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SKPOS®
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Charakteristika aplikácie:
      virtuálny princíp (bez zriadenia fyzických monitorovacích staníc)

      spracovanie základníc softvérom RTKNAVI (http://rtklib.com)

      monitorované celé územie Slovenska

      náhodný výber miesta testovania

      nezávislosť od riadiaceho softvéru služby

      jednoduché ovládanie:

            voľba dátumu

            výber lokality

      on-line výstupy vo forme grafov odchýlok

Monitoring kvality
sieťového riešenia
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Abstrakt

Od začiatku spustenia Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS®) je vykonávaná archivácia všetkých dôležitých 
údajov a informácií spojených s jej prevádzkou. Archivované údaje v sebe skrývajú úžasný potenciál a aplikovaním vhodne 
zvolených analýz vedia poskytnúť cenné informácie o charaktere služby, jej kvalite, ale aj o stave podmienok počas vykoná-
vania samotných meraní. Umožňujú porozumieť aj skutočnostiam ako počet družíc, stav ionosféry, či kvalita sieťového 
riešenia v pohraničí vplýva na kinematické merania v reálnom čase. Zdrojmi týchto informácií sú predovšetkým inicializač-
né časy používateľov SKPOS®, ktoré sú generované z archivovaných NMEA správ. Na analýzy a prácu s nimi bola vytvorená 
aplikácia ASMARUP.

Experience from the Analysis of the SKPOS Users Initialization Times by the ASMARUP Application 

Summary

From the establishment of the Slovak real time positioning service (SKPOS®) all important data and information related to its 
routine operation were set for archiving. Those archived data hide inside enormous potential and after applying some properly 
selected analysis they can give us valuable information about the service’s character and quality and about the conditions 
during performed measurements. They allow us to easily understand how RTK measurements can be affected by the number 
of satellites used, by the state of the ionosphere or by network solutions in the border zone. As sources of information the 
SKPOS® users’ initialisation times derived from the archived NMEA messages are used. The ASMARUP application was develo-
ped for analysis and initialisation times handling.

Keywords: SKPOS®, initialisation time, NMEA message

Skúsenosti z analýzy inicializačných
časov používateľov SKPOSPOS
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t. j. čas potrebný na získanie fixného riešenia (vyriešenie
ambiguít). Takto definovaný čas necharakterizuje iba kva-
litu služby, ale hovorí aj o kvalite merania vykonaného
v reálnom čase (Real Time Kinematics – RTK) a skryte obsa-
huje aj informácie o stave atmosférických podmienok, prí-
padne charakterizuje napr. i schopnosti použitého prijí-
mača. Aj preto sa rozhodol správca služby, Geodetický
a kartografický ústav Bratislava (GKÚ), využiť potenciál 
archivovaných údajov a vytvoril aplikáciu na prácu s nimi. 
Aplikácia nesie názov ASMARUP, čo je skratka anglického 
„Application for SKPOS® Monitoring and RTK User Perfor-
mance“ a v preklade znamená „aplikácia na monitoring 
SKPOS® a meraní RTK jej používateľov“. Aplikácia je v súčas-
nosti plne funkčná a v článku je postupne popísaný nie-
len jej princíp, ale aj prvé výsledky a zistenia získané na 
základe analýzy inicializačných časov používateľov SKPOS® 
z celého doterajšieho chodu služby.

           Úvod

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS®) v súčas-
nosti predstavuje hlavný a najpoužívanejší nástroj sloven-
ských zememeračov na určovanie súradníc bodov a objek-
tov v reálnom čase v záväzných súradnicových referenč-
ných systémoch, a to v Európskom terestrickom referenč-
nom systéme 1989 (ETRS89) alebo v súradnicovom sys-
téme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK), 
ktorého platnou realizáciou je JTSK03. Nonstop prevádzka 
služby, spolu s priebežne archivovanými údajmi o jej stave, 
využívaní, či o observačných a atmosférických podmien-
kach, zabezpečuje rozsiahly zdroj veľmi užitočných infor-
mácií, ktoré po vhodnom spracovaní dokážu pomôcť správ-
covi k zdokonaleniu služby a jej používateľom k zefektív-
neniu prác. Najvýznamnejšiu položku na charakterizovanie 
kvality služby predstavuje inicializačný čas používateľa,
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Obr. 1 Využitie služby SKPOS_cm  (január 2007 – marec 2012)

Tab. 1 Počet úspešných pripojení na službu SKPOS_cm
              v rokoch 2007 až 2011

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

Počet úspešných pripojení

59 800

111 000

123 000

163 700

194 000

2.

GaKO 59/101, 2013, číslo 11, str. 002

Geodetický a kartografický obzor
ročník 59/101, 2013, číslo 11278

pripojení za deň alebo inú časovú jednotku (úspešné pripo-
jenie znamená, že používateľ dosiahol fixné riešenie v móde 
RTK). Počty úspešných pripojení s pribúdajúcim počtom 
používateľov logicky rovnomerne až geometricky naras-
tajú. V súčasnosti registrujeme priemerne 350 úspešných 
pripojení za deň, pričom v silných dňoch tento počet stúpa 
až na 1 000. Dĺžka jednotlivých pripojení varíruje od niekoľ-
kých minút až po niekoľko hodín a nemá vplyv na ich úspeš-
nosť, resp. rýchlosť inicializácie.
   Informácie o počte úspešných pripojení na službu
SKPOS_cm v rokoch 2007 až 2011 sú na názornosť uve-
dené v tab. 1, predstavu o plošnom rozsahu využívania 
služby v období január 2007 až marec 2012 poskytuje zas 
obr. 1. Z neho je zrejmé, že SKPOS® sa využíva rovnomerne 
na celom území Slovenska.

  2.2  Využitie archivovaných údajov na rozvoj služby

Jednou z hlavných úloh národného servisného centra 
SKPOS® je archivovanie všetkých potrebných údajov a in-
formácií týkajúcich sa stavu služby, jej aktivity a komuni-
kácie s používateľmi. Tieto informácie, archivované vo forme 
binárnych a textových súborov, pozostávajú z observácií 
referenčných staníc GNSS, sieťového riešenia, NMEA (Na-
tional Marine Electronics Association) správ, informácií
o stave ionosféry a troposféry, z predpokladaných geo-
metrických chýb a iných výstupov z riadiaceho softvéru. 
Najmä NMEA GPGGA (Global Position System Fix Data) 
správy, archivované v textovom tvare v intervale od 1 do 5 
sekúnd, obsahujú veľmi užitočné informácie. Okrem aktuál-
nych údajov o stave fixného riešenia sú to najmä: údaje
o čase merania, elipsoidické súradnice, kvalita fixného rie-
šenia, počet observovaných družíc, nadmorská výška, výška 
geoidu (kvázigeoidu) a iné (obr. 2).
      Užitočnosť NMEA GPGGA správ pre správcu služby spo-
číva najmä v možnosti určenia inicializačných časov kaž-
dého úspešného merania jednotlivých používateľov. Na

           SKPOS® a jej používateľnosť

SKPOS® ako moderná lokalizačná služba využívajúca glo-
bálne navigačné satelitné systémy (GNSS) pozostáva zo 
siete referenčných permanentných staníc GNSS, národ-
ného servisného centra a privátnej rezortnej siete slúžiacej 
na prenos dát z referenčných staníc do servisného centra. 
SKPOS® reprezentuje aktívne geodetické základy Slovenska, 
t. j. najvýznamnejšiu časť Štátnej priestorovej siete. Služba 
je pre používateľov k dispozícii 24 hodín denne a je spra-
vovaná GKÚ. Viac informácií o nej je možné získať z webo-
vých stránok GKÚ [1] alebo z webových stránok služby sa-
motnej [2].

  2.1  SKPOS® – najpoužívanejšia lokalizačná služba

SKPOS® sa za posledné roky stala najpoužívanejším nástro-
jom slovenských zememeračov na určovanie súradníc 
objektov a javov v reálnom čase. Najviac využívanou a zá-
roveň najobľúbenejšou službou spomedzi portfólia všet-
kých služieb SKPOS® je SKPOS_cm (centimetrová služba 
SKPOS®), ktorá je určená pre používateľov vyžadujúcich 
centimetrovú presnosť v reálnom čase. Používanie tejto
služby je možné štatisticky merať napr. počtom úspešných  

Droščák, B.–Smolík, K.: Skúsenosti z analýzy...



Elipsoidická dĺžka

$GPGGA,153725.00,4826.57313,N,01712.1181045,E,4,13,0.8,408.883,M,42.34,M,,*6F

Identifikátor vety

Čas

Elipsoidická šírka

Počet družíc

HDOP

Výška geoidu

Kontrolný súčet 

DGPS update

Kvalita riešenia

Nadmorská výška

Obr. 2 Popis NMEA GPGGA správy
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Tab. 2 Možnosti poľa „kvalita riešenia“ v NMEA GPGGA správe [3]

Hodnota

0

1

2

3

4

Popis stavu riešenia (inicializácie)

Invalid

GPS fix

DGPS fix

PPS fix

RTK fix

Hodnota

5

6

7

8

-

Popis stavu riešenia (inicializácie)

RTK float

Odhad (dead reckoning)

Manuálny mód

Simulačný mód

-
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  3.1  Základné parametre aplikácie

Aplikácia je napísaná v programovacom jazyku PHP, vy-
užíva rozhranie HTML/CSS a na ukladanie dát využíva data-
bázu MySQL. Aplikácia umožňuje analyzovať inicializačné 
časy vypočítané z NMEA GPGGA správ používateľov SKPOS®, 
ktoré sú načítané v databáze. V rámci vykonávania analýz 
je možné hľadať závislosti dĺžok inicializačných časov od 
viacerých faktorov, a to od: dátumu alebo času merania, 
používateľa služby, počtu použitých družíc, mountpointu, 
lokality atď. Aplikácia je aktuálne dostupná iba pre správcu 
služby a je v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii. Zá-
kladné okno aplikácie (aj s možnosťami nastavenia) sa 
nachádza na obr. 3.

