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Prodlužování dat gradiometrické
družicové mise GOCE

Ing. Eliška Hamáčková,
katedra matematiky,
Fakulta aplikovaných věd,
Západočeská univerzita v Plzni

Abstrakt
Prodlužování složky Vzz gradiometrického tenzoru měřeného družicí GOCE. Prodlužování pomocí integrálního vztahu je
testováno nejprve na syntetických datech, a to na datech čistých, a poté na datech s uměle přidaným šumem. Při prodlužování
směrem dolů dochází k velkému nárůstu šumu v datech. Proto jsou na prodloužená data následně aplikovány metody filtrace,
které kvalitu dat významně zlepšují, nicméně šum stále zůstává na úrovni 110 % velikosti dat. Obdobné postupy jsou poté
aplikovány i na reálná data měřená družicí GOCE. Prodloužení a následná filtrace reálných dat dosáhla, v nejlepším případě,
hladiny šumu okolo 70 %.
Data Continuation of the Gradiometric Satellite Mission GOCE
Summary
The continuation of the Vzz-component of gradiometric tensor measured by satellite GOCE. First an integral method is tested
on synthetic data with and without white noise. The experiment with noisy data shows that downward continuation strongly
amplifies the noise level. Therefore, some methods of filtering are applied on the continued data. The results reveal that
filtering improves the quality of continued data significantly, but the noise level is still about 110 % of the signal magnitude.
Similar approaches are then applied on real GOCE data. The best result after applying continuation with filtering reached
the noise level of about 70 % of the signal magnitude.
Keywords: Earth’s gravity field, filtering, spherical harmonics, noise amplification

1. Úvod
Až do přelomu 20. a 21. století měla zemská gravitační data
převážně lokální charakter, jelikož měření probíhalo téměř výhradně pozemními a leteckými metodami. S nástupem prvních družicových gravimetrických misí CHAMP
(CHAllenging Minisatellite Payload) [1] a GRACE (Gravity
Recovery and Climate Experiment) [2] byla poprvé k dispozici téměř globální gravimetrická data. Současně se objevila problematika prodlužování těchto dat, určených na
oběžných drahách družic, na vzdálenosti stovek kilometrů,
až na povrch Země. GOCE (Gravity Field and Steady-State
Ocean Circulation Explorer) [3] byla nejnovější družicová
mise Evropské kosmické agentury (ESA) zaměřená na nové
poznatky v geovědních oborech. Gradiometrická měření,
která družice prováděla, umožňují zachytit podrobnější
prostorové detaily gravitačního pole, zároveň se však

u nich projevuje větší zatížení dat měřickým šumem. Proto
je prodlužování gradiometrických dat značně problematické. Jde ale o nezbytnou operaci vzhledem k tomu, že
v celé řadě geovědních aplikací je vyžadována znalost dat
na povrchu Země, nikoli ve výšce oběžné dráhy družice.
Jako příklad je možno zmínit geofyziku, oceánologii, glaciologii, seismologii či atmosférické vědy.
Prodlužování tíhových dat je standardní operace úspěšně používaná v geodézii při řešení průběhu geoidu z pozemních a leteckých dat [4], [5]. Přes jisté problémy se stabilitou řešení je tato operace běžně považována za řešitelnou. Prodlužování družicových gradiometrických dat bylo
několikrát diskutováno teoreticky, například v [6], praktická
realizace prodloužení reálných gradiometrických dat je stále předmětem probíhajícího výzkumu. Právě realizací prodlužování se zabývá tento příspěvek. Navíc zkoumá také
možnosti následného vylepšení kvality prodloužených dat.
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Nejprve je uvedena nezbytná teorie týkající se tíhového
pole Země a veličin, které ho popisují. Dále je popsána integrální metoda použitá pro prodlužování. Poté je metoda
prodlužování použita na testovací data získaná syntézou
z geopotenciálního modelu EGM2008 (Earth Gravitational
Model 2008) [7], [8]. V důsledku vysokého nárůstu měřického šumu v prodloužených datech bylo dále nutno na výsledku prodlužování testovat různé metody filtrace, přičemž tyto metody byly vybírány s ohledem na vlastnosti
měřického šumu. Poznatky získané z práce na simulovaných datech byly následně použity pro práci s reálnými daty
měřenými družicí GOCE. Reálná data byla rovněž prodloužena a následně filtrována. V závěru příspěvku jsou zhodnoceny dosažené a diskutovány možné směry dalšího výzkumu v oblasti prodlužování družicových gradiometrických dat.

2. Problematika prodlužování gravitačních dat
2.1 Gravitační pole Země
Gravitační pole Země je vektorové silové pole, kde v každém bodě x (vektory označíme tučně) působí podle Newtonova gravitačního zákonu [9] gravitační síla F(x). Sílu působící na bod o jednotkové hmotnosti nazveme gravitačním zrychlením g(x), jehož vztah ke gravitační síle je dán
druhým Newtonovým pohybovým zákonem [9]. Jelikož je
toto silové pole možné považovat za konzervativní, je zároveň polem potenciálním [10]. Lze na něm tedy definovat skalární veličinu V(x) nazvanou gravitační potenciál,
jejíž vztah ke gravitačnímu zrychlení vyjadřuje rovnice uvedená v [11]:
g(x) = ( V )(x).
Δ

(1)

Dále můžeme definovat takzvaný gradiometrický (nebo
také Marussiho) tenzor jako tenzor druhých parciálních derivací gravitačního potenciálu v kartézských souřadnicích
(Local North Oriented Frame – lokální severně orientovaný
systém [12]):
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Měřením složek gradiometrického tenzoru (někdy jsou
také nazývány gravitační gradienty) se zabývá gradiometrie (někdy též gradientometrie). Pro složky Marussiho tenzoru se používá jednotka Eötvös o rozměrech E = 10-9 s-2.
Laplacián gravitačního potenciálu lze vyjádřit jako (uvedeno např. v [11]):
ΔV(x) = 4πGρ(x),

(3)

kde G je Newtonova gravitační konstanta a ρ(x) měrná
hmotnost. Vně zemských hmot, kde ρ(x) = 0, tedy gravi-

tační potenciál splňuje Laplaceovu diferenciální rovnici,
jinak řečeno je harmonickou funkcí. Z linearity derivace
a možnosti zaměňovat pořadí derivování plyne, že i složky
vektoru gravitačního zrychlení a složky gradiometrického
tenzoru jsou harmonickými funkcemi. Toho lze využít a provést rozvoj těchto veličin do řady sférických harmonických
funkcí. Pro druhou radiální derivaci tíhového potenciálu
Vzz = Vrr má rozvoj s použitím sférických souřadnic (r je průvodič, ϕ je sférická šířka a λ sférická délka) tvar podle [13]:
Vzz (r,ϕ
ϕ,λ) =
n

∑ (A
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cosmλ+Bnmsinmλ)Pnm(sinϕ),
nm

kde R je poloměr geocentrické koule nahrazující Zemi, M
je její hmotnost. Číslo n ϵ N je stupeň a číslo m ≤ n řád řady
harmonických funkcí. Čísla Anm a Bnm jsou plně normované tzv. Stokesovy koeficienty sférické harmonické řady řádu m a stupně n. Pnm je normovaná přidružená Legendreova funkce prvního druhu řádu m a stupně n. Vidíme,
že neradiální část řešení vznikla rozvinutím do řad sférických harmonických funkcí se Stokesovými koeficienty Anm
a Bnm. Tyto koeficienty tvoří tzv. geopotenciální modely
Země. Syntetická data z geopotenciálního modelu budou
využita při experimentech popsaných v dalším textu.
2.2 Družicová gravimetrie a gradiometrická mise
GOCE
Kromě klasických měření na povrchu Země lze gravimetrická i gradiometrická měření provádět v letadlech, lodích,
ponorkách i na družicích. Oproti pozemním nebo leteckým metodám sběru dat je hlavní výhodou družicové gravimetrie a gradiometrie schopnost poskytnout téměř globální data (s výjimkou polárních oblastí kvůli sklonu orbitální dráhy). Zástupci družicové gravimetrie jsou mise CHAMP
a GRACE. Mise CHAMP mapovala gravitační pole způsobem označovaným jako satellite-to-satellite tracking:
high-low (zkráceně SST-hl). Toto označení vyjadřuje, že
pohyb družice CHAMP, která se volně pohybuje v gravitačním poli Země na nízké dráze (asi 450 km nad Zemí),
je sledován družicemi globálních navigačních družicových systémů (GNSS) na vysoké dráze. Druhým projektem byla mise GRACE zaměřená na časové variace tíhového pole. GRACE A a GRACE B jsou dvojice identických
družic letících za sebou po stejné oběžné dráze, přičemž
jsou pomocí dálkoměru určovány změny vzdálenosti mezi
družicemi. Tento princip se nazývá satellite-to-satellite
tracking: low-low (zkráceně SST-ll), jelikož se obě družice
pohybují po nízké dráze (asi 550 km nad Zemí). Pohyb družice CHAMP i změny vzdáleností mezi družicemi GRACE
lze použít k určení Stokesových koeficientů.
Jedinou realizovanou družicovou gradiometrickou misí
byla mise GOCE. GOCE byl projekt ESA, který si kladl za cíl
pomocí stejnojmenné družice podrobně zmapovat statickou podobu globálního tíhového pole Země a mimo
jiné tak zpřesnit globální model geoidu. Dráha družice
GOCE byla velmi nízká, pohybovala se okolo 260 km nad
zemským povrchem, a měla vysokou hodnotu sklonu své
dráhy (96,7°). Doba oběhu družice kolem Země byla přibližně 1,5 hodiny, denně tedy družice oběhla Zemi přibližně šestnáctkrát. Družice byla na oběžnou dráhu vypuštěna
v dubnu 2009 a shořela v atmosféře v listopadu 2013.
Hlavním měřicím přístrojem na družici GOCE byl tříosý
elektrostatický gradiometr. Dlouhovlnné složky tíhového
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pole mohly být navíc určovány z dráhy měřené pomocí
GNSS. Šlo tedy o kombinaci metod gradiometrie a SST-hl.
Samotný gradiometr na palubě GOCE se skládal ze tří
párů akcelerometrů. Gradiometr měřil gravitační gradienty, především jejich složky o nízkých a středních frekvencích. Nízké frekvence ale měřil s menší přesností než předchozí družicová mise GRACE, proto mají hlavní význam
měření středních frekvencí (odpovídajících stupňům a řádům harmonických řad v rozsahu cca 100 až 250). Diagonální prvky gradiometrického tenzoru Vxx, Vyy, Vzz a mimodiagonální prvek Vxz byly měřeny s přesností asi o jeden
řád vyšší (10 – 20 mE∙Hz-1/2) než zbylé mimodiagonální
prvky Vxy a Vyz (cca 100 mE∙Hz-1/2) [12].

tetických dat asi o řád nižší přesnosti. Tato nepřesnost je
ale zanedbatelná vzhledem k nárůstu měřického šumu
při prodlužování reálných gradiometrických dat.
2.4 Charakteristiky přesnosti
Při posuzování přesnosti výpočtu považujeme syntetická
gradiometrická data z modelu za přesná data a naměřená
(případně vypočtená) data se od nich vždy nějakou měrou liší. Je třeba si stanovit určitou metriku, která by určovala, jak jsou vypočtená data „vzdálena“ od referenčních
dat. Máme vektor naměřených (vypočtených) dat v o N
prvcích a vektor referenčních dat v^ také o N prvcích. Zvolíme si tedy na prostoru RN metriku definovanou jako:

