, která si však již
vydobyla své místo na mnohých univerzitách a pro studenty se stává
stále atraktivnější. Jako absolventka tohoto oboru na Helsinské tech-
nické univerzitě (HUT) bych ráda touto cestou přiblížila geoinfor-
matiku širší veřejnosti a porovnala její začínající výuku na ČVUT
se svými zkušenostmi.

Geoinformatika je specifická část informatiky zabývající se geo-
grafickými informacemi. Setkáváme se také s pojmem geomatika,
který je však většinou chápán jako širší souhrn činností pro získá-
vání, ukládání, zpracovávání a poskytování prostorových dat a jejich
transformaci na geoinformace. Geomatika byla již pedagogickou ra-
dou studijního programu Geodézie a kartografie navržena jako nový
název programu, který nyní zaštiťuje dva obory: Geodézii a karto-
grafii a Geoinformatiku. Vývoj geoinformatiky souvisí se součas-
nou situací v geodézii a zároveň s vývojem informačních technolo-
gií. Těžiště práce geodeta, tedy měření, se výrazně usnadnilo díky
automatizovaným přístrojům a stále dokonalejší výpočetní technice.
Na druhou stranu jsou však kladeny větší nároky na zpracování po-
skytovaných dat. Vedle geodetů se tedy stále více uplatňují právě 
geoinformatici.

Základním rysem geoinformatiky je, že jde o obor interdiscipli-
nární, studenti by se tedy měli seznámit se znalostmi z různých od-
větví. Základem všeho je (aplikovaná) matematika a statiska, proto
by na ně měl být během výuky kladen důraz. Je zřejmé, že většina
studentů nepřikládá matematice zpočátku velký význam, o to více
její znalosti ocení později, neboť právě na matematice stojí další dis-
cipliny. Užitečným nástrojem bude geoinformatikovi také progra-
mování, i když ne všichni jej budou využívat na nejvyšší úrovni. Od-
borníci na geoinformace se jistě musí seznámit s metodami měření
a zpracování dat, proto do oboru patří také geodézie, fotogrammet-
rie a dálkový průzkum Země. Dále je nezbytná znalost katastru ne-
movitostí a práva souvisejícího s vlastnictvím nemovitostí, životním
prostředím apod.

S dalšími potřebami geoinformatika se dostáváme na pole poně-
kud vzdálenější od klasické geodézie. Sem patří databáze, analýza
dat, algoritmy, vizualizace, ale i softwarové inženýrství. Opomenout
bychom také neměli stále se rozvíjející webovské aplikace anebo
webové služby, které samozřejmě zasahují i do oblasti geoinforma-
tiky. Zde je nutné podotknout, že se samotnými informatiky nevy-
stačíme, neboť jim chybí znalost specifických vlastností geografic-
kých informací. Geoinformatika není věda sama pro sebe, aplikuje
geografické informační systémy (GIS) pro modelování přírodních
i socioekonomických systémů. Geoinformatici by tedy měli být
schopni se seznámit podle potřeby s různými dalšími odvětvími, jako
např. životní prostředí, vodohospodářství, územní plánování, do-
prava apod. Geoinformatik také často funguje jako nezbytná spojka
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mezi zákazníkem z aplikační oblasti a úzce specializovanými tech-
niky.

Nově vznikající obor geoinformatika bude zaměřen na vědní dis-
cipliny pojednávající o Zemi a dále na informatiku a moderní infor-
mační technologie pro hromadný sběr a zpracování dat. Výuka bude
těžit z bohatých zkušeností na fakultě v oblasti matematiky, geodé-
zie, informatiky a aplikace GIS ve vodohospodářství a životním pro-
středí. Do bakalářské etapy (4 roky) jsou zařazeny jak teoretické zá-
klady oboru, tak i praktické dovednosti, aby byli absolventi
schopnými uživateli informačních technologií. Absolventi magister-
ské etapy (1,5 roku) se pak mohou stát i jejich tvůrci. Dále se od stu-
dentů magisterského stupně očekává zájem o větší specializaci, proto
je do studia zahrnuto více povinně volitelných, někdy na sebe volně
navazujících, předmětů. O magisterské studium geoinformatiky mo-
hou mít zájem i absolventi jiných souvisejících bakalářských oborů
a naopak. Možnost výuky v angličtině přiláká také studenty ze za-
hraničí a otevře dveře mezinárodní spolupráci, což mohou potvrdit
vlastní zkušeností.