  3.2  Vstupy a výstupy aplikácie

Hlavné vstupy do aplikácie ASMARUP predstavujú denné 
súbory obsahujúce NMEA GPGGA správy jednotlivých použí-
vateľov SKPOS®, ďalej log súbory z riadiaceho softvéru služby 
obsahujúce informácie o mountpointoch použitých jednot-
livými používateľmi a denné modely ionosféry vo forme 
obrázkov (formát jpg). Údaje z týchto vstupných súborov sa 
postupne načítavajú do databázy, ktorú využíva samotná 
aplikácia na generovanie výstupov podľa zadaných kritérií. 
Výstupy z aplikácie sú vo forme mapky, tabuľky a grafu, 
ktoré zobrazujú požadované informácie. Výstupná mapka 
môže byť v závislosti od zobrazeného množstva informácií 
v interaktívnom alebo statickom móde. V mapkách sú intu-
itívne použité semaforové farby, kvôli rozlíšeniu jednotli-

ich jednoduchý výpočet slúžia položky „čas“ a „kvalita rieše-
nia“ z uložených správ. Pre položku „kvalita riešenia“ môže 
pole obsahovať hodnoty od 0 do 8, pričom úspešné, t. j. hľa-
dané (fixné) riešenie RTK je označované číslom 4. Popis všet-
kých možností poľa „kvalita riešenia“ sa nachádza v tab. 2.
    Okrem inicializačného času poskytujú NMEA GPGGA 
správy aj informácie o polohe používateľa SKPOS® v čase 
merania a charakterizujú podmienky merania, napr. infor-
máciou o počte observovaných družíc. V kombinácii s ďal-
šími ukladanými informáciami z riadiaceho softvéru služby, 
ako popis stavu ionosféry alebo použitého mountpointu, 
dokážeme charakterizovať službu alebo okamih merania 
RTK ešte lepšie. Dokonca ak vykonáme hromadnú analýzu 
takýchto informácií (údaje od viacerých používateľov za 
dlhšie časové obdobie), dokážeme potvrdiť alebo vyvrátiť 
rôzne dohady spojené s používaním GNSS pri presných 
meraniach – napríklad tvrdenia, že nízky počet družíc nega-
tívne vplýva na kvalitu výsledných súradníc, alebo že pri 
meraniach v pohraničnom území je očakávaný väčší prob-
lém s fixáciou.

            Aplikácia ASMARUP

Aplikácia ASMARUP bola vyvinutá správcom služby SKPOS®, 
t. j. GKÚ, na oddelení analýz geodetických základov v roku 
2012. Hlavným cieľom vývoja aplikácie bolo vytvoriť ná-
stroj, ktorým by bolo možné vykonávať analýzy inicializač-
ných časov používateľov SKPOS® v závislosti od rôznoro-
dých faktorov, resp. podľa rôznych kritérií.

Droščák, B.–Smolík, K.: Skúsenosti z analýzy...



Obr. 4 Ukážka interaktívnej (vľavo) a statickej (vpravo) mapky ako grafického výstupu aplikácie ASMARUP

Obr. 3 Základné okno aplikácie ASMARUP

Obr. 5 Ukážka tabuľky ako textového výstupu aplikácie ASMARUP
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          Analýza inicializačných časov používateľov SKPOS®

S cieľom získať lepšie a relevantnejšie informácie o použí-
vaní a kvalite služby SKPOS®, o observačných podmien-
kach na celom území Slovenska a o výkonnosti merania 
používateľov SKPOS® bola vykonaná analýza inicializač-
ných časov z celého obdobia existencie služby. Ako prvé 
bolo vykonané naplnenie databázy analytickej aplikácie 
ASMARUP údajmi z riadiaceho softvéru služby. Importo-

vých dĺžok inicializačných časov (obr. 4). Výstupná tabuľka 
(obr. 5) slúži na textovú sumáciu údajov zobrazených v map-
ke. Údaje z nej sú použité aj na tvorbu grafov početnosti, 
ktoré sú doplnené o štatistiku zobrazených údajov. V prí-
pade zvolenia jedného konkrétneho dňa je súčasťou vý-
stupného grafu aj informácia o stave ionosféry (obr. 6).
      Operačná schéma aplikácie s popisom vstupov a výstu-
pov sa nachádza na obr. 7. Viac informácií o aplikácii je 
možné získať aj z literatúry [4] a [5].

Droščák, B.–Smolík, K.: Skúsenosti z analýzy...



      VÝSTUP
(webová aplikácia)

   

Databáza

NMEA GPGGA 
správa

Informácie o 
mountpointe

Ionosférický 
model I95

PHP skript

PHP skript

Mapka Tabuľka Graf

SPRACOVANIE

VSTUP
(SKPOS® riadiaci

softvér)

Obr. 6 Ukážka grafu početnosti ako štatistického výstupu aplikácie ASMARUP

Obr. 7 Operačná schéma aplikácie ASMARUP
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Tab. 3 Analýza dĺžky inicializačných časov v závislosti od použitého mountpointu

Mountpoint

SKPOS_CM_CMR

SKPOS_CM_23

SKPOS_CM_30

Počet inicializačných časov

95 082

58 797

386 499

Priemerná dĺžka inicializačného času [s]

42,2

38,3

33,7

Obr. 8 Graf početnosti so štatistikou zo spracovania celého obdobia existencie služby (január 2007 až marec 2012)
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závislosť medzi týmito parametrami. Mountpoint predsta-
vuje označenie komunikačného portu, ktorý sa využíva na 
posielanie korekčných údajov z riadiaceho softvéru použí-
vateľom služby. SKPOS® ponúka svojim používateľom tri 
typy formátov korekčných údajov, ku ktorým sa dá prihlá-
siť cez mountpointy s intuitívne zvoleným označením:
•   SKPOS_CM_23 (mountpoint pre údaje poskytované vo
     formáte RTCM 2.3),
•   SKPOS_CM_30 (mountpoint pre údaje poskytované vo
     formáte RTCM 3.1),
•  SKPOS_CM_CMR (mountpoint pre údaje poskytované
     vo formáte CMR+, resp. CMRx).
     Aplikáciou ASMARUP boli postupne určené priemerné 
dĺžky inicializačných časov pre jednotlivé typy mount-
pointov a tie boli navzájom porovnané. Výsledky analýzy 
(tab. 3) jasne ukazujú, že neexistuje žiadna, resp. existuje 
len zanedbateľná korelácia medzi dĺžkou inicializačných 
časov a voľbou použitého mountpointu. Preto možno hypo-
tézu o potenciálnom vplyve použitého mountpointu na 
dĺžku inicializačného času jednoznačne zamietnuť.

  4.2  Analýza závislosti dĺžky inicializačných časov
        od počtu použitých družíc

Zo skúseností s využívaním GNSS pri určovaní polohy je 
známe, že nízky počet použitých družíc ovplyvňuje spra-
covanie observácií a následný výpočet finálnych súradníc. 
Nejde pritom iba o jeho negatívny vplyv na kvalitu výsled-
ku, ale aj o negatívny vplyv na dĺžku času potrebného na 

vané boli všetky dostupné archivované údaje z obdobia 
január 2007 až marec 2012. Následne došlo k ich analýze 
podľa navrhnutých faktorov a kritérií. Analýzou bola sledo-
vaná najmä závislosť dĺžky inicializačných časov od:
•   použitého mountpointu,
•   počtu použitých družíc,
•   aktivity ionosféry,
•   polohy používateľa (pohraničné územie vs. vnútroštátne
     územie),
•   zhusťovania siete novými permanentnými stanicami,
•   značky použitého prijímača.
    Do aplikácie bolo dokopy načítaných, a teda aj analyzo-
vaných, viac ako 680 000 inicializačných časov, pričom prie-
merná dĺžka inicializačného času dosiahla hodnotu 35,87 s 
(obr. 8). Táto hodnota je skutočne nízka a hovorí o vysokej 
kvalite služby, inými slovami: dosiahnutie fixného riešenia me-
raním s využitím SKPOS® je skutočne rýchle a bezproblémové.
      V ďalšom texte sú postupne prezentované výsledky a skú-
senosti získané z analýz dĺžok inicializačných časov v zá-
vislosti od jednotlivých definovaných faktorov. Analýzy 
boli zamerané aj na overenie, resp. vyvrátenie očakávaných 
predpokladov a domnienok. O výsledkoch viacerých z uve-
dených analýz sa možno dočítať aj v [6].

  4.1  Analýza závislosti dĺžky inicializačných časov
        od použitého mountpointu

Cieľom analýzy bolo overiť, či má voľba mountpointu vplyv 
na výslednú dĺžku inicializačného času, resp. či existuje 

Droščák, B.–Smolík, K.: Skúsenosti z analýzy...



Tab. 4 Analýza dĺžky inicializačných časov v závislosti od počtu použitých družíc

Počet družíc

4

5

6

7

8 a viac

Počet inicializačných časov

3 599

29 113

79 489

113 810

455 261

Priemerná dĺžka inicializačného času [s]

71,6

58,0

43,4

34,8

33,1
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ska, dve na hranici s Maďarskom a po jednom na hranici 
s Rakúskom, Poľskom a Ukrajinou (obr. 11), v ktorých boli 
postupne určené priemerné dĺžky inicializačných časov 
(tab. 5).
      Ak porovnáme priemerné dĺžky inicializačných časov
z tab. 5 s celkovou priemernou dĺžkou inicializácie získa-
nou z doterajšieho obdobia fungovania služby SKPOS® 
(35,87 s – obr. 8), môžeme jednoznačne potvrdiť, že pri 
meraniach v pohraničných územiach trvá inicializácia dlh-
šie, čiže predpoklad bol správny a hypotéza potvrdená. 
Do budúcna bude zaujímavé analyzovať aj inicializačné 
časy z pohraničných oblastí na miestach, kde sú pripojené 
zahraničné permanentné stanice, ktoré by mali tento efekt 
znížiť, resp. úplne potlačiť.

  4.5  Analýza závislosti dĺžky inicializačných časov
        od zhusťovania siete

Úlohou ďalšej z analýz inicializačných časov bolo odhaliť 
predpokladaný pozitívny vplyv zhusťovania siete SKPOS®
novými stanicami na merania v týchto lokalitách. V SKPOS® 
bol od jej spustenia počet permanentných staníc nachá-
dzajúcich sa na území Slovenska a zároveň zapojených do 
sieťového riešenia zvýšený z pôvodných 21 na súčasných 
27. Jedným z hlavných cieľov tohto zhusťovania bolo vy-
plniť „voľné oká“ v sieti a tým zlepšiť observačné pod-
mienky používateľov služby v dotknutých regiónoch. Či 
k tomu skutočne došlo, nám pomohla zistiť analýza dĺžok 
inicializačných časov v týchto lokalitách. Analýza bola na-
stavená veľmi jednoducho a spočívala v porovnaní prie-
merných dĺžok inicializačných časov všetkých používate-
ľov merajúcich v oblasti novovybudovanej permanent-
nej stanice pred a po jej zapojení do sieťového riešenia 
(tab. 6). Na otestovanie predpokladu boli zvolené tri loka-
lity o veľkosti 10 x 10 km (v okolí miest Trnava, Brezno
a Vranov nad Topľou – obr. 12), kde boli v priebehu apríla, 
resp. júla 2010 [9] zriadené permanentné stanice s ozna-
čením BREZ (Brezno), JABO (Jaslovské Bohunice) a SKVT 
(Vranov nad Topľou).
      Z výsledkov uvedených v tab. 6 je evidentné, že zhus-
tenie siete malo skutočne pozitívny vplyv na priemernú 
dĺžku inicializácie, čím sa zvýšila výkonnosť meraní použí-
vateľov služby v daných lokalitách.