2.3 Prodlužování gradiometrických dat
Ačkoli je v mnoha směrech výhodné měřit gravitační data
družicovými metodami, jejich využití komplikuje skutečnost, že družice sbírají data ve výšce jejich oběžné dráhy,
zatímco většina geodetických i jiných aplikací vyžaduje
znalost veličin na povrchu Země nebo na některé z jeho
aproximací (náhradní koule, referenční elipsoid). Proto je
třeba naměřená data takzvaně prodloužit. Mějme v třírozměrném Euklidovském prostoru R3 opatřeném sférickými souřadnicemi sféru S(o, R) a bod x = (r, ϕ, λ). Dále
mějme na tomtéž prostoru funkci u. Potom proces výpočtu
neznámých hodnot u(x) z hodnot u(x’), kde x’ ϵ S, se pro
r > R nazývá prodlužování nahoru a lze ho využít například k prodloužení pozemních dat do výšky oběžné dráhy
družice za účelem validace družicových dat [14]. Pro r < R
se tato úloha nazývá prodlužování dolů. Pro data měřená
družicí GOCE provádíme zpravidla prodlužování ze střední
orbitální sféry (sférická aproximace drah družice) na referenční kouli nahrazující Zemi.
Uvažujme nyní Laplaceovu rovnici pro složku Vzz. Když
k této rovnici přidáme okrajové podmínky ve formě měřených hodnot Vzz na střední orbitální kouli, dostaneme
Dirichletovu okrajovou úlohu. Pokud je tato úloha řešena
Fourierovou metodou (hledání řešení ve tvaru separovaných proměnných, popsáno např. v [11]), lze získat vztah
pro prodlužování druhé radiální derivace gravitačního potenciálu (uveden např. v [6]):
1
∫∫ K(r,ϕ,λ,R,ϕ´
ϕ´,λ´) Vzz(R,ϕ´
ϕ´,λ´)dS(R,ϕ´
ϕ´,λ´), (5)
S S
kde S = 4πR2 je povrch integrační koule, dS(R,ϕ´
ϕ´,λ´) =
= R2cos(ϕ´
ϕ´)dϕ´
ϕ´dλ´ je diferenciál funkce sférické plochy S
a K je integrační jádro ve tvaru:

175

N

^
s = d(v,v)
=

√

∑ (vi – v^i)2
i=1
N

.

(7)

Tuto metriku nazveme střední chybou. Abychom neměli
pouze jednu charakteristiku přesnosti, zavedeme si ještě
na prostoru RN metriku odvozenou z tzv. maximové normy (někdy se označuje jako Čebyševova metrika). Ta má
tvar:
^
MAX = d(v,v)
= max
iϵ 1,N

{ vi – v^i }.

(8)

Obě uvedené metriky vyjadřují absolutní velikost odchylky
vypočtených dat oproti syntetickým datům z geopotenciálního modelu. Zavedeme si tedy ještě bezrozměrnou
relativní chybu δ jako střední chybu (kvadratický průměr odchylek v jednotlivých bodech) normovanou kvadratickým
průměrem referenčních dat v jednotlivých bodech:
s
. 100 [%] .
δ=
N

√

∑ v2
i=1 i

(9)

N

Podle potřeby ji můžeme vyjadřovat buď v procentech,
nebo desetinným číslem.

Vzz (r,ϕ
ϕ,λ) =

∞

n+3

R
Pn(cosψ),
(6)
n=0
r
kde ψ je sférická vzdálenost bodů x a x’ a Pn jsou Legendreovy polynomy stupně n. V případě prodlužování nahoru platí: r > R (R je poloměr sféry, na které hodnoty známe, r je poloměr sféry, na které hodnoty počítáme) a člen
(R/r) < 1 se nazývá útlumový faktor. Pro prodlužování dolů
je (R/r) > 1, proto se v tomto případě stejný člen nazývá
amplifikační faktor. Součet řady by v tomto případě byl
divergentní, proto je potřeba omezit počet sčítaných členů. Jelikož jednotlivé členy řady odpovídají složkám gravitačního gradientu o různých frekvencích, záleží omezení
především na spektrálních vlastnostech konkrétních měřených dat a nelze obecně určit optimální hodnotu. Empiricky bylo ověřeno, že vztah (5) platí přesně pouze pro
složku Vzz. Další složky dosahují při simulacích pomocí synK(r,ϕ,λ,R,ϕ´
ϕ´,λ´) = ∑ (2n+1)

3. Experiment na simulovaných datech
3.1 Syntetická gradiometrická data
Přestože k dispozici byla gradiometrická data skutečně měřená družicí GOCE, bylo nutné metodu prodlužování (a následné metody filtrace) nejprve testovat na simulovaných
datech získaných syntézou z modelu EGM2008. Důvodem
je, že u skutečných dat je po prodloužení obtížné určit, jak
přesný výsledek je. Oproti tomu data z modelu si lze nasimulovat jak na střední orbitální sféře S(o, R = 6 637 618,5 m),
tak i na sféře S(o, r = 6 378 136,3 m) nahrazující Zemi. Je
tedy možné data simulovaná ve výšce orbity prodloužit na
povrch zemské sféry a porovnat je s daty simulovanými přímo na zemské sféře. Z tohoto porovnání lze určit vnitřní
přesnost algoritmu. Dalším podstatným důvodem k testování metod na syntetických datech je zkoumání nárůstu
měřického šumu během prodlužování dolů. Data měřena
družicí GOCE nejsou nikdy zcela přesná, jelikož do měření
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české univerzity v Plzni. Tato prostorová omezení se ale
týkají pouze výpočetní oblasti, integrace v rovnici (5) byla
při všech experimentech prováděna globálně.
Jak pro testovací, tak pro reálná data GOCE bylo prodlužování prováděno vždy na složce Vzz. Byly použity rastry
s rozlišením 15 (testy na oblasti A) a 30 (testy na oblasti B)
úhlových minut. Na obr. 1 jsou znázorněna data z modelu
EGM2008 ve výšce orbity a na povrchu Země (oblast B).
Je patrné, že data na povrchu Země zachycují mnohem
jemnější detaily gravitačního pole. Celý experiment byl zaměřen pouze na prodlužování dolů.
3.2 Prodlužování syntetických gradiometrických
dat nezatížených šumem dolů
Na obr. 2 vidíme chování úlohy na oblasti B pro prodlužování dolů (z orbitální sféry na sféru nahrazující povrch
Země) po její diskretizaci a použití na syntetická data.
Střední chyba s dosáhla hodnoty 0,23 E. Relativní chyba δ
je řádově v jednotkách procent. Výsledek prodlužování se
od očekávaného výsledku mírně liší a dle charakteru odchylek jde pravděpodobně o integrační chybu vzniklou nahrazením integrálu sumací.

ϕ [°]

ϕ [°]

vždy vstupuje šum. Protože měřený signál během prodlužování dolů (k povrchu Země) zesiluje, měřický šum zesiluje také. Z následných experimentů bude dokonce patrné, že šum
během prodlužování narůstá rychleji než samotný signál.
V této studii byla použita data z modelu EGM2008 získaná syntézou od stupně 2 do stupně 250. Pokud bylo
třeba simulovat šum v reálných datech, byl do gradiometrických dat z EGM2008 přidán gaussovský šum s nulovou
střední hodnotou a směrodatnou odchylkou 0,01 E, což je
hodnota, kterou by skutečný šum reálných gradiometrických dat neměl přesáhnout, naopak, je pravděpodobně
mírně nadsazená. Prodlužování dat je výpočetně poměrně
náročný proces, proto není vhodné testovat jednotlivé metody pro celý povrch Země. Místo toho byly vybrány dvě
menší geografické oblasti. Oblast A obsahuje celý africký
kontinent, konkrétně v rozmezí φ ϵ [-35°, 40°], λ ϵ [-20°, 55°].
Oblast B je výřezem z oblasti A v rozmezí φ ϵ [20°, 40°],
λ ϵ [20°, 40°]. Na této podoblasti dochází k velkým změnám gravitačních gradientů na rozhraní dvou zemských desek v oblasti Středomoří. Oblast Afriky byla vybrána z důvodu jejího malého pokrytí pozemními daty, jež by právě
mohla být doplněna daty družicovými. Stejná oblast byla
také vybrána v rámci projektu ESA zaměřeného na využití
dat GOCE probíhajícího na katedře matematiky Západo-

λ [°]

λ [°]

ϕ [°]

ϕ [°]

Obr. 1 Simulovaná data na oblasti B ve výšce orbity (vlevo) a na povrchu Země (vpravo)

λ [°]

λ [°]

s = 0,23 E, MAX = 0,33 E, δ = 3,9 %
Obr. 2 Prodloužení simulovaných dat nezatížených šumem na oblasti B: výsledek prodloužení dolů (vlevo)
a odchylky oproti referenčním datům (vpravo)
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3.3 Prodlužování syntetických gradiometrických
dat zatížených šumem dolů
Pokud prodloužíme opět dolů na oblasti B gradiometrická
data s přidaným gaussovským šumem o směrodatné odchylce 0,01 E zjistíme, že úloha je velmi numericky nestabilní (viz obr. 3). Zatímco data bez šumu by měla být prodloužením zesílena asi 30krát, šum v datech byl zesílen asi
3 000krát a jeho relativní velikost se tedy zvýšila z původního řádově 1 % na více než 500 %. V prodlouženém výsledku tak původní data úplně přestala být rozpoznatelná.
Dalšími experimenty bylo zjištěno, že nárůst šumu má
exponenciální trend vzhledem ke vzdálenosti, o kterou je
prodlužováno. Hladinu 10 % například šum překročí více
než 150 km nad Zemí a mezi 50 a 100 km nad Zemí už
střední hodnota šumu přesáhne střední hodnotu samotných dat. To je způsobené tím, že proces prodlužování dolů
zesiluje vyšší frekvence více než nižší.
3.4 Filtrace prodloužených syntetických dat

jak ve spektrální, tak v prostorové oblasti. Především kvůli
spektrálním metodám byla filtrace testována na oblasti
A (referenční data i data získána prodloužením jsou na
obr. 4) kvůli většímu vzorku dat. Hlavním principem všech
použitých metod bylo potlačení nebo odstranění vyšších
frekvencí, na kterých se nachází šum.
Ve spektrální oblasti byly provedeny experimenty s dolnopropustným filtrem [15], pásmovým filtrem a Gaussovým
spektrálním filtrem. Použitelný se z nich ukázal být pouze
dolnopropustný a gaussovský filtr. V prostorové oblasti
byla použita filtrace průměrováním včetně různých obměn
jako je gaussovské průměrování, průměrování s vahami či
s rotující maskou [16]. Vyzkoušena byla také filtrace mediánem. Nejvíce se osvědčilo průměrování s vahami a dále
gaussovské průměrování.
Výsledky jednotlivých metod jsou uvedeny v tab. 1
(vynechány byly metody, které vůbec nevedly k použitelným výsledkům). Parametr n u dolnopropustné filtrace odpovídá stupni harmonické řady. Parametr σ u gaussovského průměrování odpovídá směrodatné odchylce
Gaussovy funkce udávající váhy okolních bodů. Barevně
jsou v ní označeny nejnižší hodnoty jednotlivých chyb.
Každá z metod má určitou volbu vstupních parametrů
a v tab. 1 je pro každou metodu uvedena taková volba,