Přestože je výuka geoinformatiky na ČVUT koncipována trochu
jinak než je tomu v Helsinkách, oba obory mají podle mého názoru
mnoho společného. Studium geoinformatiky na HUT je pojímáno
v poněkud širším smyslu. Studijní program Geomatika se skládá ze
dvou oborů – Geoinformatiky a Inženýrského zeměměřictví, které
mají společnou první fázi studia. Dále se studenti Geoinformatiky
mohou zaměřit na určování polohy a navigaci, geoinformační tech-
nologie, klasickou geodézii, dálkový průzkum, zpracování obrazů či
informatiku. Je běžné, že si studenti zapisují předměty z jiných fa-
kult, dokonce i z jiných univerzit. Samozřejmě lze také kombinovat
bakalářské a magisterské studium různých oborů, čemuž jsou uzpů-
sobeny osnovy a obsah jednotlivých předmětů. Obě pojení výuky
mají tedy společnou snahu vyhovět individuálním zájmům studentů
a poskytnout širokou nabídku povinně volitelných předmětů, čímž
naprosto naplňují dnešní potřeby.

V čem si myslím, že jsou finští studenti oproti našim napřed? V
praxi. Může se nám zdát, že Finové neplní své studijní povinnosti
zrovna pečlivě, podíváme-li se na průměrnou délku studia, navíc
školní systém a státní podpora studia to umožňují. Oni však již od
prvních let na univerzitě pracují na částečný úvazek, a to ne formou
našich studentských brigád v supermarketech apod., ale v oboru.
Sami přitom přicházejí s tématy na semestrální či diplomové práce,
které jsou také firmami placeny a využívány. Na druhé straně je pro-
pojení s praxí podporováno i výukou – přednášející seznámí studenty
se základy předmětu a sestaví jakousi kostru, ale mnoho hodin od-
přednáší pozvaní odborníci na dané téma z různých firem. Asi není
třeba zdůrazňovat, jak jsou takové přednášky oblíbené a užitečné.
Tak proč se nenechat inspirovat?

Z rozšíření výuky na ČVUT o Geoinformatiku, jakožto nový
a atraktivní obor, mám upřímně radost. A nezbývá mi než jí popřát
mnoho úspěchů a šikovných studentů.

M.Sc. Olga Křemenová, 
Helsinská technická univerzita

OSOBNÍ ZPRÁVY

Ing. Jiří Šíma, CSc., sedmdesátiletý

92.Šíma:528

Dne 22. dubna 2006 se dožil sedmdesáti let doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
dřívější předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ju-
bilant se narodil v Rychnově nad Kněžnou, ale od mládí žije v Praze,
kde po absolvování gymnázia v roce 1953 vystudoval Zeměměřic-
kou fakultu Českého vysokého učení technického, kterou ukončil
s vyznamenáním v roce 1958. Na téže fakultě obhájil v roce 1968
kandidátskou disertační práci z inženýrské fotogrammetrie.

První praxi získal v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze
v provozu fotogrammetrie při topografickém mapování v měřítku
1:10 000 jako vyhodnocovatel, vedoucí čety a později vedoucí od-
dílu provozního výzkumu. Zavedl do praxe aerotriangulaci na uni-
verzálních fotogrammetrických přístrojích (autografech) a určování

kubatur zemních hmot, skrývky na povrchových dolech, budovaných
vodních přehrad a v průmyslových zásobnících metodami pozemní
a letecké fotogrammetrie.

V letech 1967 až 1970 byl vědeckým pracovníkem Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK),
kde se soustředil na fotogrammetrické mapování ve velkých měřít-
kách, zejména pro potřeby projektování dálnic a elektrifikaci želez-
ničních tratí. V roce 1969 byl vyslán na jednoroční odbornou stáž
do National Research Council of Canada v Ottawě, kde studoval
technologie mapovacích prací v rozvojových zemích a aplikoval čes-
koslovenské zkušenosti s užitím letecké fotogrammetrie pro mapo-
vání měst ve velkých měřítkách.

V roce 1978 stál u zrodu Střediska dálkového průzkumu Země
a byl inspirátorem mnoha unikátních akcí, zejména multispektrál-
ního a termovizního průzkumu z vrtulníků a letadlových laboratoří.
V roce 1983 však byl na zákrok Státní bezpečnosti zbaven možnosti
pracovat s tehdy utajovanými leteckými a kosmickými snímky a až
do roku 1990 pracoval jako řadový pracovník útvaru technického
rozvoje Geodetického a kartografického podniku v Praze. V tom ob-
dobí sestavil 7 překladových slovníků pro geodety a kartografy ob-
sahující odborné termíny a základní slovní zásobu pro experty pra-
cující v anglicky, rusky, německy a španělsky mluvících zemích.