  4.6  Analýza závislosti dĺžky inicializačných časov
        od značky použitého prijímača 

Cieľom poslednej analýzy bolo zistiť, či má z pohľadu dĺžky 
inicializácie vplyv na vykonané merania aj značka prijímača 
používateľa SKPOS®. Naformulovanie úlohy bolo teoreticky 
veľmi jednoduché, avšak o to komplikovanejšie bolo jej

výpočet ambiguít, t. j. inicializáciu. Cieľom analýzy bolo 
overiť, či sa tieto negatívne vplyvy prejavujú aj u používa-
teľov SKPOS®. Analýza tak bola zameraná na určenie prie-
merných dĺžok inicializačných časov pri rôznom počte po-
užitých družíc. Z výsledkov analýzy uvedených v tab. 4 je 
zrejmé, že počet použitých družíc jednoznačne koreluje
s priemernými dĺžkami inicializačných časov, pričom sa 
potvrdil predpoklad, že s klesajúcim počtom družíc prie-
merná dĺžka  inicializačného času narastá. 

  4.3  Analýza závislosti dĺžky inicializačných časov
        od aktivity ionosféry

Úlohou tejto analýzy bolo odhaliť, či existuje relevantná 
závislosť medzi aktivitou ionosféry a dĺžkou inicializácie 
používateľov SKPOS®. Stanovenie úlohy vychádzalo pre-
dovšetkým zo skúseností uvedených v práci [7], podľa kto-
rej takáto závislosť existuje. V úlohe bol na rozdiel od spo-
menutej práce zanedbaný vplyv polohy používateľa, takže 
analyzovaný bol iba vplyv ionosféry na výslednú dĺžku 
inicializácie. Úloha tak pozostávala z výpočtu priemer-
ných dĺžok inicializačných časov pre jednotlivé dni, v kto-
rých dosahovala aktivita ionosféry významné maximá voči 
tým, v ktorých bola minimálna. Na vyhľadanie dní s mini-
málnou a maximálnou aktivitou boli použité modely iono-
sféry I95, ktoré sú denne produkované riadiacim softvé-
rom služby SKPOS®. Na obr. 9 sa nachádza ukážka výsledku 
takejto analýzy pre deň s nízkou aktivitou ionosféry. Prie-
merná dĺžka inicializačného času tu dosiahla 28,47 s. Na 
obr. 10 je zase ukážka  výsledku analýzy pre deň s vysokou 
aktivitou ionosféry, keď dosiahla priemerná dĺžka iniciali-
začného času hodnotu až 56,47 s.
      Vykonanou analýzou bolo dokázané, že aktivita ionosféry 
má jednoznačný vplyv na výsledné dĺžky inicializačných 
časov, preto je potrebné jej stav priebežne sledovať a vy-
hýbať sa meraniu v dňoch s jej zvýšeným vplyvom.

  4.4  Analýza závislosti dĺžky inicializačných časov
        od polohy používateľa

Cieľom analýzy bolo vyvrátiť alebo potvrdiť predpoklad, 
resp. hypotézu, ktorá hovorí, že meranie s využitím SKPOS® 
v pohraničných územiach trvá dlhšie ako meranie vo vnú-
tri siete, t. j. že dĺžka inicializácie v okrajových územiach je 
väčšia. Predpoklad dlhšej inicializácie vychádzal najmä
z faktu, že kvalita sieťového riešenia v okrajových územiach 
siete nie je rovnaká ako vo vnútri siete, ale je o niečo hor-
šia, čo potvrdil aj výsledok testu publikovaný v [8]. Vplyv
zhoršenej kvality sieťového riešenia sa preto logicky očaká-
val aj pri výsledných dĺžkach inicializácií. Na overenie pred-
pokladu bolo zvolených päť pohraničných území Sloven-
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Obr. 10 Graf početnosti inicializačných časov pre deň 23. 11. 2010 (vysoká aktivita ionosféry)

Obr. 9 Graf početnosti inicializačných časov pre deň 7. 7. 2008 (nízka aktivita ionosféry)

Tab. 5 Analýza dĺžky inicializačných časov v pohraničných územiach

Hraničné pásmo

SK – AT

SK – HU_1

SK – HU_2

SK – PL

SK - UA

Počet inicializačných časov

11 038

9 308

10 198

12 790

5 899

Priemerná dĺžka inicializačného času [s]

44,2

48,4

46,3

47,9

45,7
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Obr. 12 Testované lokality v okolí miest Trnava, Brezno a Vranov nad Topľou

Tab. 6 Analýza dĺžky inicializačných časov v závislosti od zhusťovania siete

Stanica SKPOS®

BREZ

JABO

SKVT

Počet
inicializačných časov

1 114

985

984

Priemerná dĺžka
inicializačného času [s]

Počet
inicializačných časov

Priemerná dĺžka
inicializačného času [s]

Pred zapojením stanice do siete Po zapojení stanice do siete

46,6

36,7

46,9

907

779

695

33,7

25,4

36,8

Obr. 11 Pohraničné územia s meraniami používateľov SKPOS®  použité na analýzu
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Tab. 7 Analýza dĺžky inicializačných časov v závislosti od značky použitého prijímača

Značka prijímača 

1

2

3

Počet inicializačných časov

4 385

11 975

323

Priemerná dĺžka inicializačného času [s]

32,1

37,2

43,4

5.
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uskutočnenie. Hlavný problém spočíval najmä v nepoznaní 
značiek prístrojového vybavenia jednotlivých používate-
ľov služby. Takáto informácia sa kvôli ochrane používateľa 
zo strany výrobcov a jej potenciálnemu zneužitiu v žiad-
nych komunikačných údajoch nenachádza, preto sa pri 
teste spoliehalo iba na informácie poskytnuté vybranými 
používateľmi tvoriacimi nezávislú vzorku. Z dĺžok iniciali-
začných časov týchto používateľov boli vypočítané prie-
merné hodnoty a tie boli navzájom porovnané (tab. 7). 
Aby bolo vylúčené zvýhodnenie niektorej zo značiek, bolo 
namiesto konkrétneho výrobcu prijímača použité ozna-
čenie číslom.
    Z výsledkov uvedených v tab. 7 možno jednoznačne 
usúdiť, že vplyv používania rozličných značiek prijímačov 
na dĺžku inicializácie v SKPOS® je veľmi nepatrný a možno 
ho zanedbať.

           Záver

Vykonaním uvedených analýz dĺžok inicializačných časov 
používateľov SKPOS® aplikáciou ASMARUP v závislosti od 
rozličných faktorov boli dokázané a potvrdené viaceré 
predpoklady a domnienky, ktoré sa v spojitosti s mera-
niami s využitím SKPOS® očakávali. Analýzou bol potvr-
dený najmä:
•   zanedbateľný vplyv voľby mountpointu na dĺžku ini-
     cializácie,
•   negatívny vplyv nízkeho počtu observovaných družíc
     použitých pri určovaní polohy na dĺžku inicializácie,
•    negatívny vplyv aktivity ionosféry na dĺžku inicializácie,
•    čiastočne negatívny vplyv kvality sieťového riešenia v po-
     hraničných oblastiach štátu na dĺžku inicializácie,
•   pozitívny vplyv zhusťovania siete permanentných sta-
    níc na výkonnosť meraní používateľov služby v týchto 
     lokalitách,
•   zanedbateľný vplyv používania rôznorodého prístrojo-
    vého vybavenia (rôzne značky aparatúr) na dĺžku ini-
     cializácie.

     Analýzy tiež potvrdili, že na území Slovenska sa nena-
chádza žiadna lokalita, v ktorej by dochádzalo, alebo by po-
tenciálne mohlo dochádzať, k systematickému problému 
s inicializáciou, resp. s jej neprimeranou dĺžkou. Z analýz 
taktiež vyplynulo, že prípadné problémy sprevádzané s ne-
úmerne dlhou inicializáciou (alebo dokonca s nemožnos-
ťou uskutočniť meranie) sú spôsobené najmä faktormi ako 
je aktivita ionosféry, zakrytý horizont (nižší počet družíc) 
alebo vykonávanie meraní v odľahlých pohraničných úze-
miach. Dlhšiu inicializáciu určite nespôsobujú faktory ako 
odlišný mountpoint alebo značka použitého prijímača. 
Všetky takto získané informácie sú pre GKÚ ako správcu 
služby veľmi užitočné a slúžia nielen k lepšiemu poznaniu 
služby, ale najmä k jej ďalšiemu zdokonaľovaniu.
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Abstrakt

Fuzzy množiny jsou pro modelování neurčitosti vhodnější než množiny klasické ostré. Prezentují vágní jevy a vztahy, které 
nejsou přesně ohraničené, ale jsou asociované s jejich verbálním vyjádřením. Nepřesnosti charakteristik obtížnosti cyklo-
trasy jsou spojené se změnami v území a je třeba je pravidelně hodnotit a aktualizovat. Analýza je řešena různými metodami 
kompozičního pravidla odvozování, zvláště Mamdaniho a Larsenovou metodou. Obtížnost je výsledkem zpracování pravi-
del se slovními proměnnými pro typ komunikace a sklon svahu. Vhodnost metod je testována ověřenými a zařaditelnými 
úseky cyklotras. Modelování je provedeno nad rastry s využitím softwaru ArcGIS 10.1 a jeho analytických nástrojů.

The Significance of Fuzzy Models in the Evaluation of Bike Trails Difficulties in the South Moravian Region

Summary

The fuzzy sets are more suitable for modelling of the vagueness than classical crisp sets. They present vague phenomenon and 
relations, which are not exactly bounded but are associated with their verbal expression. Inaccuracies of characteristics of bike 
trail difficulty are connected to area changes and it is necessary to evaluate and update them regularly. The analysis is solved by 
the compositional rule of inference methods especially by Mamdani´s and Larsen´s method. The difficulty is the result of rules 
processing with verbal variables for sort of road and slope. Methods´ suitability is tested by certified and categorized parts of bike 
trails. Modelling is performed with help of rasters using software ArcGIS 10.1 and its analytic tools.

Keywords: GIS, fuzzy logic, fuzzy inference, modus ponens, defuzzification, centre of sums

Význam fuzzy modelů v hodnocení
obtížnosti cyklotras na území
Jihomoravského kraje

1.

2.
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     Fuzzy množinu lze chápat jako celé univerzum, jen ně-
které prvky v ní s určitostí nejsou.
     Fuzzy podmnožinou univerza je každá funkce μ: X       
< < 0, 1>.
    Příslušnost prvků ve fuzzy množině je dána použitou 
matematickou funkcí [3]. Využíváme lineární funkce – prů-
běh lichoběžník a jeho speciální případy jako trojúhelník, 
S tvar, Z tvar (L tvar).
    Častěji lépe vystihují průběh příslušnosti funkce složi-
tější (nelineární) – Gaussova křivka, zvonovitá funkce, sig-
moida, goniometrické funkce, případně další funkce.