ϕ [°]

ϕ [°]

Ve snaze zlepšit kvalitu prodloužených dat byly na výsledek prodlužování aplikovány různé metody filtrace, a to

λ [°]

λ [°]

s = 38,06 E, MAX = 112,85 E, δ = 542 %
Obr. 3 Prodloužení simulovaných dat zatížených šumem na oblasti B: výsledek prodloužení dolů (vlevo)
a odchylky oproti referenčním datům (vpravo)

ϕ [°]

ϕ [°]
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λ [°]

λ [°]

s = 17,10 E, MAX = 93,75 E, δ = 415 %
Obr. 4 Data na oblasti A: syntetická (vlevo) na povrchu koule nahrazující Zemi
a data na téže kouli získaná prodloužením dolů – výchozí data pro filtraci (vpravo)
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Tab. 1 Porovnání metod filtrace nad testovanými syntetickými daty
Metoda

s [E]

MAX [E]

Dolnopropustná filtrace pro stupně n < 170

3,20

24,94

Obyčejné průměrování přes okolí 49 bodů

3,39

27,93

Vážené průměrování (viz matice vah napravo)

3,18

25,03

Gaussovské průměrování, δ = 75’ a okolí 49 bodů

3,20

25,87

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
48

1 1 1 4 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0

ϕ [°]

jednalo se ovšem o předběžná, časově limitovaná data
(z přibližně dvouměsíčního období měření). Později již byla
k dispozici data novější, která díky delší době měření (cca
2,5 roku) a zlepšenému předzpracování dosahují lepší kvality. Na oblasti A je relativní chyba 111 %, zatímco u syntetických dat chyba dosahovala 415 %. Míra šumu v nich
tedy stále přesahuje míru samotných dat (její odhad podle EGM2008). Přesto jsou však ve výsledcích vizuálně
patrná místa s extrémními hodnotami měřených dat. Na
oblasti B je relativní chyba dokonce pouze 75 %, což je způsobené tím, že samotná data zde dosahují vyšších absolutních hodnot, zatímco hodnoty šumu jsou přibližně stejné
jako jinde.

λ [°]

s = 3,20 E, MAX = 24,94 E, δ = 78 %
Obr. 5 Výsledek Fourierovy dolnopropustné filtrace na oblasti A

se kterou bylo dosaženo nejlepších výsledků (ve smyslu
střední chyby).
Z hlediska střední chyby tedy nejlépe dopadlo vážené
průměrování. Oproti tomu dolnopropustná filtrace dosáhla
při mírně zvýšené střední chybě nižší maximální chyby. Za
zmínku také stojí, že u ní dochází k menšímu „rozmazání“
dat, tedy k menšímu vyhlazení extrémních hodnot (rozsah
výsledných hodnot po filtraci se lépe shoduje s rozsahem
referenčních dat). Proto byla dolnopropustná filtrace na základě experimentu na simulovaných datech posouzena jako
nejvhodnější metoda (výsledek dolnopropustné filtrace je
na obr. 5).

4.

0 1 1 1 1 1 0

Použití testovaných postupů na reálná
gradiometrická data

4.1 Prodlužování reálných dat GOCE
Analogické postupy jako pro simulovaná data byly použity také na skutečná data měřená družicí GOCE. Jedná se
opět o druhé radiální derivace gravitačního potenciálu Vzz.
Výsledky metod byly opět porovnány s daty z geopotenciálního modelu EGM2008.
Po prodloužení skutečných gradiometrických dat dolů
se ukázalo, že výsledná míra šumu je výrazně nižší, než
tomu bylo u testovacích dat (výsledky prodloužení reálných dat na oblasti A a B jsou na obr. 6). Hladina a charakter šumu přidaného do syntetických dat byly stanoveny
podle hladiny a charakteru šumu ve skutečných datech,

4.2 Filtrace reálných gradiometrických dat
K filtraci skutečných dat byly použity metody již zmíněné
v části 3.4 o filtraci dat syntetických. Filtrace byla opět
prováděna na oblasti A z důvodu většího vzorku dat potřebného pro spektrální metody filtrace. Výsledky jsou uvedeny v tab. 2, pouze byly vynechány metody, které očividně nevedly k výraznějšímu zlepšení výsledků. Dále například průměrování s vahami dosáhlo horších výsledků
než průměrování bez vah, a proto není uvedeno.
I tentokrát dosahují nejmenší střední chyby metody založené na průměrování a o něco málo vyšších chyb dosahuje dolnopropustná filtrace. Tentokrát je ale rozdíl mezi
těmito metodami výraznější a průměrování (výsledek na
obr. 7) dosahuje i výrazně nižší maximální chyby, proto
bylo v případě reálných dat posouzeno jako nejvhodnější
metoda. Stále však platí, že dolnopropustná filtrace lépe
zachovává rozsah dat.
Filtrací se relativní hodnotu šumu podařilo snížit na hodnotu 62 %. To stále není zcela ideální hodnota, ale hladina
šumu již není vyšší než samotná data a i z vizuálního zhodnocení je patrné, že odfiltrování alespoň části šumu bylo
úspěšné a data se přiblížila datům referenčním.
Při práci s reálnými daty mise GOCE je podstatné, že
EGM2008, z něhož jsou syntézou počítána referenční gradiometrická data, samozřejmě nereprezentuje přesně skutečné gravitační pole Země. EGM2008 je výsledkem kombinace dat různých metod gravimetrických měření před
družicovou misí GOCE a právě data z družicové mise GOCE
by měla napomoci vytvoření nových a přesnějších modelů gravitačního pole Země. U veškerých rozdílů mezi
daty vypočtenými z družicových měření a daty z modelu
je tedy třeba mít na paměti, že se nemusí automaticky
jednat o chybu měření, případně výpočtu, ale může se také
částečně jednat o rozdíl způsobený nepřesností EGM2008
oproti skutečnému gravitačnímu poli. Právě v Africe totiž
dosahuje EGM2008 nižší přesnosti než v jiných lokalitách
z důvodu nedostatečného pokrytí daty. V budoucnu by
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λ [°]
λ [°]

sA = 4,66 E, MAXA = 25,03 E, δA = 111 %

sB = 4,44 E, MAXB = 18,773 E, δB = 75 %

Obr. 6 Reálná data prodloužená dolů na oblasti A (vlevo) a na oblasti B (vpravo)

Tab. 2 Porovnání metod filtrace nad reálnými daty
s [E]

MAX [E]

Dolnopropustná filtrace pro stupně n < 210

2,80

27,10

Obyčejné průměrování přes okolí 25 bodů

2,61

20,43

Gaussovské průměrování, δ = 90’ a okolí 25 bodů

2,61

20,06

ϕ [°]

Metoda

λ [°]

s = 2,61 E, MAX = 20,43 E, δ = 62 %
Obr. 7 Výsledek filtrace průměrováním přes okolí 25 bodů
na reálných datech GOCE na oblasti A

pro podobný experiment bylo vhodnější použít k porovnání model založený na datech měřených družicí GOCE.

5. Závěr
Cílem předloženého příspěvku bylo popsat problematiku
prodlužování gradiometrických dat družicové mise GOCE.

Prodlužování dolů je nutný proces, pokud je potřeba pro
data měřená ve výšce orbity družice znát jejich odpovídající hodnoty na povrchu Země nebo jeho aproximaci. To je
nezbytné pro mnoho geovědních oborů. Na testovacích
datech bylo ověřeno, že prodlužování gradiometrických dat
směrem dolů je numericky velmi nestabilní proces. Nárůst
šumu má exponenciální trend vzhledem ke vzdálenosti,
o kterou je prodlužováno. Prodloužená data jsou poté zcela
ztracena v šumu, jehož hladina dosahuje několikanásobku
velikosti samotných dat, a výsledek prodloužení tedy potřebuje další zpracování. Výrazné zlepšení kvality prodloužených dat nabízí metody filtrace. Bylo zjištěno, že z testovaných metod je nejvhodnější metoda dolnopropustné
filtrace ve spektrální reprezentaci dat. Přesto se s ní hladinu šumu podařilo snížit pouze na relativní hodnotu 78 %
velikosti samotných dat.
Testované metody byly poté aplikovány na reálná gradiometrická data měřená družicí GOCE. Tato měřená data
se však ukázala být zatížena šumem méně, než se předpokládalo při tvorbě vhodných testovacích dat. Kvalita výsledků jak prodloužení, tak následné filtrace je u reálných dat
tedy výrazně lepší, než tomu bylo u testovacích dat. U všech
použitých metod filtrace bylo navíc nutno pro dosažení co
nejlepších výsledků zvolit jiné parametry, než s jakými bylo
dosaženo optimálních výsledků při testování. Výsledná míra šumu je po filtraci výrazně snížena, což je patrné jak
z použitých charakteristik přesnosti, tak z vizuálního posouzení dat. Důvody toho, proč v případě reálných dat fungovaly lépe jiné metody než v případě dat syntetických,
nejsou přesně objasněny, jistě ale souvisí s ne zcela přesným odhadem velikosti a charakteru šumu v měřených
datech.

GaKO 60/102, 2014, číslo 7, str. 008

Hamáčková, E.: Prodlužování dat...

Geodetický a kartografický obzor

180 ročník 60/102, 2014, číslo 7

Přesto však výsledná přesnost prodloužených gradiometrických dat (v nejlepším případě relativní chyba dosáhla 62 %) není dostačující. Zde je ale nutné připomenout, že problém prodlužování gradiometrických dat na
vzdálenost v řádech stovek kilometrů zatím nebyl nikým
uspokojivě vyřešen, a proto vyžaduje další zkoumání. Jednou z možných cest k přesnějším výsledkům prodlužování
může být hledání nových matematických postupů pro řešení tohoto problému.
Poznámka redakce: V terminologickém slovníku VÚGTK se
nevyskytují definice pojmu gradiometrie ani gradientometrie.
Podle připomínky lektora by bylo vhodnější používat termín
gradientometrie, což vystihuje lépe princip metody. Tento termín byl již použit i v GaKO (1999, č. 10, s. 233). Redakce respektovala přání autorky a ponechala původní název, který vychází z angličtiny, s tím, že i z něj je zřejmé, čeho se obsah týká.
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Rekonstrukce zaniklých sídel
Moldava, Oldřiš a Pastviny
na podkladě starých map
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Abstrakt
Moldava, Oldřiš a Pastviny jsou sídla v Ústeckém kraji, která zcela nebo částečně zanikla po druhé světové válce. K zachycení
vývoje těchto sídel mezi lety 1846 až 2013 byly použity císařské povinné otisky map stabilního katastru, Státní mapa odvozená
1 : 5 000 a současná katastrální mapa. Císařské otisky byly georeferencovány afinní a polynomickou transformací druhého
stupně do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Budovy a cesty zaniklých sídel byly získány
vektorizací uvedených mapových podkladů. Výsledná webová mapová aplikace umožňuje díky kompozici tří mapových oken
vzájemné porovnání získaných mapových podkladů se současnými.
The Reconstruction of the Former Villages Moldava, Oldris and Pastviny Based on Old Maps
Summary
Moldava, Oldris and Pastviny are villages in the Usti Region, which totally or partially disappeared after the Second World War.
Maps from three different time periods were used for reconstruction. These are Imperial Imprints of the Stable Cadastre from
the years 1846–1847, State Map 1 : 5 000 – from the year 1953 and the current cadastral map. Imperial Imprints of the Stable
Cadastre were georeferenced into the coordinate system S-JTSK using affine and second order polynomial transformation.
Vector data layers containing buildings and roads were obtained by vectorization of these maps. Development of those
villages in time is shown in a web mapping application.
Keywords: Imperial Imprints of the Stable Cadastre, georeferencing, vectorization, web mapping application, reconstruction
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1. Úvod
Na území České republiky (ČR) zanikly v průběhu dějin z různých důvodů stovky sídel a obcí. Mezi významné příčiny jejich zániku patří například odsun obyvatel po druhé světové válce z Československa, stavba vodních nádrží či povrchová těžba nerostů.
Článek vychází z bakalářské práce [1], která byla vytvořena v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, na jehož řešení se podílí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta
životního prostředí a České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební.