Se změnou politického klimatu v roce 1989 se Ing. Šíma, CSc.,
znovu vrátil do řad vedoucích pracovníků a dne 1. ledna 1991 byl
jmenován ředitelem nově vzniklého Zeměměřického ústavu v Praze.
Od 1. listopadu 1993 pak byl vládou České republiky jmenován před-
sedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Souběžně je vhodné připomenout i bohatou jubilantovu činnost
publikační a společenskou. Představuje ji 80 odborných článků
včetně několika monografií, četné přednášky doma i v zahraničí,
funkce předsedy redakční rady Geodetického a kartografického ob-
zoru (1991 až 1993), předsedy komise pro státní závěrečné zkoušky
na Stavební fakultě ČVUT v Praze a i člena řídícího výboru CERCO
(Výboru představitelů zeměměřických služeb evropských zemí) v le-
tech 1999 až 2000. Od akademického roku 1999 až 2000 byl členem
vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde za-
stupoval obor geografie.

Ing. Jiří Šíma, CSc., převzal funkci předsedy Českého úřadu ze-
měměřického a katastrálního se třemi osobními cíli: dosáhnout ho-
mogenizace státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí
v České republice začleněním Zeměměřického ústavu jako Země-
měřického úřadu (1994), prosadit moderně koncipovaný zákon o ze-
měměřictví (1995) a zajistit výstavbu nové budovy pro 6 zeměmě-
řických a katastrálních úřadů působících v hlavním městě Praze
(1999). Díky úsilí kvalifikovaného vedení ČÚZK se podařilo tyto
cíle realizovat a za účasti více než pěti tisíc pracovníků katastrálních
úřadů, Zeměměřického úřadu, zeměměřických a katastrálních in-
spektorátů a VÚGTK splnit též řadu dalších náročných úkolů ade-
kvátních začátku nového milénia: kompletní digitalizaci souboru po-
pisných informací katastru nemovitosti (1998), naplnění
topologickovektorové Základní báze geografických dat (2000), uve-
dení do provozu nového informačního systému katastru nemovitostí
včetně dálkového přístupu k datům prostřednictvím Internetu (2001)
aj.

Po odchodu do důchodu k 30. 9. 2001 začal jubilant působit jako
pedagog na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se ujal výuky foto-
grammetrie, topografického mapování, katastru nemovitostí (spo-
lečně s Ing. Janou Pekarskou – ředitelkou Zeměměřického a katast-
rálního inspektorátu v Plzni) a jím nově zavedeného předmětu
Technické a organizační aspekty katastru nemovitostí. V červnu roku
2004 se habilitoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a v prosinci
téhož roku byl jmenován docentem oboru geodézie a kartografie.
V letech 2002 až 2006 vedl 19 diplomových a bakalářských prací.

V období 2001 až 2006 se jubilant soustavně věnoval terminolo-
gické činnosti jako člen Terminologické komise ČÚZK a Technicko-
normalizační komise TNK 211 Geografická informace/Geomatika
při Českém normalizačním institutu. Koncem roku 2003 vydal ve
VÚGTK monografii „Geoinformační terminologie pro geodety
a kartografy“.

Po určité odmlce v pulikační činnosti v době zastávání funkce
předsedy ČÚZK publikoval ve výše uvedeném období jubilant dal-
ších 20 článků v českých odborných časopisech. V posledních 3 le-
tech se cíleně věnuje výzkumu přesností a nedostatků existujícího
digitálního modelu reliéfu ZABAGED (Základní báze geografic-
kých dat) a využití barevných ortofot pro hodnocení polohové přes-
nosti sáhových map v rastrové formě.

Připomeňme konečně i jeho dráhu uměleckou. Po třicet let byl
členem profesionálního Kühnova smíšeného pěveckého sboru a re-
žijně spolupracoval s folklórními soubory a festivaly.

Při příležitosti významného životního jubilea přejeme doc. Ing.
Jiřímu Šímovi, CSc., hodně zdraví, vytrvalosti, optimizmu a spoko-
jenosti v profesním i osobním životě.
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K 60. narozeninám Ing. Petra Poláka
92.Polák:528

7. 1. 2006 jsme si připomněli 60. výročí narození významného od-
borníka českého zeměměřictví Ing. Petra Poláka, předsedy Rady čes-
kého svazu geodetů a kartografů a bojovníka na zeměměřickém poli. 