           Operace s fuzzy množinami a fuzzy logika
       
Podobně jako pro klasické množiny, lze i pro fuzzy mno-
žiny definovat operace jako průnik, sjednocení, dopl-
něk.
    Standardní průnik fuzzy množin A, B je fuzzy množina
s funkcí příslušnosti μ     (x) = min(μ  (x), μ  (x)) – Zadehův 
průnik.
    Standardní sjednocení fuzzy množin A, B je fuzzy mno-
žina s funkcí příslušnosti μ     (x) = max(μ  (x), μ  (x)) – Zade-
hovo sjednocení.
    Standardním doplňkem (komplementem) fuzzy mno-
žiny A v univerzu X je fuzzy množina s funkcí příslušnosti
μ  (x) = 1 – μ  (x) – Zadehův doplněk.
   Funkce pro modelování fuzzy konjunkce nazýváme 
trojúhelníkové normy, pro fuzzy disjunkce používáme po-
jem trojúhelníkové konormy. Jsou zavedené jako funkce 
dvou proměnných definované na jednotkovém čtverci 
[4].

           Úvod
       
Slovo „fuzzy“ je používáno ve významu neostrý, mlhavý, 
vágní, neurčitý [1]. I když lze jevy popsat přesně a jasně,
v běžném životě používáme často nejasné, neohraničené 
pojmy. Používáme termíny jako mírný svah, blízko komuni-
kace. Můžeme říci, že k označení intenzity vlastností objektů 
používáme „lingvistické proměnné“ [2]. K nim často ještě 
přidáváme modifikátory jako velmi mírný svah, poněkud 
blízko komunikace.
    Situace lze lépe modelovat pomocí tzv. fuzzy množin, 
množin s neostrou hranicí. Jednotlivé prvky do této mno-
žiny více či méně patří. To je vyjádřeno mírou příslušnosti 
prvků v množině, která nabývá hodnot z intervalu < < 0, 1>.
     Fuzzy množiny (neostré množiny) lze vnímat jako zobec-
nění klasických ostrých množin, které jsou jejich speciál-
ním případem. Vlastnost „být fuzzy“ se často vyjadřuje jako 
víceznačnost, nikoliv jako nepřesnost nebo nejistota, je rela-
tivní a subjektivní.
     Podívejme se na definici fuzzy množiny pomocí charak-
teristické funkce. Nechť je dána univerzální množina X (kla-
sická množina). Nechť dále existuje charakteristická funkce 
tzv. funkce příslušnosti μ  : X       < < 0, 1>, která každému prvku,   
x      X přiděluje jeho míru (stupeň) příslušnosti μ  (x)     < < 0, 1>   
k množině A.
    Potom podmnožinu A univerza X nazýváme fuzzy mno-
žinou s prvky, pro které platí μ  (x) > 0. Míra příslušnosti 
udává, do jaké míry je prvek ve fuzzy množině:
μ  (x) = 1         – prvek x do množiny jistě patří,
μ  (x) = 0         – prvek x do množiny jistě nepatří, 
0 ˂  μ  (x) ˂  1     –  nejsme si jisti, zda prvek x do množiny patří.
   Každá funkce X    < < 0, 1> určuje jednoznačně nějakou 
fuzzy množinu.
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      Zevšeobecněný modus ponens se základní dedukcí mo-
dus ponens porovnává  tab. 1.
Pravidlo           jestliže X je A, potom Y je B,
pozorování     X je A´,
závěr                 Y je B´.
     Pozorování se nemusí shodovat s podmínkou v pravidle. 
Na základě zjištění míry shody předpokladu X je A v pravidle 
s aktuálním pozorováním X je A´ dochází k modifikaci zá-
věru Y je B v pravidle, a tím k získání hodnoty B´ proměnné  
Y. Pokud je při pozorování A´ = A, musí platit, že B´ = B. Ve 
skutečnosti se pracuje s větším množstvím pravidel, vstup-
ních a výstupních proměnných.

Příklad:
Pravidlo           když je sklon svahu mírný, je obtížnost 
                           cyklotrasy malá,
pozorování     sklon svahu je příkřejší,
závěr                 obtížnost cyklotrasy je větší.

  3.2  Kompoziční pravidlo odvozování
        (Compositional Rule of Inference)

Prakticky je třeba matematicky interpretovat slovní hod-
noty množin A, B a definovat pravidlo fuzzy relace R mezi 
proměnnými X, Y. Pro určení hodnoty B´ proměnné Y, která 
koresponduje s hodnotou A´ proměnné X, se používá kom-
poziční pravidlo odvozování.
    Pro fuzzy relaci R lze dospět ke vztahu, kde je množina 
B´ sup-min složením fuzzy množiny A´ a fuzzy relace R, psáno  
B´ = A´   R, s příslušností [6]:
     μ  (y) = sup min(μ  (x), μ  (x, y))  pomocí standardního
                                                                     průniku,
nebo obecně
     μ  (y) = sup T(μ  (x), μ  (x, y))  průnik obecně založený
                                                              na t-normě T,
     (X, Y)  je  R(A, B)
           X   je  A´                                         kompoziční pravidlo 
                                                                      odvozování na t-normě T.
            Y   je  B´,   B´ = A´     R(A, B)

    Také při relačním odvozování kompozičního pravidla 
musí být dodržen zevšeobecněný modus ponens, tj. 
A     R(A, B) = B.
    Fuzzy relace lze modelovat pomocí logické implikace 
nebo pomocí kartézského součinu T* založeného na t-nor-
mě. Omezíme se na druhou možnost a dostaneme:
      μ        (x, y) = T*(μ  (x), μ  (y)),
      μ   (y) = sup min(μ   (x), T*(μ  (x), μ  (y))).

     Vztahy lze zobecnit na t-normu T :
      μ   (y) = sup T(μ   (x), T*(μ  (x), μ  (y))).

•   Základní t-normy
                                                       – minimová t-norma,
                                                       – součinová t-norma,
                                                       – Łukasiewiczova t-norma,

                                                               – drastický součin.

   Protože platí T  (x, y) ≤ T  (x, y) ≤ T  (x, y) ≤ T  (x, y), je 
drastický součin T   nejslabší t-norma, minimová t-norma 
nejsilnější.
•   Základní t-konormy
                                                       – maximová t-konorma,
                                                       – pravděpodobnostní součet,
                                                       – Łukasiewiczova t-konorma,

                                                                              – drastický součet.

   Maximová t-konorma S   je nejslabší t-konorma, dras-
tický součet je nejsilnější S  (x, y) ≥ S  (x, y) ≥ S  (x, y) ≥ S  (x, y).
     Můžeme zobecnit vyjádření sjednocení a průniku fuzzy 
množin:
•  Průnikem fuzzy množin založeném na t-normě T je fuzzy
    množina s funkcí příslušnosti μ      (x) = T(μ  (x), μ  (x)).

•   Sjednocením fuzzy množin založeném na t-konormě 
   S je fuzzy množina s funkcí příslušnosti μ     (x) =
    = S(μ  (x), μ  (x)).
   Standardní průnik a sjednocení jsou tedy speciálním 
případem, platí A    B = A       B a A    B = A      B.
     Podobně je definována fuzzy negace, obecný doplněk 
fuzzy množiny a různé fuzzy implikace [5].
•   Fuzzy relace
     Nechť jsou dány ostré množiny X, Y. Binární fuzzy relací
    R z množiny X do množiny Y nazýváme jakoukoli fuzzy
    podmnožinu R množiny X × Y. Fuzzy relace R je určena
     funkcí příslušnosti μ  : X × Y       < < 0, 1>.
    Protože jsou relace fuzzy množinami, lze s nimi prová-
     dět příslušné operace. Pro relace A, B definujeme průnik 
     na t-normě T, sjednocení na t-konormě S:
      μ        (x, y) = T(μ  (x, y), μ  (x, y)),
      μ        (x, y) = S(μ  (x, y), μ  (x, y)).

•   Definice složení fuzzy relací
   Nechť jsou dány ostré množiny X, Y, Z a binární fuzzy
     relace A, B a t-norma T. Potom sup-T složení fuzzy relací
      A a B nazýváme fuzzy relaci C = A     B s funkcí příslušnosti
      μ  (x, z) = supT(μ  (x, y), μ  (y, z)).

           Fuzzy odvozování (Fuzzy Inference)
           a zevšeobecněný modus ponens 
       
Fuzzy odvozování je proces, ve kterém odvozujeme závěry 
na základě vágních předpokladů. V klasické logice je základ-
ním pravidlem pro odvozování induktivní metoda modus 
tollens a deduktivní modus ponens, u které z platnosti impli-
kace p     q a platnosti předpokladu výrokové formule p
vyvozujeme platnost výrokové formule q.

  3.1  Zevšeobecněný modus ponens

Zevšeobecněný modus ponens se hodí pro vyvozování při 
práci s fuzzy množinami podle následujícího schématu, 
kde A, B, A´, B´ jsou fuzzy množiny, X, Y slovní proměnné. 
Pravidlo je tvořeno podmínkou, neboli předpokladem 
(antecedent) a závěrem (consequent, succedent). 
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Obr. 1 Schéma obecného regulátoru se dvěma pravidly, dvěma vstupními proměnnými a jednou výstupní proměnnou
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celkový závěr B́    =      B́    a proto je  μ  (y) = max μ   (y) =

= max min(w , μ   (y)), kde w  = min(w   , w   , ... , w  ) je cel-

ková váha j-tého pravidla, čísla w   , w   , ... , w    jsou jednot-
livé míry splnění předpokladů v j-tém pravidle X   je A   ,
X    je A   , X   je A   .
   Při zobecnění pomocí t-normy T pro průnik a t-normy   
T* pro určení relace je pro míry w  = T(w   , w   , ... , w  ) 

funkce příslušnosti μ  (y) = max μ   (y) = max T*(w , μ   (y)).

     Pro Larsenovu metodu platí T = T   a T* = T  . Pro názor-
nost je na obr. 1 schéma obecného regulátoru se dvěma 
pravidly a dvěma vstupy.

           Defuzzifikace 
       
Výsledkem odvozování i při ostrých vstupech jsou fuzzy vý-
stupy. Často je nutné najít konkrétní reálnou hodnotu vý-
stupu, tzv. defuzzifikací. Existují různé metody defuzzifikace 
pro různé využití (obr. 2). Lze je rozdělit na metody hledající 
nejpřijatelnější řešení a metody nejlepšího kompromisu [9].
     Metody nejpřijatelnějšího řešení jsou zastoupeny meto-
dami nejvýznamnějšího maxima s výběrem největší hod-
noty funkce příslušnosti ležící nejvíce vlevo, uprostřed, nebo 
vpravo – Left of Maximum (LoM), Mean of Maximum (MoM), 
Right of Maximum (RoM).

     Volbou za T = T* = T    dostáváme Mamdaniho metodu:
      μ   (y) = sup min(μ   (x), min(μ  (x), μ  (y))).