2. Historie pohraničí
Po skončení druhé světové války byly pohraniční oblasti
Sudet navráceny Československu a podle Postupimské dohody z 2. 8. 1945 došlo k odsunu Němců žijících v těchto
oblastech. Na základě dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše byl jejich nemovitý majetek rozdán přídělcům.
Život v horských podmínkách byl velmi náročný a noví obyvatelé mnohdy pohraničí opouštěli. Budovy, které opustili,
zůstávaly prázdné, poničené či dokonce zdevastované. K zániku mnoha obcí přispěly i změny po roce 1948, kdy bylo
vytvořeno hraniční a zakázané pásmo. Budovy v zakázaném
pásmu byly často demolovány, aby nemohly sloužit jako
úkryty pro osoby, které se snažily uprchnout za hranice.
2.1 Historie Moldavy
Moldava (německy Moldau) se nachází přibližně 15 km
severozápadním směrem od města Teplice v Ústeckém
kraji. První zmínka o obci pochází z druhé poloviny 14.
století, kdy byla obec sklářskou osadou. V údolí, ve kterém
se obec nachází, se těžil v letech 1957–1994 fluorit, jehož
těžbu dodnes připomínají rybníky v Moldavě [2]. Odpověď na otázku, proč se do dnešních dní zachovala část
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obce Moldava, která je ke státním hranicím blíže než zcela
zaniklá obec Oldřiš, nabízí dokumentární film Není stále
zamračeno z roku 1949, který popisuje budování kolektivního zemědělství právě v Moldavě.
2.2 Historie Oldřiše
Osada Oldřiš (německy Ullersdorf ) se nacházela 1,5 km
jižně od Moldavy. Dle dobových fotografií se jednalo o pár
desítek stavení rozesetých po pláni, s kapličkou a dvěma
hostinci, obr. 1. Po odsunu Němců byl počet obyvatel
v Oldřiši minimální. Ves se postupně vylidnila a domy byly
v 50. letech 20. století srovnány se zemí. Do současnosti se
zachovaly pouze základy z hostince Rudolf. Další připomínkou, že zde bývalo sídlo, je nefunkční transformátor
elektrické energie uprostřed plání.
2.3 Historie Pastvin
Osada Pastviny (nebo také Pastvinná, případně německy
Grünwald) se nacházela 2,5 km jihozápadně od Moldavy.
Obživa obyvatel spočívala převážně v pastevectví a v těžbě
rašeliny. V roce 1947 zde žil jeden Čech na 73 Němců. Po
odsunu byly Pastviny částečně dosídleny, v roce 1948 je
uváděno pouhých 17 obyvatel na 64 domů. Postupně se
však ves vylidnila a domy byly v 50. letech 20. století
srovnány se zemí. Dnes zaniklé sídlo připomínají již jen
základy posledního stavení, několik kamenů podél cesty
a povalený pomník. Pláně, na kterých se dříve nacházela
sídla Oldřiš a Pastviny, jsou v současnosti využívány jako
pastviny pro skot ze statku v Moldavě.

3. Použité metody rekonstrukce sídel
Pro rekonstrukci stavu sídel byly jako nejstarší mapový podklad zvoleny císařské povinné otisky map stabilního katastru
(dále jen císařské otisky), přičemž císařské otisky pro ka-

Obr. 1 Historická fotografie – Oldřiš
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tastrální území Pastviny u Moldavy a Oldřiš vznikly roku
1846, pro Moldavu o rok později.
Jako další podklad byla použita Státní mapa odvozená
1 : 5 000 (SMO-5), která byla pro zmíněná sídla vytvořena v
roce 1953. Jako současný mapový podklad byla zvolena
katastrální mapa.
3.1 Georeferencování a vektorizace map
stabilního katastru
Před vlastním georeferencováním císařských otisků bylo
zapotřebí provést ořez rastrových podkladů tak, aby se
mapové listy po georeferencování nepřekrývaly. Jako podklad pro georeferencování sloužily mapy pozemkového
katastru, které jsou mapám stabilního katastru časově nejbližší. Jelikož tyto mapy vznikly téměř sto let po vzniku
map stabilního katastru a zástavba se v sídlech změnila,
bylo důležité pečlivě vybírat identické body.
Identické body byly voleny v rozích a po obvodu mapových listů. Dalšími identickými body byly i významné objekty uvnitř mapy, u kterých lze předpokládat, že se jejich
poloha nezměnila (kostely, budovy).
Pro georeferencování císařských otisků byly použity globální transformační metody (afinní a polynomická transformace) [3]. Mapové listy se vlivem výroby a působením
času zdeformovaly a srážka, která je u každého mapového
listu odlišná, je různá ve směru os mapového rámu. Tuto
skutečnost respektuje afinní transformace (polynomická
transformace 1. stupně), pro kterou je zapotřebí minimálně tří identických bodů a která byla používána při georeferencování mapových listů menšího rozsahu. Pro obsáhlejší císařské otisky se používala polynomická transformace 2. stupně, která transformovaný obraz mírně deformovala. Minimální počet identických bodů pro její použití je šest, avšak s ohledem na velikost mapových listů
byl zvolen nadbytečný počet identických bodů v rozmezí
6 až 19 bodů, viz tab. 1 [4].

Georeferencované císařské otisky v rámci jednoho katastrálního území (Moldava, Oldřiš a Pastviny) na sebe navazují s minimálními překryty. Mezi sousedními katastrálními územími se však často vyskytují spáry či překryty
zejména v místech, kde je katastrální hranice členitá (např.
prochází-li potokem). Bílé spáry lze potlačit vhodně volenou barvou pozadí (namísto barvy bílé, která je vidět na
obr. 2).
Na podkladě georeferencovaných císařských otisků, SMO-5
a katastrální mapy byla provedena vektorizace vybraných
prvků sídel – budov a cest.

4. Výstupy
Na základě vektorizovaných dat budov a cest ve třech
zkoumaných obdobích byly v rámci celého zkoumaného
území vypočteny statistické hodnoty (počty budov, výměry budov a délka cestní sítě), které uvádí tab. 2. Oproti
stavu v roce 1953 došlo do dnešní doby k výraznému poklesu jak počtu budov, tak i délky cestní sítě, a to o více
než polovinu.
Pro vizualizaci vektorizovaných cest a budov zaniklých
sídel byla použita webová mapová aplikace vytvořená pomocí ArcGIS Online společnosti ESRI. Jako podkladových
map je v aplikaci využito prohlížecích služeb s daty ortofoto a Základní mapy ČR, poskytovaných ČÚZK. Dále byly
do mapové aplikace přidány rastrové vrstvy obsahující georeferencované císařské otisky zkoumaných sídel.
Vektorové vrstvy katastru nemovitostí velmi dobře korespondují s mapovou kresbou Základní mapy ČR 1 : 10 000
(z roku 2011). Při porovnání vektorizovaných prvků získaných z císařských otisků a SMO-5 dochází k posunu oproti
stavu současné katastrální mapy o cca 2 m, což je způsobeno nepřesností mapových podkladů, na základě kterých
byly vektorové vrstvy vytvořeny. Přesto si obzvláště vektorové vrstvy cest tvarem dobře odpovídají, viz obr. 3.

Tab. 1 Parametry georeferencovaných císařských otisků
Katastrální území

Mapový list

Počet
identických bodů

Střední kvadratická
chyba (RMS) [m]

Použitá transformace

Moldava

1

8

1,50

Polynomická 2. řádu

Moldava

2

6

0,00

Polynomická 2. řádu

Moldava

3

9

1,21

Polynomická 2. řádu

Moldava

4

19

1,26

Polynomická 2. řádu

Moldava

5

14

1,55

Polynomická 2. řádu

Moldava

„ad 5“

3

0,00

Afinní

Moldava

6, 8

10

1,31

Polynomická 2. řádu

Moldava

7

9

1,04

Polynomická 2. řádu

Pastviny

1, 3

15

1,96

Polynomická 2. řádu

Pastviny

2, 4

19

1,69

Polynomická 2. řádu

Pastviny

5

5

0,84

Afinní

Oldřiš

1

8

1,11

Polynomická 2. řádu

Oldřiš

2, 3

14

1,72

Polynomická 2. řádu

Oldřiš

„ad 3“

5

0,74

Afinní
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Obr. 2 Katastrální hranice mezi katastrálními územími Moldava a Oldřiš

Tab. 2 Změny počtu/výměry budov a délky cest v čase
Počet budov

Výměra budov [m2]

Délka cest [km]

Císařské otisky (1846)

348

40 281

98,9

SMO-5 (1953)

387

62 396

102,2

Katastrální mapy (2014)

155

30 956

53,9

Druh mapy

Obr. 3 Srovnání vektorové kresby cest císařských otisků (zelené) a cest SMO-5 (červené) se Základní mapou ČR 1 : 10 000
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Obr. 4 Ukázka webové mapové aplikace

Výstupy jsou prezentovány v interaktivní webové mapové aplikaci, která díky kompozici tří mapových oken umožňuje vzájemné porovnání (rekonstrukci) stavů ve třech časových obdobích (1846, 1953 a 2013), viz obr. 4. Aplikace je
dostupná na adrese: http://gis.fsv.cvut.cz/obce/moldava.

5. Závěr
Cílem práce byla rekonstrukce a následná vizualizace významných prvků – cest a budov – zaniklých sídel Moldava,
Oldřiš a Pastviny v Ústeckém kraji. Využito bylo webové
mapové aplikace, ve které lze sledovat vývoj uvedených
sídel v čase (1846, 1953 a 2013). Vizualizované prvky lze
porovnávat s podkladovými mapami (Základní mapa ČR
a ortofoto), které jako veřejné prohlížecí mapové služby
poskytuje ČÚZK, a císařskými otisky, které byly v podobě
naskenovaných map získány od ČÚZK.
Podkladem pro rekonstrukci zaniklých sídel byly zejména císařské otisky. Tyto se jeví být vhodným podkladem
jak z hlediska obsahu (budovy, silnice, vodní toky…), tak
z hlediska přesnosti. Georeferencování jednotlivých mapových listů císařských otisků bylo provedeno pomocí
afinní transformace se střední chybou do 0,84 m a polynomické transformace 2. stupně se střední chybou do
1,96 m. Větší hodnota střední chyby u polynomické transformace vychází z toho, že tento typ transformace byl použit u větších rastrů, kde je i očekávána srážka mapy a deformace větší. Dosažená přesnost odpovídá přesnosti mapy stabilního katastru.
Díky vektorizaci dat bylo zjištěno, že v rámci zkoumaného území došlo k úbytku budov a cest o více než polovinu, jak dokládá tab. 2. Tři časová období jsou lehce porovnatelná díky interaktivní mapové aplikaci, která propojuje právě tři mapová okna s vektorizovanými daty z daného období.