Ing. Petr Polák se narodil v Praze. Vysokoškolské studium oboru
geodézie a kartografie ukončil v roce 1969 na Stavební fakultě ČVUT
v Praze. Po absolutoriu alma mater nastoupil do tehdejší instituce
Inženýrská geodézie, Praha, později Geodézie, Praha, kde po r. 1980
se stal vedoucím oddělení přípravy výroby a odbytu, v letech 1991
až 1993 zástupcem ředitele a poté byl posledním statutárním zá-
stupcem podniku až do 30. 9. 1997. Po roce 1990 se angažoval při
přípravě zákona o zeměměřictví i následné prováděcí vyhlášky. Je
autorem celé řady odborných článků, které byly publikovány v ze-
měměřických časopisech a zejména sbornících odborných zeměmě-
řických tuzemských i zahraničních konferencí.

Po roce 1997 nastoupil do firmy GEOFOT ve Staré Lysé, od dubna
1999 byl zástupcem ředitele Geodézie ČR, s. r. o. Od roku 2003 je
zaměstnancem Vojenské stavební a ubytovací správy, Praha. Je au-
torem několika resortních metodických návodů, především z oblasti
inženýrské geodézie a podrobných bodových polí. Podílel se vý-
znamnou měrou jako zástupce resortu ČÚZK na novele stavebního
zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Jubilant byl od roku 1972 čle-
nem dřívější Československé vědeckotechnické společnosti, v roce
1990 se stal zakládajícím členem Českého svazu geodetů a karto-
grafů (ČSGK) a od listopadu 1993 jeho předsedou (do 25. 2. 2006).
Ve funkci předsedy ČSGK se zasloužil v r. 2000 o mezinárodní ús-
pěch pracovního týdne zeměměřičů FIG Working Week Prague 2000.
Je aktivním členem odborné skupiny inženýrská geodézie, Země-
měřické oborové rady, zkušební komise ČÚZK pro udělování úřed-
ních oprávnění a Komory geodetů a kartografů.

Podle našeho názoru se stal ČSGK pod jubilantovým vedením ob-
čanským sdružením všech českých zeměměřičů bez rozdílu přísluš-
nosti ke komerční sféře, či pracujících ve státní správě.

Ing. Petrovi Polákovi přejeme ještě mnoho sil a zdraví při jeho
neutuchající práci ve prospěch české zeměměřické obce i zdaru při
realizaci jeho myšlenek při dalším rozvoji českého zeměměřictví.

55 rokov prof. Ing. Jána Heftyho, PhD.
92.Hefty:528

Roky bežia každému, a tak dňa 16. 4. 2005 čas nameral päťdesiat-
päť rokov prof. Ing. Jánovi Heftymu, PhD., vedúcemu Katedry geo-
detických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej tech-
nickej univerzity (STU) v Bratislave a členovi redakčnej rady (RR)
Geodetického a kartografického obzoru (GaKO). Toto jubileum nám
dává možnosť pripomenúť si jeho životnú dráhu, pedagogické a ve-
deckovýskumné úspechy.

Narodil sa v Bratislave, kde i študoval. Maturoval na strednej vše-
obecnovzdelávacej škole v roku 1968 a začal študovať na Elektro-
technickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT –
1968 a 1969). V roku 1970 prestúpil na SvF SVŠT, kde s vyzname-
naním skončil odbor geodézia a kartografia (GaK) v roku 1975.
V tomto roku nastúpil do Observatória SVŠT – samostatné vedec-
kovýskumné pracovisko KGZ SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 STU) ako
asistent. Tu spolupracoval na riešení výskumných úloh v oblasti as-
tronomického určovania zmien rotácie Zeme pod vedením prof. Ing.
J. Krajčího a neskôr prof. Ing. J. Melichera, PhD. Ďalej sa zaoberal
automatizáciou spracovania astronomických meraní, analýzou
zmien v rotácii Zeme, spresňovaním katalógov hviezd, využitím me-
tód geodetickej astronómie na výskum geodynamiky a metódami
kozmickej geodézie v oblasti sledovania pohybu pólu a rotácie Zeme.
Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal
v roku 1985. V rokoch 1987, 1989 a 1990 až 1992 absolvoval stá-
žové pobyty v parížskom observatóriu v centre Medzinárodného
úradu času a Medzinárodnej služby rotácie Zeme, kde nadviazal spo-
luprácu v oblasti astronomického určovania rotácie Zeme a využitia
interferometrie s veľmi dlhou základnicou (VLBI) na výskum ro-
tačnej dynamiky Zeme.

Jubilant v roku 1991 prešiel na pedagogické miesto KGZ SvF STU
ako odborný asistent. Za docenta pre odbor GaK bol vymenovaný
v roku 1995 na základe habilitačnej práce a za profesora pre odbor
geodézia a geodetická kartografia 31. 1. 2005. Vedúcim KGZ SvF
STU je od 15. 3. 2003.