     Pro T = T    a T* = T    jde o Larsenovu metodu [7]:
      μ   (y) = sup min(μ   (x), μ  (x) . μ  (y)).

           Mamdaniho metoda [8]
       
Je dána báze znalostí B = {P , P , ... , P } s k pravidly pro   
n vstupních proměnných X , X , ... , X  a jednu výstupní 
proměnnou Y. Každá proměnná X  má v j-tém pravidle 
slovní hodnotu A  , proměnná Y slovní hodnotu B , kde
i = 1, 2, ... , n, j = 1, 2, ... , k. Pro Mamdaniho regulátor platí:

Pravidla
P : jestliže X   je A    a  X   je A    a ... a X   je A   , potom Y je B  ,
P : jestliže X   je A    a  X   je A    a ... a X   je A   , potom Y je B  ,
...
P : jestliže X   je A    a  X   je A    a ... a X   je A   , potom Y je B  .

Pozorování
X   je Á     a X   je Á      a... a X   je Á     .

Závěr
Y  je B́    .

Protože je práce s celou relací početně náročná, je vhod-
nější využít postup FITA (first inference then aggregation), 
který znamená odvozování závěru po pravidlech, kde je
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Obr. 2 Metody defuzzifikace
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                                                   diskrétní funkce příslušnosti.

•   CoM
Pro každý závěr pravidla je určena první souřadnice funkce 
příslušnosti pomocí metody nejvýznamnějšího maxima
(např. Mean of Maximum) a výsledkem je těžiště singletonů.

           Aplikace fuzzy metod při řešení obtížnosti
           cyklotrasy
         
Obtížnost cyklotrasy je základní charakteristikou k posou-
zení při plánování cyklovýletu. Umožňuje např. posoudit, 
zda je trasa vhodná pro rodiny s dětmi, pro rekreační spor-
tovce, případně pro aktivní sportovce. V letech 2003 a 2005 
proběhly projekty s cílem sesbírat informace o jednotli-
vých průbězích cyklotras a jejich vybavenosti. V roce 2007 
byla data aktualizována terénním šetřením také o stav po-
vrchu a obtížnosti (náročnosti) cyklotrasy. Data jsou publi-
kována na webovém portálu cykloturistiky Jihomoravského 
kraje (http://www.cyklo-jizni-morava.cz) včetně mapové apli-
kace, která je aktualizovaná nejen o trasy, ale i o vyhledá-
vání tras a zájmové objekty v jejich okolí.
    Při současném průzkumu známých cyklotras bylo ově-
řeno, že již jejich charakteristika obtížnosti s odstupem 
času plně nesouhlasí s realitou. Každé hodnocení podléhá 
časovému vývoji, je zatíženo subjektivním pohledem a sběr 
dat v terénu je náročný. Proto je třeba využít jiného postupu, 
například pomocí fuzzy odvozování. Obtížnost závisí pře-
devším na převýšení (sklonu svahu) a kvalitě povrchu tra-
sy, které byly zvoleny jako vstupy do této analýzy.
     Modelování bylo provedeno nad rastry v ArcGIS 10.1 s vy-
užitím ModelBuilderu a analytických nástrojů, především 
Spatial Analyst Tools – Fuzzy Membership, Fuzzy Overlay, 
Raster Calculator a Cell Statistics.

  6.1  Metody

Uvažujme dvě vstupní proměnné – X   pro typ povrchu ko-
munikace a X   pro sklon svahu (obě zadané ostrými hod-
notami) a výstupní proměnnou Y pro obtížnost trasy. Zvo-
líme následující vstupní a výstupní fuzzy podmnožiny vy-
jádřené slovními hodnotami a pravidla vyjadřující jejich 
vztah:
•   Typ povrchu komunikace (data StreetNet 2012)
    K    – zpevněné komunikace (asfalt, dlažba, beton), pří-
     padně poškozené zpevněné komunikace,
  K  – udržované komunikace (nezpevněný povrch,
     štěrk),
       K    – ostatní nezpevněné komunikace (lesní, polní cesty).

      Mezi metody nejlepšího kompromisu patří metody těžiště:
      Center of Gravity (CoG) (Centroid) – těžiště plochy (těžiště 
obrazce daného sjednocením dílčích ploch, které jsou ohra-
ničeny jednotlivými funkcemi příslušnosti).
      Center of Sums (CoS) – těžiště součtů (těžiště obrazce urče-
ného funkcí, která se rovná součtu jednotlivých funkcí pří-
slušnosti v pravidlech).
    Center of Maximum (CoM) – těžiště singletonů (těžiště 
typických hodnot, např. MoM, pro jednotlivé funkce pří-
slušnosti pravidel).
     Metoda Bisector of Area (BoA) vyjadřuje rozdělení plochy 
obrazce na dvě části se stejným obsahem.
•   CoG
Slouží ke zjištění první souřadnice těžiště plochy obrazce 
ohraničeného funkcí příslušnosti μ   . Metoda je výpočetně 
náročná, protože je nutná znalost funkce příslušnosti v ná-
vaznosti na výpočet Riemannových integrálů. Při odvozo-

vání po pravidlech B́    =      B́       je μ   (y) = max μ   (y). Situace

je jednodušší, pokud je univerzum výstupní proměnné 
diskrétní podmnožinou reálných čísel Y = {y , y , ... , y } .

spojitá funkce
                                                                                  příslušnosti,   

                                                            diskrétní funkce
                                                            příslušnosti.   

•   CoS [3]
Slouží ke zjištění první souřadnice těžiště plochy obraz-
ce, který je ohraničen funkcí danou součtem funkcí pří-
slušnosti μ  . Metoda je rychlá a dobře použitelná, pro-
tože není třeba určovat závěr B́  . Nevýhodou metody je, 
že jsou překrývající se oblasti přidány opakovaně. Pokud 
se jednotlivé závěry pravidel nepřekrývají, je výsledek me-
tody CoS stejný jako u metody CoG.
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předpokladů (komunikace, svah) w  , w   označíme w , 
funkci příslušnosti závěru j-tého pravidla μ   (y). Přehled 
použitých metod a jejich označení:

     Mamdaniho metoda (COS-TM-TM, COM-TM-TM)

     Larsenova metoda (COS-TP-TM)

•    Sklon svahu (DMT, ve stupních)
      S    – svah mírný,
      S    – svah příkrý.
•    Obtížnost cyklotrasy
       D    – cyklotrasy s malou obtížností (vhodná pro rodiny
     s dětmi),
     D   – cyklotrasy se střední obtížností (vhodná pro re-
     kreační sportovce),
     D    – cyklotrasy s velkou obtížností (vhodná pro aktivní
     sportovce).

Pravidla
P : jestliže X   je K    a  X   je S  , potom Y je D  ,
P : jestliže X   je K    a  X   je S  , potom Y je D  ,
P : jestliže X   je K    a  X   je S  , potom Y je D  ,
P : jestliže X   je K    a  X   je S  , potom Y je D  ,
P : jestliže X   je K    a  X   je S  , potom Y je D  ,
P : jestliže X   je K    a  X   je S  , potom Y je D  ,

Pozorování
X   je Ḱ     a X   je Ś  .

Závěr
Y  je D́    .

     Fuzzy množiny K  , K  , K  byly určeny pomocí zvonovité 
funkce Near (Midpoint 0, Spread 0,0001) přístupné v ná-
strojích ArcMap v kategorii Fuzzy Membership (obr. 3). 
Funkce byla zvolena tak, aby svými parametry co nejlépe 
vyjadřovala blízkou lokalizaci komunikace jako fuzzy linii 
[10] v síti komunikací. Zpočátku byl zvolen nástroj Kernel 
Density (hustota jednotlivých typů povrchu komunikací), 
který více zvýrazňoval hustotu komunikací na zvolené veli-
kosti plochy, ale získané výsledky nebyly uspokojivé, pro-
tože v oblastech s malou hustotou komunikací nepřesně 
charakterizovaly komunikaci jako fuzzy linii.
     Nastavení množin S  , S   a  D  , D  , D    ukazují obr. 4 a 5.
     Použijeme a srovnáme různé regulátory a metody de-
fuzzifikace. Provedeme vyhodnocení po pravidlech. Celko-
vou váhu j-tého pravidla zpracovanou z jednotlivých měr
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Obr. 7 Funkce příslušnosti pro malou obtížnost cyklotrasy

Obr. 6 Mamdaniho metoda (COS-TM-TM) – výpočet
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     Celková váha j-tého pravidla w   je minimem jednotli-
vých měr předpokladů (komunikace, svah) w  , w   tohoto 
pravidla (pro jednoduchost je označena w). Funkce pří-
slušnosti závěru j-tého pravidla je μ    (y) =  min(w  , μ    (y)). 
Příslušnost μ    (y) je zjednodušeně označena μ(y).
     V prvním a druhém pravidle vyhodnocujeme malou ob-
tížnost D  (obr. 7).

    V třetím a čtvrtém pravidle hodnotíme střední obtíž-
nost D   (obr. 8).

      Součinová t-norma se součinovou t-normou (COS-TP-TP)

      Łukasiewiczova t-norma s minimovou t-normou (COS-TL-TM)

       Łukasiewiczova t-norma se součinovou t-normou (COS-TL-TP)

    Łukasiewiczova t-norma s Łukasiewiczovou t-normou
     (COS-TL-TL)

  6.2  Mamdaniho metoda (COS-TM-TM)

Vzhledem k vyhodnocení povrchu komunikace a vyhodno-
cení po pravidlech zvolíme metodu (COS-TM-TM) těžiště 
součtů CoS (Center of Sums) – výpočet je na obr. 6.
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Obr. 9 Funkce příslušnosti pro velkou obtížnost cyklotrasy

Obr. 8 Funkce příslušnosti pro střední obtížnost cyklotrasy
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  6.4  Porovnání výsledků metod defuzzifikace CoS
        a CoM

Výsledek rastrové analýzy pro metodu CoS vychází v roz-
pětí od 1,085 do 4,916, pro metodu CoM od 0,501 do 5,500. 
Po zobrazení v ArcMap jsou výsledky dobře srovnatelné. 
Pokud zjistíme rozdíl hodnot obou postupů CoM-CoS, do-
stáváme výsledky od -0,564 do 0,626 (obr. 11).
    Záporné hodnoty rozdílu jsou vázány na oblasti rovi-
naté a v blízkosti zpevněných a udržovaných komunikací 
(CoS>CoM), CoM dává menší obtížnost cyklotrasy; kladné 
na oblasti s velkým sklonem a v blízkosti polních a lesních 
komunikací (CoS<CoM), CoM značí větší obtížnost.
      Z toho vyplývá, že výpočetně jednodušší a méně přesná 
metoda CoM bez integrálního počtu dává podobný po-
hled na data, ale s větším rozpětím intervalu v závislosti na 
reliéfu a komunikaci. Podobně jako Mamdaniho metodu 
zpracujeme další metody, kde k defuzzifikaci také volíme 
CoS.