Práce byla zpracována v rámci grantu Ministerstva kultury ČR
v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF12P01OVV43 „Rekonstrukce krajiny
a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví“. Tento příspěvek byl podpořen studentským
grantem SGS ČVUT číslo SGS13/057/OHK1/1T/11.
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
Mezinárodní kartografická
konference v Olomouci
V posledním únorovém týdnu, v termínu 25. až 28. 2. 2014, byla Olomouc dějištěm významné mezinárodní kartografické konference. Nebyla to sice „originální“ ICC (International Cartographic Conference), ale jak pravil předseda Mezinárodní kartografické asociace (ICA – International Cartographic Association)
Georg Gartner, obsazení olomoucké konference významnými hosty a účastníky
bylo s poslední ICC v Drážďanech (srpen 2013) více než srovnatelné. Tuto významnou mezinárodní akci pořádala pod názvem CARTOCON2014 katedra
geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci
jako vyvrcholení realizace dvouletého projektu Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink spolufinancovaného Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky (ČR).
Konference CARTOCON2014 byla dle slov předsedy Kartografické společnosti ČR Václava Talhofera nejvýznamnější kartografickou akcí, jaká se kdy v ČR
konala, a to nejen počtem účastníků, který dosáhl čtyř stovek, ale především
díky velkému množství významných zahraničních hostů celkem z 29 zemí
světa. Významnost konference v mezinárodním měřítku dokládá skutečnost,
že se konference zúčastnila kompletní ICA Executive Committee, tj. prezident,
sekretář a sedm viceprezidentů. Zasedání, pracovní setkání nebo workshopy
zde měly čtyři odborné komise ICA (komise Use and User Issues pod vedením
Corného van Elzakkera, komise Cognitive Visualization pod vedením Sary Iriny
Fabrikant, komise Atlases pod vedením Petera Jordana a komise Maps and the
Internet pod vedením Rexe Cammacka). Proběhlo také setkání pracovní skupiny ICA International Map Year pod vedením Bengta Rystedta.
Na konferenci vystoupilo s příspěvkem přes padesát zahraničních hostů
(obr. 1) z celého světa a další desítky odborníků z ČR, mezi účastníky byla
přítomna řada čelních světových představitelů kartografie a geoinformatiky.
Tematické zaměření příspěvků bylo velmi variabilní a směřovalo do řady oborů, které kartografii a geoinformatiku využívají, zastoupení zde proto měla
nejen akademická pracoviště, ale také veřejná správa, složky záchranného
systému, komerční firmy a další. Konference tak podpořila hlavní cíl projektu
NeoCartoLink, kterým byla podpora vzniku národní kartografické sítě a navázání
produktivního partnerství mezi odborníky z institucí terciárního vzdělávání (univerzity a výzkumná a vývojová pracoviště) a aplikační sféry (společnosti podnikající v oblasti kartografie a tvorby map) z celého světa.
Součástí konference, která se z kapacitních důvodů nekonala v prostorách
olomoucké univerzity, ale v NH kongresovém centru, byla řada doplňkových aktivit a výstav. Mezi ty nejvýznamnější patřila doprovodná výstava Kouzlo starých

Obr. 1 Osobnosti světové kartografie
Michael Peterson (v popředí) a Pyrry Kettunen

Obr. 2 Někteří účastníci kartografické konference

Obr. 3 Americký kartograf Timothy Trainor (vlevo)
a exprezident ICA Milan Konečný
map ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, odhalení největší mapy Moravy v podobě podlahové krytiny, která byla umístěna do vstupních prostor konferenční
budovy, výstava exponátů soutěže Mapa roku a výstavka kreseb z Dětské
kresby Barbary Petchenik a další.
Velký zájem přítomných účastníků (obr. 2) si získala prezentace nejmodernějších technologií 3D tisku v podání Josefa Průši (http:\\josefprusa.cz\),
který je podle časopisu Forbes jeden z třiceti nejúspěšnějších Čechů do 30 let.
Technologie 3D tisku je obecně považována za technologii budoucnosti, proto
i její využití v kartografii je významnou oblastí, která je v centru zájmu
světových kartografů.
Na programu konference byl i tradiční seminář Kartografický den, který se
v Olomouci konal již poosmé. Jeho tématem byla kartografie a statistika, přičemž
zazněly referáty Thomase Schulze (Statistický úřad Švýcarska), Timothy Trainora
(zpracování dat v USA, obr. 3) a Jaroslava Krause (Český statistický úřad). Poslední referát byl věnován představení kartografie a statistiky v ČR v podání
Aleny Vondrákové a Víta Voženílka z domovské katedry geoinformatiky UP.
Významnou událostí v době trvání konference bylo vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2013, které proběhlo na samém konci konferenčního maratonu. Vyhlášení výsledků této prestižní kartografické soutěže neprobíhalo
tradičně v rámci mezinárodního veletrhu Svět knihy v Praze, ale díky unikátní koncentraci světových kartografů a osobností byla místem konání tohoto slavnostního ceremoniálu právě konference CARTOCON2014 a historické
město Olomouc.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.,
UP v Olomouci,
foto: Viktor Čáp
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Zasedání Skupiny expertů OSN
pro geografická jména se konalo
v New Yorku
Od 27. 4. do 2. 5. 2014 se v sídle Organizace spojených národů (OSN – obr. 1)
v New Yorku (Spojené státy americké) konalo zasedání Skupiny expertů OSN
pro geografická jména (UNGEGN), což je odborný orgán Ekonomické a sociální
rady OSN, která je jedním ze šesti základních orgánů této organizace. V rámci
UNGEGN je v současnosti ustanoveno 24 divizí, do kterých jsou řazeny státy na
základě geografické polohy nebo jazykového prostředí. Česká republika (ČR) je
členem East Central and South-East Europe Division, přičemž některé státy
jsou členy i více divizí. Pod UNGEGN patří též 10 pracovních skupin, ve kterých
se řeší odborná témata a projednává se problematika napříč divizemi.
Zasedání UNGEGN se pravidelně opakují každé dva roky. Setkávají se zde
odborníci z celého světa a prezentují výsledky či diskutují v rámci divizí a pracovních skupin teoretické a metodologické úlohy vědeckého výzkumu. Důležitou součástí je i uvedení výsledků do praxe. Program je dělen do mnoha bodů
dle témat a každý z těchto bodů moderují představitelé UNGEGN či vedoucí
pracovních skupin. Časový průběh je uzpůsoben tak, že prezentující má omezený prostor na sdělení obsahu svého příspěvku a poté následuje neomezený
prostor pro otevřenou diskuzi. Letos se zasedání zúčastnilo asi 150 expertů

Obr. 1 Areál OSN – místo, kde se zasedání konalo

ze 45 států všech kontinentů. To dokazuje velký zájem odborníků i státních
institucí o geografické názvosloví a jeho důležitost, vyvolanou zejména rozvojem geografických informačních systémů. Mezi účastníky byly zástupci Austrálie, Chile, Číny, Estonska, Gruzie, Iráku, Japonska, Kanady, Německa, Polska, Thajska, Vatikánu a řady dalších zemí světa (obr. 2). Pro účastníky zasedání
bylo připraveno i několik speciálních prezentací přednesených nezávislými
odborníky.
Hlavní zasedání bylo rozděleno na dopolední a odpolední část. V časech
před, mezi i po hlavním zasedání byl vymezen prostor pro setkání pracovních
skupin či divizí. Někteří vedoucí tento prostor využili a setkání své skupiny
či divize svolali. Mezi svolanými skupinami byly mimo jiné i Working Group on
Country Names, Working Group on Toponymic Data Files and Gazetteers, Working Group on Romanization Systems nebo Working Group on Exonyms.
Účastníci zasedání byli informováni písemně o činnosti Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) mezi roky 2011 až
2014. Informace se týkaly zejména standardizace na území mimo ČR. V tomto
období byly vydány v edici Názvoslovné seznamy OSN-ČR následující publikace: Index českých exonym (2011), Slovník toponymické terminologie pro
standardizaci geografických jmen (2013) a Česká jména moří a mezinárodních
území (2014, v současnosti v technické redakci). Standardizace geografických
jmen na území ČR pokračuje především pracemi na sladění názvosloví obsaženého v databázi Geonames a na katastrální mapě.
Z přednesených příspěvků měly pro českou toponymii největší význam
informace o projektech EuroGeoNames a European Location Framework společenství EuroGeographic. Vyšlo nové rozšířené vydání polského seznamu exonym, který obsahuje mimo jiné i polská exonyma pro geografické objekty ležící
v ČR. Zajímavé byly zprávy o postupu tvorby nové definice exonym a endonym.
Příspěvek o digitalizaci a georeferenci map stabilního katastru v Rakousku a následné automatické digitalizaci názvosloví na nich přinesl informace, které
možná budou využitelné i v ČR. Zasedání se neobešlo bez diplomatického konfliktu mezi Japonskem a Korejskou republikou o jméno moře omývajícího východní břehy obou korejských republik a Ruska a západní břehy Japonska.
Japonci protestují proti pojmenování tohoto útvaru Východní moře a trvají
pouze na jméně Japonské moře. Názvoslovná komise ČÚZK standardizovala
obě jména.
Zasedání bylo velmi přínosné nejen díky získaným informacím z přednášek
a diskuzí, ale též z důvodu osobního setkání se zahraničními kolegy. Neformální jednání ve vícečlenných skupinách i mezi jednotlivci v příjemné pracovní
atmosféře, diskuze s odborníky a řešení problematiky či navazování spolupráce
a kontaktů zde byla jednodušší a efektivnější než zdlouhavé výměny informací