Prof. Hefty, PhD., od roku 1993 do roku 2003 prednášal predmety
družicová geodézia a integrovaná geodézia a v rokoch 1993 až 1998
predmet referenčné systémy. Ďalej od roku 1995 prednáša geodetické
technológie globálneho systému určovania polohy (GPS), v rokoch
1996 a 1997 prednášal teóriu spracovania meraní, od roku 1996 pred-
náša matematické metódy spracovania meraní a od roku 2003 pred-
met teória chýb a vyrovnávací počet. Je školiteľom doktorandov, čle-
nom Medzinárodnej astronomickej únie a Medzinárodnej geodetickej
asociácie, podpredsedom Národného komitétu SR pre geodéziu a geo-
fyziku, členom RR GaKO (od septembra 1996), členom vedeckej rady
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
Zdiby (od roku 1997), zástupcom šéfredaktora Slovak Journal of 
Civil Engineering (časopis SvF STU) a od 15. 3. 2000 do 15. 3. 2003
bol predsedom Akademického senátu SvF STU.

Prof. Hefty sa v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti,
okrem už spomínanej geodetickej astronómie a štúdia rotácie Zeme,
zameral, najmä v poslednom období, na GPS (zriadenie prvej v SR
permanentnej stanice GPS Modra-Piesok, spracovanie a analýzy ná-
rodných a medzinárodných projektov GPS v SR a v strednej Európe)
a geodynamiku (výskum regionálnej geodynamiky metódou GPS,
analýzy opakovaných meraní geodetických sietí). Je autorom 1 mo-
nografie, spoluautorom 2 dočasných vysokoškolských učebníc, au-
torom a spoluautorom 96 vedeckých a odborných prác v domácich
a v zahraničných časopisoch a úspešne referoval na vyše 40 domá-
cich a medzinárodných konferenciách a sympóziách. Prednášal na
univerzitách a vedeckovýskumných pracoviskách v Česku, vo Fran-
cúzsku, v Grécku, v Poľsku a vo Švajčiarsku.

Popri pedagogickej činnosti sa prof. Hefty aktívne zapája do rie-
šenia výskumných úloh. Bol spoluriešiteľom a zodpovedným rieši-
teľom 20 výskumných a grantových úloh. Má úspešnú spoluprácu
s geodetickou praxou. V rokoch 1996 až 2001 aktívne spolupraco-
val s Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave na 
riešení výskumných úloh v oblasti integrovanej geodetickej siete
a rozvoja integrovaných geodetických základov Slovenska.

Do ďalších rokov želá kolektív redaktorov a RR GaKO prof. Ing.
Jánovi Heftymu, PhD., obetavému pedagogickému pracovníkovi
a priateľovi, pevné zdravie a dostatok duševnej sviežosti na úspešné
zvládnutie výchovy novej generácie geodetov a kartografov a no-
vých mladých doktorandov odboru GaK.

Oznámení

Předplatné časopisu 
Geodetický a kartografický obzor
Vážení předplatitelé, od 29. 5. 2006 se ohledně předplatného obra-
cejte na společnost

SEND Předplatné
P. O. Box 141, 140 21 Praha 4,

Telefon: 225 985 225, 777 333 370, 605 202 115,
všední den 8–18 hodin,

e.mail:send@send.cz, www.send.cz,
SMS: 777 333 370, 605 202 115.

Společnosti SEND Předplatné předalo nakladatelství Vesmír po-
třebné údaje pro doručování časopisu, včetně délky předplatného.
Před koncem Vašeho současného předplatného, Vás jménem nakla-
datelství Vesmír osloví firma SEND Předplatné s nabídkou pro-
dloužení.

Změna přinese více možností jak časopis předplatit, pružnější di-
stribuci a další výhody.

Upozornění:
Změna se netýká předplatitelů ve Slovenské republice.

Redakce

Pro příští GaKO připravujeme:

IGONDOVÁ, M – HEFTY, J.: Prejavy orkánu vo Vysokých
Tatrách v permanentných meraniach GPS (november
2004)

BLÁHA, J. D.: Návrh postupu hodnocení kartografických
děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti 
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GaKO na veletrhu GEOS

Geodetický a kartografický obzor 
se prezentoval v rámci stánku Zeměměřického úřadu 

ve dnech 16.–18. 3. 2006 
na 1. mezinárodním veletrhu GEOS, odborném veletrhu geodézie, 

kartografie, navigace a geoinformatiky, 
pořádaném firmou Terinvest 

na výstavišti PVA Praha-Letňany.

Petr Mach,
Zeměměřický ústav