     V pátém a šestém pravidle vyhodnocujeme cyklotrasy 
s velkou obtížností D  (obr. 9).

  6.3  Mamdaniho metoda (COM-TM-TM)

Vyhodnocení pomocí metody těžiště singletonů Center of 
Maximum (CoM) za použití (COM-TM-TM) maxima MoM 
(Mean of Maximum) – vzorec je na obr. 10.
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Obr. 10 Mamdaniho metoda (COM-TM-TM) – výpočet
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Obr. 11 Vyjádření rozdílu hodnot obtížnosti cyklotrasy po defuzzifikaci CoM a CoS u Mamdaniho metody (CoM – CoS)
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průměr a směrodatná odchylka podle obtížnosti cyklo-
trasy, dále byly sledovány i histogramy rozdělení četností 
dat.
      Ze základních charakteristik a také z odpovídajících histo-
gramů (nejsou uvedeny v článku) je vidět, že je dobře re-
prezentativní Mamdaniho metoda s defuzzifikací CoS, ale

  6.5  Srovnání všech použitých metod

Pro srovnání byla vybrána data známých úseků cyklotras, 
které bylo možné zařadit v jejich převážné délce do jedné 
z kategorií obtížnosti s cílem výběru nejvhodnější me-
tody. V tab. 2, 3 a 4 je k porovnání maximum, minimum,

Kolisko, P.: Význam fuzzy modelů v hodnocení...



 

Tab. 2 Zařazené cyklotrasy s malou obtížností

COS-TM-TM

COM-TM-TM

COS-TP-TM

COS-TP-TP

COS-TL-TM

COS-TL-TP

COS-TL-TL

1,571

1,049

1,440

1,422

1,262

1,238

1,219

minimummaximum průměr

4,070

4,319

4,154

4,080

4,486

4,396

4,265

1,100

0,511

1,091

1,091

0,792

0,791

0,766

směrodatná odchylka

0,411

0,528

0,423

0,395

0,445

0,413

0,380

Tab. 3 Zařazené cyklotrasy se střední obtížností

COS-TM-TM

COM-TM-TM

COS-TP-TM

COS-TP-TP

COS-TL-TM

COS-TL-TP

COS-TL-TL

2,871

2,849

2,830

2,817

2,687

2,657

2,656

minimummaximum průměr

4,901

5,493

4,913

4,913

5,493

5,496

5,500

1,090

0,504

1,086

1,086

0,505

0,504

0,500

směrodatná odchylka

0,992

1,194

1,186

1,207

1,727

1,782

1,776

 

Tab. 4 Zařazené cyklotrasy s velkou obtížností

COS-TM-TM

COM-TM-TM

COS-TP-TM

COS-TP-TP

COS-TL-TM

COS-TL-TP

COS-TL-TL

4,009

4,315

4,085

4,086

4,193

4,191

4,185

minimummaximum průměr

4,904

5,492

4,910

4,910

5,252

5,274

5,270

1,262

0,634

1,176

1,172

0,848

0,840

0,780

směrodatná odchylka

1,041

1,371

1,135

1,162

1,301

1,343

1,370
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slušnosti z intervalu << 0,25; 1 >, < 0,50; 1 > a < 0,75; 1 > podle
funkcí D  , D  , D   (obtížnost malá, střední, velká) vzhledem 
k celému jejich výběru (tab. 5, 6 a 7). V prvním pří-
padě půjde tedy o definiční obory těchto funkcí určené 
intervaly < 0; 2,5    >, < 1,5; 4,5    > a < 3,5; 6    >. Ve druhém případě
jsou definičními obory na sebe navazující intervaly < 0; 2    >,
< 2; 4    > a < 4; 6    >. V posledním „nejpřísnějším“ případě jsou 
definiční obory D  , D  , D   < 0; 1,5    >, < 2,5; 3,5    > a < 4,5; 6    >.
    Hodnota součtu procentuálních podílů vyjadřuje přes-
nost jednotlivých metod. Je vidět, že jednoznačně domi-
nuje Mamdaniho metoda především s defuzzifikací CoS,

i s defuzzifikací CoM, kde je vidět větší rozpětí hodnot a vyšší
četnosti v intervalech největšího výskytu. Larsenova meto-
da a její modifikace se součinovou t-normou měr předpo-
kladů mají podobné charakteristiky, ale příliš se nehodí pro 
cyklotrasy se střední obtížností, protože vykazují maxima 
četností u minima a maxima, ale zvýrazňují cyklotrasy 
malé a velké obtížnosti. Tyto extrémy ještě více zdůrazňují 
metody vycházející z Łukasiewiczovy t-normy s dalšími t-nor-
mami, na jejichž výběru již výsledek téměř nezávisí.
     Pro lepší srovnání určeme ještě pro jednotlivé obtížnosti 
a metody procentuální podíl cyklotras vyhovujících pří-

Kolisko, P.: Význam fuzzy modelů v hodnocení...
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Tab. 6 Podíl cyklotras vyhovujících příslušnosti << 0,50; 1    >

COS-TM-TM

COM-TM-TM

COS-TP-TM

COS-TP-TP

COS-TL-TM

COS-TL-TP

COS-TL-TL

69,5

71,4

71,3

71,9

73,3

74,3

74,3

střední [%]malá [%] velká [%]

90,1

95,8

93,3

69,7

95,3

96,2

96,6

60,7

52,9

49,1

46,4

30,1

26,7

22,8

všechny [%]

62,3

55,4

51,7

48,2

34,3

31,2

27,6

obtížnost

 

Tab. 7 Podíl cyklotras vyhovujících příslušnosti < 0,75; 1    >

COS-TM-TM

COM-TM-TM

COS-TP-TM

COS-TP-TP

COS-TL-TM

COS-TL-TP

COS-TL-TL

51,9

67,1

61,0

62,1

68,8

69,6

69,9

střední [%]malá [%] velká [%]

54,1

86,4

69,7

93,3

83,0

84,5

85,4

36,6

32,7

29,4

27,3

19,1

17,2

17,5

všechny [%]

37,8

36,1

32,1

31,3

23,4

21,7

22,0

obtížnost

 

Tab. 5 Podíl cyklotras vyhovujících příslušnosti < 0,25; 1    >

COS-TM-TM

COM-TM-TM

COS-TP-TM

COS-TP-TP

COS-TL-TM

COS-TL-TP

COS-TL-TL

73,7

74,5

74,8

75,6

76,3

76,4

76,5

střední [%]malá [%] velká [%]

96,6

97,1

97,1

97,1

97,5

97,9

98,2

83,7

75,0

67,9

66,7

40,4

35,9

27,8

všechny [%]

84,1

76,0

69,4

68,3

44,0

39,8

32,4

obtížnost

7.
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lýzy. Pomocí extraktu z fuzzy rastru lze získat komunikace
a převést je na body. Ty poskytují jemné ohodnocení prů-
běhu obtížnosti komunikace v závislosti na kvalitě rastru 
a jsou klasifikovány menším, nebo v případě potřeby i vět-
ším počtem stupňů obtížnosti na obr. 13.

           Závěr

Obtížnost cyklotrasy je důležitým údajem pro plánování 
cyklovýletu. Závisí především na kvalitě povrchu komuni-

a to v širší příslušnosti. Poměrně dobré jsou výsledky pro 
Larsenovu metodu, která je málo spolehlivá pro hodno-
cení cyklotras se střední obtížností, i když významně kon-
kuruje Mamdaniho metodě u cyklotras malé a velké ob-
tížnosti. Málo uspokojivé jsou metody další. Tři nejvý-
znamnější metody jsou porovnány na vybraném území 
(obr. 12).
    Pro další analytické zpracování tedy zvolíme obtížnost 
cyklotrasy získanou Mamdaniho metodou s defuzzifikací 
CoS, která umožní reklasifikovat atribut obtížnosti u jednot-
livých cyklotras, ale také rozšiřuje využitelnost na všechny 
komunikace jako fuzzy linie, které byly vstupem do ana-
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Obr. 12 Srovnání metod na detailu území
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Obr. 13 Porovnání původního ohodnocení cyklotras s výsledkem bodového ohodnocení komunikací z rastrů
Mamdaniho metody s defuzzifikací CoS
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Konference se zúčastnilo 1 400 delegátů z 81 zemí, z toho více jak 30 z České 
republiky (ČR) a dva ze Slovenska; jednacím jazykem byla angličtina.
      Konference se konala v Mezinárodním kongresovém centru v Drážďanech 
(obr. 1). Její součástí byl i 61. Deutscher Kartographentag, tj. již tradiční kon-
ference německých, rakouských a švýcarských kartografů, která se konala
v téže budově ve dnech 28. až 30. 8. 2013 a jíž se mohli v rámci vložného 
účastnit i delegáti konference ICA; zde byla jednacím jazykem němčina.
      První den konference proběhlo slavnostní zahájení, jehož součástí byl úvodní 
projev saského ministra vnitra Marcuse Ulbiga, referát prezidenta ICA prof.
Georga Gartnera na téma „Modern Cartography“ a promítnutí německého doku-
mentárního filmu „Germany from Above“. Poté byly otevřeny připravené odborné 
výstavy, např. mezinárodní výstava map a atlasů (obr. 2), mezinárodní výstava 
dětské kartografické kresby a expozice vysokých škol (obr. 3). Na výstavách 
byly umístěny i produkty z ČR.
      Konference pak pokračovala plenárním zasedáním, které se konalo téhož 
dne v odpoledních hodinách. Úvodní referát přednesl J. Dangermond na téma 
„Web Maps, Story Maps and Trends in Underlying Geospatial Technologies“. 
Poté vystoupili s krátkými informacemi o své činnosti předsedové komisí ICA 
Geovisualization, Cognitive Visualization, Generalization and Multiple Repre-
sentation a Art and Cartography.
       Po ukončení plenárního zasedání pokračovalo jednání konference 1. blokem 
referátů v osmi sekcích: A – Geovisual Analytics, B – Cartographic Design Process, 
C – Cartography in Art, D – Earthquakes and Landslides, E – Social Mapping – 
zde byly zařazeny příspěvky: „Cultural Aspects of Cartographic Creation: Use of 
Mental Maps in Cross-cultural Research“ (J. D. Bláha) a „Participatory Mapping 
as a Tool for Community Empowerment – a Case Study of Community Engage-
ment in Koffiekraal, South Africa“ (J. Pánek, A. C. Vlok), F – Automated Data 
Quality Assessement, G – Eye Movement Analysis – zde byl zařazen příspěvek 
„Uncertainly Visualizaton: an Eye-tracking Study on Spatial Data Quality“
(J. Brus, S. Popelka) a H – EUROSDR/COST/ICA. Paralelně probíhalo pracovní jed-
nání komisí ICA Cartography and Children, Maps and Graphics for Blind and 
Partially Sighted People, Education and Training a Planetary Cartography. Po 
přestávce pokračovalo jednání 2. blokem referátů v dalších devíti sekcích, a to: 
A – Mapping Emotions, B – Neocartography, C – Maps and the Internet: Gene-
ral Tasks 1, D – Generalization of Networks 1, E – Map Projections 1, F – Web 
and 3D Atlases – zde byl zařazen referát „Web Atlas Technology as a Tool of Czech 
Official Development Assistance“ (J. Pánek, R. Nétek, A. Vávra, V. Voženílek),
G – Playing with Maps, H – EUROSDR/COST/ICA a I – Compilation and Collabo-
ration Models for Global Digital Maps.
      Druhý den byla konference zahájena plenárním zasedáním, na němž byl 
přednesen referát „Spatial Monitoring of Marine Animals: Real-time and
Archival Systems“, jehož autorem byl I. G. Priede. Poté vystoupili na plénu
s informacemi o své činnosti předsedové komisí ICA Geospatial Analysis and 
Modeling, Atlases, Use and User Issues a Maps and Society. Dále následovalo 
jednání 3. blokem referátů v sedmi sekcích, a to: A – Quality Assessment and 
Uncertainty, B – Maps and Security, C – Augmented Reality and Sound, D – Web
Services and GIS, E – Special Issues in SDI, F – Cartography for Children a G – Map 
Projections 2. Paralelně probíhalo pracovní zasedání komisí ICA Atlases, Map 
Design a Neocartography. Po přestávce následoval 4. blok referátů v osmi 
sekcích, a to: A – Environmental Monitoring, B – Cartography and Literature,
C – Analysis of Rural and Urban Structures, D – Thematic Atlases – zde byl zařa-
zen referát „Cartographic Visualization of Phytophenological Characteristics“ 
(V. Voženílek, A. Vondráková, A. Vávra), E – Web Mapping Applications, F – Auto-
mated Generalisation, G – Image Processing, H – ISPRS/ICA – zde byl zařazen 
referát „Eye-tracking Study on Different Perception of 2D and 9D Terrain Visuali-
zation“ (S. Popelka, A. Brychtová). Paralelně pokračovalo pracovní zasedání komisí 
ICA Map Design, Neocartography a Geospatial Analysis and Modeling.
        V průběhu polední přestávky se konala ve velkém kongresovém sále firemní 
prezentace „OCAD – A Niche Product towards a Professional Cartographic 
Software“ (T. Gloor) a 1. blok panelových diskuzí. Celkem bylo do tohoto bloku 
přihlášeno 81 panelů, českými vystavovateli byly prezentovány panely „Eva-
luation of Maps Based on the Level of Figure and Background  Differentiation“ 
(Z. Štěrba), „Base Map Layers Usability Evaluated by Eye-tracking Devices“