Obr. 2 Účastníci zasedání v jednacím sále (foto: Maciej Zych)
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Obr. 3 Výstava map (foto: Maciej Zych)
a názorů s jednotlivými odborníky prostřednictvím e-mailů apod. Součástí zasedání byla i výstava map (obr. 3).
Zajímavostí bylo též ubytování autora příspěvku ve Stále misi ČR při OSN,
což je na místní poměry malý, 8 patrový dům ve starší zástavbě středního
Manhattanu nedaleko Central parku. Z venku je dobře poznat, neboť nad
vchodem vlaje česká vlajka. V prvních dvou patrech jsou representační místnosti a kanceláře, další patra slouží pro ubytování zaměstnanců a delegací. Zaměstnanci mise byli velmi ochotní a vstřícní, což bylo výhodné při registraci
pro vstup do sídla OSN a při základní orientaci v areálu a budově, kde se zasedání konalo. Za zmínku stojí též neformální setkání s českou velvyslankyní
Editou Hrdou, stálou představitelkou ČR v OSN, se kterou autor hovořil o činnosti Názvoslovné komise ČÚZK a jejího sekretariátu a o zajímavostech práce
velvyslankyně.
Ing. Tomáš Marek,
Zeměměřický úřad, Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Konference Geoinformace ve veřejné
správě se konala v Praze
Ve dnech 15. a 16. 5. 2014 uspořádala Česká asociace pro geoinformace (CAGI)
7. výroční konferenci Geoinformace ve veřejné správě – GIVS 2014. O konferenci byl tento rok poměrně značný zájem, 130 účastníků zcela zaplnilo
největší jednací sál v Domě ČSVTS na Novotného lávce v Praze. Účastníci konference měli možnost vyslechnout od více než čtyř desítek přednášejících řadu
velmi zajímavých příspěvků, které byly tematicky rozděleny celkem do 13 sekcí.
Všechny zúčastněné uvítal a jednání konference zahájil předseda CAGI Karel
Janečka. První sekce pak byla věnována velmi sledované záležitosti, a sice právě
v současné době zpracovávané Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové
informace v České republice (ČR) do roku 2020 (dále jen GeoInfoStrategie).
O aktuálním stavu projektu tvorby informovali ve společném vystoupení Eva
Kubátová a Jiří Čtyroký (obr. 1), představu o sběru dat ve vazbě na GeoInfoStrategii přednesl Václav Čada a o modelové generalizaci informoval Radek Augustýn. Sekci doplnil příspěvek Evy Sovjakové pojednávající o českých technických
normách v oboru Geografická informace/Geomatika.
Příspěvky celého dalšího dopoledního jednání prvního dne konference zajistili reprezentanti resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).
Nejprve představil David Legner nově poskytovaná data a služby ČÚZK, o aktuálním stavu poskytování produktů Zeměměřického úřadu veřejné správě hovořil
Petr Dvořáček a konkrétní využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesňování dat ZABAGED® popsala Jana Pressová. Následující sekce byla věnována
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především problematice poskytování dat a služeb z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). O dopadech nového katastrálního zákona na datové struktury ISKN informoval Petr Kokeš, vývoj webových služeb katastru nemovitostí v posledních letech shrnul Jan Bílek, o službě sledování změn hovořila Jana Apeltauerová. Poslední dva příspěvky dopoledního jednání byly věnovány implementaci INSPIRE v ČR. Jiří Poláček referoval o dosavadních zkušenostech z provozování volných služeb INSPIRE, o dalším postupu implementace služeb INSPIRE v ČÚZK informoval účastníky Michal Med.
Odpolední program konference byl zahájen sekcí o Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). V prvním příspěvku představila Kateřina
Burešová možnosti RÚIAN při vedení účelových územních prvků, konkrétně na
příkladu volebních okrsků. Převod dat z výměnného formátu RÚIAN do geodatabáze systému ArcGIS prezentoval Jan Nožka. Jedním z prostředků, jak dostat geoinformace k uživatelům, jsou geoportály. Této problematice se věnovala
další sekce, v níž vystoupili celkem čtyři přednášející. O nástroji LayMan,
prostředku pro správu dat, informoval Michal Šrédl, následně Marek Knězů
seznámil posluchače s tím, jaká řešení pro správu a zpracování dat poskytuje
uživatelům firma GEPRO, spol. s r. o. Možnosti inteligentních dopravních systému při plánování změn v dopravě, nalézajících uplatnění v činnosti veřejné
správy, představil Juraj Kotrík. Představením smělých plánů společnosti TopGis,
s. r. o., v oblasti poskytování geoinformačních služeb široké veřejnosti uzavřel
jednání sekce Michal Sýkora. Následující sekce se věnovala užitím geoinformací
při správě dopravních sítí. Eva Vacková se zabývala problematikou popisu železničních přejezdů, o tom, jakou roli hraje geomatika v prostředí dominantního
provozovatele dráhy, pojednával příspěvek Libora Jemelky a konečně postupy
pro analýzu dostupnosti veřejnou linkovou dopravou prezentoval Jiří Horák.
Předposlední sekce prvního dne jednání byla věnována problematice Open
Dat. Ladislav Čapek sdělil posluchačům, jak užívají otevřená data ve firmě Geosense, s. r. o., a Jan Cibulka přispěl k tomuto tématu se zkušenostmi z užití geografických informačních systémů (GIS) v novinách a neziskovém sektoru. Využitím otevřených dat se zabývala i závěrečná sekce nazvaná Participativní
mapování. První příspěvek v této sekci přednesl Václav Pánek, následoval Jiří
Šmída, který poukázal na šíři informačních možností, jež poskytuje turistická
mapa města. Daty o poškození silniční sítě vlivem přírodních pohrom se zabýval příspěvek Jana Kubečka a jednání celého dne završila prezentace Lukáše
Marka, který informoval o možnostech on-line mapování a jeho využití v Krizové mapě ČR.
Přednáškový maraton prvního dne skončil až ve večerních hodinách, účastníci tak bezesporu ocenili možnost uvolnit svoji pozornost při návštěvě sousedního klubu Lávka, kde se konal společenský večer. Ale i tady bylo možné
pozorovat, že témata volných debat se věnují vesměs opět geoinformatice.
Ve druhém dni konference byly přednášky rozděleny do zbývajících čtyř
sekcí. První z nich se zabývala evropskými iniciativami a projekty. Lenka Hladíková informovala posluchače o tom, že evropský program Copernicus (dříve
GMES) přechází do provozní fáze. Na to úzce navázala Jana Bašistová, která se
věnovala mapování krajinného povrchu z dat pořízených z družicového sním-

Obr. 1 GeoInfoStrategii prezentuje J. Čtyroký
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kování. O vývoji projektu European Location Framework po prvním roce své
existence referovala Eva Pauknerová. V druhé sekci, nazvané jednoduše Vzdělávání, se představili tři přednášející. Petr Kubíček se věnoval tomu, co požaduje trh práce v Evropě i u nás po absolventech studia geoinformatiky,
přehled současné nabídky vzdělávacích zdrojů a aktivit pro školy v oblasti
geoinformatiky představil Vilém Pechanec a o systému celoživotního vzdělávání
v geoinformatice hovořil Jiří Horák. Zvláštní prostor měla na konferenci vyhrazený i problematika kartografie. Současné trendy v kartografii a způsoby
vizualizace prostorové informace představil Václav Talhofer, o kartografických
aspektech mapování při přípravě speciálního atlasu přístupnosti města pak referoval Tomáš Řezník. Sekci uzavřel velmi očekávaný příspěvek Aleny Vondrákové
o tom, jak se projevuje autorské právo v kartografii a geoinformatice. O tematický předěl před poslední sérií přednášek se postarala Zdeňka Udržalová s informací o výsledcích projektu soustavy statistických registrů napojených na RÚIAN.
Finální sekce byla věnována velmi diskutované problematice Open Source a jejich využití v geoinformatice. Radek Augustýn nejprve představil aplikace vyvíjené ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém,
v. v. i., a Ivan Minčík představil projekt GIS.lab, který umožňuje uživateli založit
na Open Source celou infrastrukturu pracoviště GIS. Následoval příspěvek Jáchyma Čepického o GISMentors, projektu nabízejícím školicí a poradenské služby
pro Open Source. O tom, jak si poradili s Open Source na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, hovořil Rostislav Nétek. V posledním příspěvku
z dlouhé řady prezentací představil Martin Hujer praktickou aplikaci ZmapujTo,
která pomáhá obcím zpracovávat hlášení občanů o černých skládkách.
Celou konferenci ukončil závěrečným slovem opět předseda CAGI K. Janečka.
Poděkoval přednášejícím za prezentaci příspěvků, všem posluchačům za hojnou
účast po oba dva jednací dny a vyjádřil uspokojení a naději, že s obdobným
zájmem, s jakým byla přijata letošní konference, se uskuteční i následující ročník.
Obsahy jednotlivých příspěvků jsou soustředěny ve sborníku abstraktů z konference GIVS 2014 publikovaném na http://www.cagi.cz/konference-givs-2014.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha

let 19. století na mezinárodní, organizace sama s pozměněným názvem existovala až do válečného roku 1916 a stala se předchůdcem Mezinárodní geodetické asociace (IAG, 1932).
Roku 2012 vydalo zájmové sdružení Interessengemeinschaft Nagelsche
Säulen k 150. výročí přistoupení Saského království (dnešní Svobodný stát
Sasko, země Spolkové republiky Německo) k projektu středoevropských stupňových měření záslužnou, zajímavou, pečlivě připravenou publikaci. Jejím těžištěm je podrobný popis observačních měřických pilířů saského stupňového
měření, obecně hovorově nazývaných Nagelovy sloupy. Tyto pilíře byly současně považovány za trigonometrické body tzv. I. třídy, návazně byly podle
zásady z velkého do malého budovány body trigonometrické sítě II. třídy. Pozdějším vývojem byly zařazeny do 1. až 3. řádu, užívány přestaly být v 60. letech
minulého století.
Publikaci v měkké lepené vazbě formátu 162 x 229 mm s vícebarevným
tiskem připravilo a v záviděníhodném nákladu 2 000 výtisků vydalo menší drážďanské vydavatelství Schütze-Engler-Weber Verlags GbR; mezi jeho spolumajiteli jsou geodeti, což jistě přispělo k úrovni díla. H. Weberovi patří dík za
poskytnutí grafických příloh tohoto textu. Volně vloženou vícebarevnou mapovou přílohu v měřítku 1 : 300 000 na jednom listu formátu 750 x 572 mm,
složenou na formát 126 x 190 mm, připravil a vytiskl zemský státní podnik
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen. Sdružení je v tiráži reprezentováno jmény spoluautorů J. Bien, G. Hartlieb, G. Henschel, A. Reinhold, K.-H. Rutsch, M. Streetz, G. Witter. Originální skica sítě je publikována na
vnitřních stranách desek (obr. 1).
Pro zajímavost jsou uvedeny některé bližší údaje o saské triangulaci, která
11 body (z toho 6 zachovanými, např. bod 14 Medvědí skála/Station Bernstein,
kde byl použit a upraven zděný cihlový pilíř vídeňského Vojenského zeměpisného ústavu – obr. 2 – foto vlevo nahoře) zasahovala na naše území. Je třeba
ocenit korektnost a až na výjimky jazykovou správnost v textu uváděných českých reálií. V dalším textu je upozorněno na nejzajímavější pasáže publikace.
Za krátkou předmluvou na stranách 7 až 46 je stručně popsána celková historie stupňových měření a saských zemských mapování, zmínény jsou okolnosti vstupu Saska do projektu stupňových měření a poměrně podrobně uvedeny životopisy trojice významných saských geodetů, kteří byli ministerstvy
vnitra, financí a kultu (ministerstvo války nepovažovalo akci za přínosnou)

LITERÁRNÍ RUBRIKA
INTERESSENGEMEINSCHAFT
NAGELSCHE SÄULEN:
Historische Vermessungssäulen in Sachsen (Historické měřické pilíře v Sasku).
1. vydání. Drážďany, Schütze-Engler-Weber Verlags
GbR. 2012. 222 s. + 1 mapová příloha. Cena 19,00 €.
ISBN: 978-3-936203-18-9.

Pruský vědec generálporučík Johann
Jacob Baeyer (1794-1885) inicioval
roku 1861 vznik Komise středoevropského stupňového měření, k jejímuž
založení došlo za účasti sedmi (podle
jiných zdrojů deseti) států roku 1862.
Komise si kladla za cíl v územním
pruhu od Skandinávie po Sicílii provést – poprvé v mezinárodní spolupráci – stupňové měření pro určení
tvaru a rozměrů Země. Důsledkem bylo
také budování vědecky podložených
geodetických základů. Působení Komise se vstupem dalších členských zemí (1867) změnilo na evropské, od 80.