kace a sklonu svahu. Požadavky na cyklotrasu lze vyjádřit 
jednoduše slovně pravidly, která jsou zpracována s využi-
tím fuzzy množin na základě kompozičního pravidla odvo-
zování, zvláště Mamdaniho metodou. Ta se ukázala jako 
metoda s nejpříznivějšími výsledky s defuzzifikací těžiště 
součtů a využitím integrálního počtu. Hlavním významem 
práce je využití výsledků na portálu cykloturistiky Jihomo-
ravského kraje (http://www.cyklo-jizni-morava.cz/). Analýza 
rozšiřuje obtížnost z cyklotras na komunikace a vzhledem 
k fuzzy přístupu vyjadřuje území kraje kompaktně jako 
celek v podobě rastrové mapy. Cílem tedy je vytvoření pod-
kladové rastrové fuzzy mapy obtížnosti terénu a také zís-
kání fuzzy bodového ohodnocení obtížnosti komunikací. 
Dalším záměrem je přepočítání dat atributu obtížnosti
v tabulce současné vrstvy úseků cyklotras a jejich aktuali-
zace ke zkvalitnění routování tras na portálu v závislosti 
na požadované cílové skupině (rodina s dětmi, rekreační 
sportovec, aktivní sportovec).
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Ve dnech 25. až 30. 8. 2013 proběhla v Drážďanech (Německo), pod patronací 
saského ministerského předsedy Stanislawa Tillicha 26. mezinárodní karto-
grafická konference pořádaná Mezinárodní kartografickou asociací (ICA). 

Kolisko, P.: Význam fuzzy modelů v hodnocení...



Obr. 2 Mezinárodní výstava map a atlasů 

Obr. 1 Mezinárodní kongresové centrum v Drážďanech
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cratization“ (É. Loubner). Následovala informace předsedů komisí ICA Education 
and Training, Planetary Cartography, GI for Sustainability a Geoinformation 
Infrastructures and Standards. Poté následoval 7. blok referátů v sedmi sekcích,
a to: A – Geospatial Analytics 1, B – Environmental Monitoring, C – Change 
Detection – zde byl zařazen referát „ The Image Map: from Broad Practical Use 
towards Cartographic Concept“ (L. Bělka, V. Voženílek), D – Visualizing Time 
(Animations), E – NSDI 1, F – Technical Issues in Map Production, G – NMCA – 
National Mapping and Cadastral Authorities: Germany. Paralelně probíhala pra-
covní zasedání komisí ICA Maps and the Internet, Generalization and Multiple 
Representation a Planetary Cartography.
       Po dopolední přestávce pak pokračoval program konference 8. blokem refe-
rátů v sedmi sekcích, a to: A – Colours in Map Design – zde byl zařazen referát 
„Exploring the Influence of the Color Distance on the Map Legibility (A. Brych-
tová, S. Popelka), B – Maps and the Internet: General Tasks 2, C – Map Classifi-
cation, D – Learning to Map, E – Natural Disasters, F – Planetary Mapping, G – 
NMCA – Neighbour Countries and Cross-border Activities. Paralelně proběhlo 
jednání pracovní skupiny International Map Year. Tato pracovní skupina vznikla 
na základě švédské iniciativy a do jejího čela byl Výkonným výborem ICA jme-
nován Bengt Rystedt, bývalý president ICA (1999 – 2003). Cílem této pra-
covní skupiny je připravit pro rok 2015 řadu mezinárodních i národních akcí, 
které budou zaměřeny na zdůraznění významu map a geografických informací 
pro rozvoj ekonomiky členských zemí a celkový rozvoj společnosti. Členem této 
pracovní skupiny za ČR je Vít Voženílek, prorektor Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Vzhledem k zásadní důležitosti projektu pro ICA se úvodního zasedání 
této pracovní skupiny na pozvání presidenta ICA G. Gartnera zúčastnili vedoucí
delegací členských zemí ICA a další pozvaní hosté; za ČR se jednání zúčastnili 
kromě V. Voženílka, který bude organizovat další zasedání této pracovní sku-
piny ICA v únoru 2014 v Olomouci, i M. Konečný (bývalý president ICA, 2003 – 
2007), M. Mikšovský (předseda Kartografické společnosti ČR) a V. Talhofer 
(místopředseda Kartografické společnosti ČR, který byl v září 2013 zvolen do 
funkce předsedy Kartografické společnosti ČR.
     Současně v této době probíhalo i pracovní zasedání komise ICA Map 
Production and Geo-Business.
     V době polední přestávky proběhla v hlavní kongresové hale prezentace 
firmy Plastic Logic „Flexible Displays for Robust Cartographic Applications (S. 
Kuhne) a v hale 1 byl promítnut film „Cartography and Narratives“. Souběžně 
probíhal 2. blok panelových diskuzí, do něhož bylo zařazeno 80 panelů. Z čes-
kých příspěvků to byl  panel „Automated Cartographic Generalisation: Can We 
Learn from the Classical Maps?“ (V. Talhofer, L. Sokolová).
     Odpolední jednání konference bylo zahájeno opět v plénu referátem „My 
Discovery of Cartography“ (Ch. Board). Následovaly zprávy o činnosti, které 
přednesli předsedové komisí ICA Map Production and Geo-Business, Map Design, 
Mountain Cartography a Theoretical Cartography. Následoval 9. blok referátů
v sedmi sekcích, a to: A – Uncertainty Visualization, B – VGI: Effects, C – Maps in 
Decision Making, D – Map Projection Reconstruction – zde byly zařazeny refe-
ráty „Estimation of an Unknown Map Projection and Its Parameters from the 
Map“ (T. Bayer) a „Map Projection Reconstruction of a Mercator´s Map“ (J. 
Cajthaml), E – Image Classification, F – Orienteerings Maps, G – NMCA – 
European Authorities Introduce Web Services. Souběžně probíhala pracovní 
jednání komisí ICA Maps and Society a Open Source Geospatial Technologies.
       Po odpolední přestávce byl zařazen 10. blok referátů v sedmi sekcích, a to: 
A – Symbols in Map Design, B – Application in Sustainable Development, C – 
Generalisation 3, D – User Issues in Map Production – zde byl zařazen referát 
„Legal Issues in Czech Cartography in Relation to the International Cooperation 
(A. Vondráková), E – Globes, F – Maps and Society a G – Mixed Session. Sou-
běžně proběhla pracovní jednání komisí ICA Cognitive Visualization a Mapping 
from Remote Sensor Imagery. Ve večerních hodinách se konalo slavnostní zahá-
jení akce 61. Deutscher Kartographentag, na které byl za českou delegaci pozván 
předseda Kartografické společnosti ČR doc. M. Mikšovský.
      Čtvrtý den jednání konference byl zahájen jednáním v plénu, na němž byl 
přednesen referát „The Waldseemüller Map – A Gift of Germany to the World“ 
(F. France). Poté následovaly krátké zprávy vedoucích komisí ICA History of 
Cartography, Digital Technologies in Cartographic Heritage, Mapping from Remote 