Obr. 1 Ukázka části originální skici sítě
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Obr. 2 Ukázka popisu bodu
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jmenováni (vedle četných dalších vědeckých a odborných aktivit) komisaři
stupňového měření. Byli jimi Julius Ludwig Weisbach (1806-1871), tajemník
celé skupiny, profesor Báňské akademie ve Freibergu, zodpovědný za vybudování délkové základny triangulace (8,9 km) a vybudování nivelační sítě I. řádu
připojené na vodočet ve Swinemünde na Baltu (dnes polské Świnoujście), Carl
Christian Bruhns (1830-1881), profesor a ředitel hvězdárny University v Lipsku,
který řídil astronomická a tíhová měření a Christian August Nagel (1821-1903),
profesor a ředitel Geodetického ústavu Královské polytechniky v Drážďanech.
Prof. Nagel byl pověřen výstavbou a měřením triangulační sítě, po smrti svých
partnerů převzal celkové vedení všech prací.
Pro stupňové měření bylo zřízeno 36 bodů, které byly současně považovány
za trigonometrické body I. třídy. Veškeré observace prováděl prof. Nagel osobně. Některé z bodů byly umístěny na stávajících nebo výjimečně nově budovaných věžích, většinou se však jednalo o zdobné kamenné pilíře. Byly kotveny
na rostlou skálu nebo až pod zámrznou hloubku, v méně únosném terénu na
základové desce. Výška nad terénem (až 4 m) odpovídala požadavkům dobré
viditelnosti a snížení vlivu refrakce. Pro měřiče byla při observaci zřízena zvýšená dřevěná plošina. Pilíř kruhového nebo pravoúhelníkového průřezu byl
monolitický nebo se skládal z několika dílů, byl opatřen popisem (název, zařazení a určení) a často i vloženou schránkou s dokumentací. Vlastní bod na
horní ploše pilíře byl značen mosazným roubíkem s křížkem a zajištěn čtyřmi
kamennými hranoly (znaky) stabilizovanými v okolí. Ty představovaly vrcholy
lichoběžníku (kosočtverce), trigonometrický bod byl průsečíkem spojnic protilehlých vrcholů. O snaze o „věčnou použitelnost“ bodů svědčí skutečnost, že
v několika případech byly obdobným způsobem zajištěny i zajišťovací body.
Svrchní vodorovná plocha pilíře pro přímé postavení teodolitu (ty bohužel
v práci nejsou specifikovány) byla mimo dobu měření chráněna kamennou,
později litinovou deskou. Dále bylo vybudováno 122 většinou stavebně jednodušších a levnějších bodů II. třídy – pilíře měly průměrně výšku dnes používaného stativu. Na těchto pracích se jako jmenovaný asistent komisaře
stupňového měření významně podílel Nagelův žák Friedrich Robert Helmert
(1843-1917), pozdější ředitel Geodetického ústavu v Postupimi, založeného
J. J. Baeyerem. Měřické práce probíhaly od roku 1862 od východu k západu.
Poslední z pilířů II. třídy jsou datovány rokem 1876, přehledná publikace vyšla
roku 1890. Do dneška se zachovalo více než 100 bodů.
Jak již bylo uvedeno, těžištěm práce je jednostránkový popis každého z bodů
(obr. 2). K bodům stupňového měření (I. třídy) jsou přidány i 4 body délkové
základny, které však později získaly status bodů II. třídy. Tato skupina je v textu
odlišena hnědým tiskem čísla a názvu bodu, nadpisů kapitol a některých dalších údajů. Pro snazší vyhledání turistickými aparaturami GNSS jsou uvedeny
zeměpisné souřadnice v ETRS89 a nadmořské výšky vztažené k vodočtu v Amsterodamu, v závorce je uvedena elipsoidická výška. Hnědě je podbarven také údaj
o umístění bodu podle správního dělení dotčeného státu. Pro body II. třídy
byla obdobně zvolena zelená barva, pro body ztracené nebo nenalezené (v obou
třídách) barva šedá. Na stránce popisu bodu vlevo nahoře je barevná fotografie současného stavu, v protějším dolním rohu výřez mapy 1 : 25 000, pořízený na podkladě některé z 6 map stejného nebo menšího měřítka. Podrobný
text uvádí heslovitě parametry pilíře (úplný stavební popis včetně způsobu založení a počtu částí, výška hlavy nad terénem, zajišťovací body, datum a cena výstavby) a údaj, zda existuje původní dokumentace. Zvláštní odstavec poměrně
podrobně popisuje umístění bodu a související historii. Čtenář také ocení informaci o příjezdu a přístupu k bodu a odstavec o jiných turistických zajímavostech
v nejbližším okolí.
Během přípravy publikace a průzkumů v terénu bylo několik bodů obnoveno
podle původní dokumentace. Dochované body saského stupňového měření
a triangulace byly podle § 2 saského zákona o památkové péči na vlastním území
prohlášeny za vědecko-technické památky.
Kniha je svým dokumentačním obsahem významná nejen pro dějiny geodézie, čtivá pro odborníky i pro poučené laiky, ale může být též vzorem pro profesní organizace a spolky v regionu.
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

*

OSOBNÍ ZPRÁVY

Šedesátiny Ing. Petra Skály
Neúnavný popularizátor všeho, co jakkoli souvisí se zeměměřictvím, mapami
a katastrem nemovitostí – Ing. Petr Skála
– oslavil 27. 6. 2014 šedesátku. Zeměměřič, kartograf a publicista.
Narodil se v Praze, kde vystudoval
SPŠ zeměměřickou (1969-1973) i obor
geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT (1973-1978). Pracoval postupně v Kartografii, n. p., Praha a v Geodetickém a kartografickém podniku Praha (1979-1983), poté na Českém úřadě
geodetickém a kartografickém a Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním (1983-1994), kde prošel jako řadový pracovník několika odbory. V roce
1990 byl krátce členem redakční rady Geodetického a kartografického obzoru.
S Ing. Jiřím Kanisem vytvořili společně v roce 1994 koncepci časopisu Zeměměřič. Po ročním působení (1995) ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém pracoval v letech 1996-2011 na České zemědělské
univerzitě (ČZU) v Praze, na Fakultě životního prostředí jako odborný asistent.
V roce 1999 editoval vydávání dvou časopisů – Svět na dlani a Nový zeměměřič
plus. Byl u zrodu výročních kartografických cen Mapa roku, které Kartografická společnost (KS) ČR uděluje od roku 1998. Je spoluautorem několika skript
vydaných na ČZU, např. Geodézie či Základy geodézie. V roce 2004 založil
Ing. Skála internetový časopis http://vimevite.cz/ popularizující obor geodézie a kartografie, který se snažil zviditelnit na veřejnosti i jako člen Rady
Českého svazu geodetů a kartografů (2001-2010) a výboru KS ČR (2004-2012).
Napsal dosud desítky odborných a populárních textů o zeměměřictví a více
než 500 recenzí kartografických děl a průvodců. Jeho jméno nebo autorskou
zkratku (ps) naleznete také na portále http://www.prvnizpravy.cz/, kde každý
den píše nebo edituje zprávy ze sportu a volnočasových aktivit a v poslední
době i o politice, ale i na sportovních stránkách českých deníků a ve zpravodajství ČTK pod desítkami článků o ragby, o kterém napsal i několik publikací.
K životnímu jubileu Ing. Petru Skálovi blahopřejeme a přejeme nejen dobré
zdraví, ale i hodně sil a nápadů při obhajobě oboru zeměměřictví, kartografie a katastru nemovitostí na veřejnosti, a také pohodu v osobním i pracovním životě.

NEKROLÓGY
Rozlúčka s Ing. Vladimírom Schultzom
Dňa 18. 6. 2014 sa príbuzní, priatelia,
odborná geodetická verejnosť, bývalí
kolegovia a žiaci rozlúčili v bratislavskom krematóriu s Ing. Vladimírom
Schultzom, ktorý zomrel 12. 6. 2014
vo veku 82 rokov.
Ing. Vladimír Schultz sa narodil 4. 6.
1932 v Bratislave, v učiteľskej rodine.
Otec pochádzal z Pukanca, vyučoval na
Obchodnej akadémii v Bratislave, matka bola Ruska – narodila sa v Samarkande v strednej Ázii a bola učiteľkou
francúzskeho jazyka.
Povolaním bol Ing. Schultz geodet.
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Po skončení štúdia zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1955 pracoval
niekoľko rokov najskôr vo Vojenskom projektovom ústave v Bratislave a potom
v Ústave geodézie a kartografie v Bratislave. Od roku 1962 až do definitívneho
odchodu do dôchodku v roku 2007 bol učiteľom na Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Bratislave a neskôr na Strednej geodetickej škole (SGŠ) v Bratislave, ktorú pomáhal zakladať a technicky budovať. Vyučoval odborné geodetické
predmety a patril do generácie tých vzácnych učiteľov, ktorí dokázali nielen
naučiť, ale aj vzbudiť lásku a úctu ku geodézii a kartografii. Výrazne sa podieľal
na tvorbe a modernizácii učebných osnov, na vybudovaní geodetického a fotogrametrického laboratória a počítačovej učebne na SGŠ. Napriek vtedy už vyššiemu veku bol jedným z prvých, ktorí pochopili dôležitosť a význam personálnych počítačov vo vyučovacom procese a v geodetickej praxi. Bol „predátorom“
v zavádzaní a využívaní výpočtovej techniky, stal sa operátorom, servisným technikom a zároveň programátorom. Nebol len učiteľom žiakov, stal sa aj učiteľom
učiteľov a učiteľom priateľov. Svojím prístupom k životu, odvahou a nebojácnosťou v ťažkých chvíľach, trpezlivosťou spojenou s odbornou zdatnosťou a obdivuhodnou filozofiou sa stal vzorom a idolom pre mnohé generácie študentov.
Mal rád svoju prácu, mal rád svojich žiakov. V učiteľskom povolaní sa doslova
našiel. Aj po odchode do dôchodku sa živo zaujímal o dianie v školstve i v rezorte geodézie a kartografie (a nebál sa aj kritizovať), navštevoval odborné semináre, zúčastňoval sa na geodetických dňoch Komory geodetov a kartografov.
Zaujímali ho najnovšie meračské a spracovateľské technológie a rozumel im.
Životným priestorom Ing. Schultza bol aj les. Nedá sa povedať, že mal les rád,
on s lesom žil, rozumel mu. Desiatky rokov počas letných prázdnin manuálne
pracoval v tatranskom lese. Po veternej kalamite v roku 2004 bol veľmi smutný
zo žabomyších vojen rôznych „zodpovedných“ inštitúcií, ktoré mali za následok
ďalšiu devastáciu lesa. Napísal viacstranovú štúdiu „O osude vysokotatranského
lesa“, ktorá by mohla byť poučením pre všetkých, ktorým na osude tatranského
lesa naozaj záleží. Štúdiu viackrát dopĺňal a aktualizoval, tak ako sa hromadili
chyby pri odstraňovaní následkov kalamity.
Šport bol ďalšou záľubou Ing. Schultza, najmä behanie a lyžovanie. Bol šestnásťnásobným účastníkom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, pravidelne sa zúčastňoval behu Devín-Bratislava, behu Devínskou Kobylou, niekoľkokrát absolvoval Malokarpatský maratón, Štrbský polmaratón a ďalšie. A veľakrát sa mu podarilo, ako sám s úsmevom vravieval, aj „stáť na bedni“ vo svojej
veteránskej kategórii. Behával hlavne v lese a za niekoľko desiatok rokov viac ako
dvakrát obehol zemeguľu. Bol výborným lyžiarom. Jeho domovským svahom
bolo Solisko, ale zlyžoval aj mnohé svahy v rakúskych a francúzskych Alpách.
Lyžoval, aj keď prekročil osemdesiatku. A treba povedať, že bol lyžiar-estét.
Odišiel vzácny človek, odborník geodet, pedagóg, charizmatický filozof, ekológ a športovec.
Česť jeho pamiatke!

DISKUZE, NÁZORY, STANOVISKA
Geodetický a kartografický obzor
2000-2013 ve světle statistických
údajů
Geodetický a kartografický obzor (GaKO) je recenzovaný odborný a vědecký
časopis vedený od roku 2008 v seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik na webových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky (ČR) a uznávaný v registru informací o výzkumu (RIV). Vydavateli
jsou Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (SR), takže pro české a slovenské autory je „domácím“, nikoliv zahraničním časopisem. Příspěvky jsou publikovány výhradně v českém nebo slovenském jazyce (i v případě několika příspěvků autorů ze zahraničí). Do konce roku 2012 vycházel časopis tiskem nákladem 1 200 výtisků
(2000-2005), 800 výtisků (od roku 2006) a poslední cena výtisku byla 24 Kč,

Geodetický a kartografický obzor
ročník 60/102, 2014, číslo 7

191

resp. 1 euro. Od počátku roku 2013 vychází časopis v elektronické formě na
internetu na adrese http://egako.eu ve stejném rozsahu i frekvenci a je čtenářům k dispozici bezplatně.
Oborem úvah autora příspěvku jsou výhradně recenzované (vesměs hlavní)
články publikované v letech 2000-2013, kdy bylo vydáno 168 čísel GaKO převážně v rozsahu 24 stran. Statistické údaje zobrazují četnost článků ve vybraných tematických okruzích, podíl češtiny a slovenštiny a rozbor autorů podle
oboru působení, národnosti a jejich publikační aktivity.
Četnost článků ve vybraných tematických okruzích
K tomuto účelu bylo využito tematických okruhů, podle nichž jsou členěna hesla
v Terminologickém slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí (www.vugtk.cz/
odd25/slovnik_verze2013), s výjimkou okruhu Metrologie, který byl pro minimální počet příspěvků přičleněn k okruhu Geodézie. Podrobnější náplň tematických okruhů (v abecedním pořadí) je charakterizována takto:
F
fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, letecké laserové skenování,
radarové snímání,
G nižší geodézie, vyšší geodézie, geodynamika, gravimetrie, souřadnicové referenční systémy,
GI geografická informace, geoinformatika, digitální modely terénu, GIS,
ZABAGED®, ZB GIS, INSPIRE, geoportály,
GNSS teorie, ověřování a praxe globálních družicových navigačních systémů,
CZEPOS, SKPOS,
IG teorie a aplikace inženýrské geodézie v jiných oborech, pozemní laserové
skenování,
K teoretická, matematická, tematická a historická kartografie, mapy a atlasy,
KN právní a technické aspekty katastru nemovitostí, historie katastru, digitalizace katastrálních map, pozemkové úpravy,
M státní mapová díla, mapové servery, měření státních hranic, geografické
názvosloví, EuroGeographics,
O ostatní – historie a koncepce oborů zeměměřictví a katastru, odborná
terminologie, standardizace,
PT popis a zkoušky nových přístrojů a pomůcek,
TCH teorie chyb a vyrovnávací počet.
Údaje v tab. 1 svědčí o hlavním zaměření autorů na tematické okruhy G
(21,4 %), překvapivě však následuje GI (12,9 %) a potom teprve K (11,4 %)
a KN (11,01 %). Svědčí to o pronikání informačních technologií do dříve izolovaně pěstovaných vědních oborů a o jejich integraci v oblasti pořizování, zpracování, distribuce, analýzy a syntézy prostorových dat. Údaje mohou být poněkud subjektivně ovlivněny jednak výběrem článků redakční radou GaKO
a jednak hodnocením jejich obsahu autorem příspěvku. S jistým časovým
zpožděním lze pozorovat nárůst článků po zavedení významných inovací (např.
uvedení do provozu sítí permanentních stanic GNSS, digitálního leteckého měřického snímkování a leteckého laserového skenování, nástup počítačové kartografie). Celkem bylo hodnoceno 464 příspěvků.
Podíl češtiny a slovenštiny použité v recenzovaných článcích
Z již zmíněných 464 recenzovaných hlavních článků bylo 284 napsáno česky
a 180 slovensky. Poměr činí 1 : 0,63.
Autoři (celkem 412) dle profesních skupin
1. Orgány a organizace státní správy (20 %), čeští autoři (36), slovenští (45),
poměr 1 : 1,25,
2. vědecké a výzkumné instituce (13 %), čeští autoři (31), slovenští (19),
zahraniční (3), poměr 1 : 0,61 : 0,10,
3. vysoké školy (60 %), čeští autoři (171), slovenští (64), zahraniční (9), poměr
1 : 0,37 : 0,05,
4. subjekty privátní sféry (7 %), čeští autoři (16), slovenští (13), poměr 1 : 0,81.
Autoři z orgánů a organizací státní správy SR jsou výrazně aktivnější než
čeští. Naopak je tomu v případě vysokých škol. Počet autorů převyšuje počet
recenzovaných článků, protože zejména ve vědeckých a výzkumných institucích
i na vysokých školách převládá v poslední době kolektivní řešení různých projektů a grantů o nichž bylo třeba referovat kvůli získání bodů v RIV. Rovněž
pedagogičtí pracovníci a doktorandi mají povinnost publikovat, zatímco v pri-
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Tab. 1 Počet recenzovaných hlavních článků v tematických okruzích v letech 2000-2013
Rok

F

G

GI

GNSS

IG

K

KN

M

O

PT

TCH

∑

2013

4

4

6

3

1

3

1

4

3

2

0

31

2012

6

6

1

0

5

3

1

1

5

3

1

32

2011

2

3

7

2

2

5

6

2

2

0

1

32

2010

2

5

4

2

0

6

1

0

5

1

1

27

2009

2

7

8

1

1

5

4

3

4

1

1

37

2008

2

6

3

4

1

4

5

3

1

0

0

29

2007

5

9

4

3

1

5

1

1

2

1

1

33

2006

2

9

4

1

3

2

7

2

2

0

1

33

2005

2

7

6

3

3

7

1

4

1

1

2

37

2004

1

9

2

2

3

2

3

1

4

2

1

30

2003

2

6

5

1

2

5

4

4

2

1

4

36

2002

1

10

2

2

1

1

5

3

5

0

2

32

2001

2

9

7

2

2

3

6

4

4

1

1

41

2000

0

9

1

3

2

2

6

2

7

1

1

34

Počet

33

99

60

29

27

53

51

34

47

14

17

464

%

7,1

21,4

12,9

6,3

5,8

11,4

11,0

7,3

10,1

3,0

3,7

100

vátní sféře tato povinnost není (okruh čtenářů GaKO nepatří většinou mezi
objednatele jejich prací a služeb a jistým omezením je i uchování firemního
know-how).
Z celkového počtu 412 autorů recenzovaných článků je 259 (62,9 %) českých,
141 (34,2 %) slovenských a 12 (2,9 %) ze zahraničí (9 SRN, 1 Polsko, 1 Maďarsko, 1 Rusko). Přirovnáme-li procentuální vyjádření k údajům o počtu obyvatel
ČR a SR v roce 2013 (10 512 tis. a 5 412 tis. představuje 66 % a 34 %), je poměr
počtu českých a slovenských autorů v pozoruhodném souladu.
Nejfrekventovanější autoři recenzovaných článků
Výrazně nejplodnějším autorem v období 2000-2013 byl I. Horňanský (26),
s odstupem za ním pak Z. Skořepa (15), Jan Kostelecký (12), M. Lederer (12),
J. Šíma (12), J. Pravda (10) a M. Štroner (10). Dalších 13 autorů publikovalo
v GaKO během 14 let více než 5 recenzovaných článků. Nejfrekventovanějším
začátečním písmenem příjmení autorů je překvapivě K (53), následuje B (35)
a teprve na 5. místě je nejčastější písmeno ve slovnících P (26).
Význam časopisu GaKO pro obory zeměměřictví a katastru nemovitostí
v ČR a SR
Tak jako v uplynulých 100 letech hrál časopis GaKO a jeho historičtí předchůdci nezastupitelnou úlohu v prezentaci výsledků odborných a vědeckých
prací, výchově a vzdělávání geodetů a kartografů a v poskytování informací
o jejich společenských aktivitách, lze totéž říci o sledovaném období na počátku 21. století. Ani v současné době nemají odborní a vědečtí pracovníci
mnoho jiných možností jak a kde publikovat v češtině nebo slovenštině.
Mezi další recenzovaná periodika patří v roce 2014 například:
• Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in
Prague (pouze anglicky!),
• Právní rozhledy (nakladatelství C. H. Beck),
• Silniční obzor (Česká silniční společnost),
• Stavební obzor (Fakulta stavební ČVUT v Praze),
• Vodní hospodářství (spol. s r. o.).
Další časopisy již nepřinášejí v roce 2014 body do RIV, i když některé z nich
jsou recenzované:

• Zeměměřič (Klaudyán, s. r. o.), avšak čten komunitou zeměměřičů zejména
v soukromé sféře; nepublikuje rozsáhlejší odborné a vědecké články, komentuje však aktuální problémy,
• Geografické rozhledy (Česká geografická společnost),
• Kartografické listy (Kartografická spoločnosť SR),
• Metrologie (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví),
• Pozemkové úpravy (Českomoravská komora pro pozemkové úpravy),
• Vesmír (Vesmír, s. r. o.),
• Vojenský geografický obzor (Ministerstvo obrany ČR).
Pro většinu autorů z oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a z praxe jsou
nedosažitelná impaktovaná periodika, konkrétně:
• Studia geophysica et geodaetica (Geofyzikální ústav AV ČR), pouze anglicky,
impakt faktor 0,975,
• Geografie (Česká geografická společnost), impakt faktor 0,787.
Pokud lze vůbec něco vytknout časopisu GaKO v současné době, pak podle
osobního názoru autora příspěvku jde o tyto skutečnosti:
GaKO je „sběratelem“ a jeho redakční rada posuzovatelem došlých příspěvků, kterých je díky výše uvedeným situacím převážně dostatek. Časopis takového renomé by však mohl více vyžadovat články (obdoba invited papers na
kongresech a konferencích), aby účinněji ovlivňoval a propagoval žádoucí
trendy vývoje v příslušných vědních a technických oborech.
GaKO se z vnějšího pohledu vyhýbá publikování kritických článků, které
reagují na aktuální problémy a nabízejí jiná řešení, než jsou v souladu s koncepčními a technickými záměry obou vydavatelů.
Pozitivní úloha časopisu však výrazně převyšuje uvedené subjektivní připomínky a GaKO se jeví i ve světle statistik z období 2000-2013 jako nepostradatelný fenomén v životě zeměměřické komunity. Podle zeměměřického zákona
č. 200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zeměměřictvím rozumí souhrn
geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí.
Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Praha
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