(R. Nétek), „Nazca Map Server“ (A. Müller, K. Hanzalová), „A Cartographic Sup-
port for the Geodata Visual Querying“ (K. Staněk) a „The Research of Ancient 
Road in Czech Republic – Presentation of Results on the Map Server Vector-
map“ (J. Martínek).
      Odpolední program druhého dne konference pokračoval v plénu referátem 
„The Virtual Centimeter World Model?“ (F. Leberl, W. Welcher). Poté vystoupili 
na plénu s informacemi o své činnosti předsedové komisí ICA Open Source Geo-
spatial Technologies, Neocartography, Map Projections, Maps and the Internet
a nově vytvořené pracovní skupiny International Map Year. Jednání konference 
pak pokračovalo 5. blokem přednášek v pěti sekcích, a to: A – Data Quality and 
Software, B – Tactile Cartography for Children, C – Historical Expeditions and 
Maps, D – National Atlases – zde byl zařazen referát „Designing Maps for a New 
Thematic Atlas of the Czech History“ (T. Janata, P. Seemann, J. Cajthaml, R. Zi-
mová) a E – 4D Cartography. Současně probíhala pracovní zasedání komisí ICA 
Geoinformation Infrastructures and Standards, Art and Cartography, GI for 
Sustainability a Education and Training. Po odpolední přestávce proběhl 6. blok 
přednášek v devíti sekcích, a to: A – Typography and Labelling, B – Art and 
Cartography, C – Map Perception – zde byl zařazen referát „Influence and Graphic 
Design of Cartographic Symbols on Perception Structure“ (Z. Suchoň, C. Sašinka, 
Z. Štěrba, J. Zbořil, Š. Březinová, J. Švancara), D – SDI, E – Cartography for 
People with Disabilities – zde byl zařazen referát „An Atlas of Brno City Centre
for Wheelchair Users; Concept, Production and Beyond“ (J. Otrušinová, T. Řezník), 
F – Mobile Tasks and Applications, G – History on Maps, H and I – Mixed 
Sessions. V pozdních odpoledních hodinách pak proběhlo společné zasedání 
Výkonného výboru ICA s předsedy komisí ICA a paralelně seminář Young Scien-
tists Speed Presentation.
        Třetí den jednání konference byl zahájen opět v plénu, a to referátem „Trans-
formation of National Mapping Approaches in the Context of Geomatics Demo- 
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Obr. 3 Expozice vysokých škol
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cal Aspects on the Map Information Perception (A. Vondráková), D – Ontologies 
and Standards in SDI, E – Applied Issues in Mountain Cartography, F – Histo-
rical Maps, G – Mixed Session, H – Sister Cities; souběžně probíhalo pracovní 
jednání komise ICA History of Cartography. Po odpolední přestávce byl do pro-
gramu zařazen 14. blok referátů v osmi sekcích, a to: A – Geospatial Analytics 2,
B – WEB Aplications, C – Data Enrichment, D – Generalisation 4, E – Hydrolo-
gical Extreme Events, F – Accessing Historical Maps – zde byl zařazen referát 
„Publishing Old Maps as Dynamic Map Services“ (J. Havlíček, A. Müller, T. 
Janata), G – Mixed Session, H – Sister Cities; současně probíhalo pracovní jed-
nání komisí ICA Use and User Issues, Geovisualization a Theoretical Cartography.
Po skončení tohoto bloku referátů se ještě konalo pracovní jednání komise ICA 
Mountain Cartography.
       Pátý den konference byl zahájen jednáním v plénu, na němž byl přednesen 
referát „Digital Maps for Highly Automated Driving“ (M. Hauels). Poté následo-
valy stručné informace vedoucích komisí ICA Ubiquitous Mapping, Cartography 
in Early Warning and Crisis Management (M. Konečný), Maps and Graphics for 
Blind and Partially Sighted People, Cartography and Children a nové pracovní 
skupiny ICA Toponyms. Poté následoval 15. blok referátů, které byly předneseny 
v osmi sekcích, a to: A – Discussion Forum: Cartography 2013, B – User Needs, 
C – Toponyms 1 – zde byl přednesen referát „Geonames – the Database of Geo-
graphical Names of the Czech Republic (T. Marek, O. Závodský), D – Renewable 
Energies, E – Reconstruction of Historical Data – zde byl přednesen referát „Geo-
referencing of the Third Military Survey of Austrian Monarchy“ (M. Talich, L. 
Soukup, J. Havrlant, K. Ambrožová, O. Böhm), F – Remote Sensing, G – Marine 
and Arctic Data Infrastructure, H – Aktuelle Entwicklung in der Atlaskartographie 
(referáty zde byly přednášeny v němčině). Souběžně probíhalo pracovní jednání 
komise ICA Cartography in Early Warning and Crisis Management, které řídil 
předseda komise prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. Zde odezněly i dva české 
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Sensor Imagery a Data Quality. Následoval 11. blok referátů, který probíhal
v 9 sekcích, a to: A – Statistical Mapping, B – Usability 1, C – Generalisation of 
Networks 2, D – Historical Cartographers and Their Work, E – Rock Depiction 
and Relief Representation – zde byl zařazen referát „Digital Rock Drawing on 
Czech Topographic Maps – Present and Future Development (J. Lysák, M. 
Traurig), F – Cartographic Education 1, G – Planetary Cartography, H – Geo-
daten heute und morgen (přednášky byly v němčině), I – Mixed Session; sou-
časně v té době probíhalo pracovní jednání komise ICA Data Quality.
      Po dopolední přestávce pokračovalo jednání 12. blokem referátů v 8 sekcích, 
a to: A – Geoanalytics in Urban Management, B – The Rhetoric of Maps, C – 
NSDI 2, D – 3D Cartography – zde byl zařazen referát „Techniques Used for Opti-
mizing 3D Visualization of Terezín Memorial (K. Jedlička, V. Čada, R. Fiala, P. 
Hájek, K. Janečka, J. Ježek, J. Roubínek, J. Strejcová, M. Vichrová), E – Cartographic 
Education 2, F – Disaster Management, G – Mixed Session, H – Aus der Arbeit der 
DGFK-Kommissionen (přednášky byly v němčině). Souběžně probíhalo pracovní 
zasedání komise ICA Ubiquitous Mapping.
        V době polední přestávky  proběhl 3. blok panelových diskuzí, do něhož bylo 
zařazeno 79 panelů. Z českých příspěvků to byly panely: „A Service- and Cloud-
-oriented Solution for Thematic Maps“ (R. Nétek, A. Vondráková, Z. Dobešová), 
„Georeferencer and Old Maps Online: How to Turn Scanned Maps into Attractive 
Discoverable Resource“ (P. Přidal), „Time Animation from Early Maps of the 19th 
Century“ (M. Mikloš, V. Voženílek), „Map Archive on Institute of Geography, 
Masaryk University: New Possibilities“ (Z. Stachoň, M. Konečný), „Semiotics, 
Syntactic and Cartometric Analysis of Müller´s Manuscript Maps of the Czech 
Regions“ (V. Čada, M. Vichrová).
      Odpolední jednání konference bylo zahájeno 13. blokem referátů, které 
probíhaly v osmi sekcích, a to : A – Map Design 5, B – Usability 2, C – User 
Needs in Map Reeding – zde byl zařazen referát „Influence of Non-technologi-



Obr. 4 Čestné členství v ICA obdržela K. Virrantaus (třetí zprava)
 a M. Konečný (druhý zleva)

Vědecké shromáždění Mezinárodní 
geodetické asociace ke 150. výročí 
jejího založení se konalo v Postupimi
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Ve dnech 2. až 6. 9. 2013 se konalo v německé Postupimi vědecké shromáždění 
Mezinárodní geodetické asociace (International Association of Geodesy – IAG ). 
Místo konání konference nebylo vybráno náhodně, protože právě nedaleko 
Postupimi – v Berlíně – došlo na počátku druhé poloviny 19. století k zahá-
jení mezinárodní spolupráce geodetů na měření oblouku zemského poledníku 
(tzv. stupňové měření). Tato mezinárodní spolupráce pak položila základy další 
širší vědecké spolupráci evropských zemí, již pod záštitou IAG. Vznik IAG je dato-
ván rokem 1863, z čehož vyplývá, že letošní vědecké shromáždění IAG oslavo-
valo výročí 150 let činnosti.
       Vzhledem k významnému jubileu uvádíme historické souvislosti vzniku IAG 
podrobněji. Stupňová měření pro oblast střední Evropy byla iniciována pruským 
generálem J. J. Baeyerem. Ustavující zasedání komise pro Central European Arc 
Measurement v roce 1862 a první všeobecná konference v roce 1864 v Berlíně 
jsou pak považovány za formální počátek IAG. Práce spojené s měřeními vedly 
k založení Královského pruského geodetického institutu v roce 1870, jehož 
presidentem byl jmenován J. J. Baeyer. Časem, spolu s nárůstem zainteresova-
ných zemí, se název instituce změnil na International Geodetic Association, 
která se roku 1919 stala součástí nově ustavené International Union of Geo-
desy and Geophysics (IUGG), roku 1922 pojmenovanou Section of Geodesy
a konečně roku 1932 přejmenovanou na IAG.
        V současnosti IAG na celosvětové úrovni sdružuje geodety a vědecké pracov-
níky v oblasti studia tvaru, rotace a gravitačního pole zemského tělesa, geode-
tických referenčních systémů a služeb poskytovaných široké mezinárodní od-
borné veřejnosti. Dlužno podotknout, že vzhledem k 150leté historii je IAG 
nejstarší mezinárodní vědeckou organizací.
      Vědecké shromáždění IAG se koná, jakožto nejvýznamnější akce v činnosti 
IAG vedle valného shromáždění IAG, pravidelně s periodou 4 let. Letošní vědecké 
shromáždění tak navázalo na předchozí, konané v roce 2009 v Buenos Aires,
a také na valné shromáždění IAG konané v rámci valného shromáždění IUGG
v roce 2011 v Melbourne.
     Shromáždění probíhalo v konferenčních sálech hotelu Dorint v Postupimi. 
Účastnilo se jej celkem více než 520 účastníků (někteří na obr. 1) z více jak 
50 zemí, přičemž nejvíce bylo zastoupeno pořádající Německo (200 účast-
níků), následované Čínou a USA (po 24 účastnících). Z České republiky (ČR)
se vědeckého shromáždění IAG účastnilo 15 geodetů a vědců, ze Slovenské 
republiky dva.
        Samotný program vědeckého shromáždění byl velmi intenzivní, časově roz-
vržen do pěti dnů, při současném konání přednášek ve třech různých sálech 
(F1, F2, F3) a doplněný prezentací posterů a řadou doprovodných akcí. Tema-
ticky bylo vědecké shromáždění rozděleno do šesti odborných zasedání:
1. Referenční rámce, definice, implementace a vědecké aplikace,
2. Tíhové pole a aplikace,
3. Měření, porozumění a stanovení přírodních rizik Země,
4. Výzkum a aplikace pro rotaci Země a její dynamiku,
5. Observační služby a systémy,
6. Snímkovací a pozorovací techniky a jejich aplikace,
odpovídajících přibližně zaměření jednotlivých komisí IAG (zasedání 1 až 4), 
služeb IAG a globálního geodetického observačního systému (GGOS). Každé 
zasedání bylo dále členěno do několika podsekcí – program podrobněji na 
http://www.iag2013.org. Vzhledem k významnému výročí IAG byl program 
doplněn o zvláštní zasedání věnované její historii. V celku lze konstatovat, že
svou šíří program vědeckého shromáždění pokryl kompletní spektrum ak-
tuálně diskutovaných témat IAG. 
      V následujících odstavcích je stručně shrnut obsah zajímavých přednášek.
Z programu prvního dne zaujala přednáška Ch. Freira (Německo), ve které
prezentoval transportabilní atomový gravimetr GAIN, jehož výsledky jsou
velice slibné. Odpolední slavnostní zahájení a úvodní projevy čelních představi-
telů federální vlády SRN, Braniborské zemské vlády, vrcholných představitelů  

referáty, a to: „Cartographic and Geoinformatics Strategies for Early Warning 
and Crisis Management“ (M. Konečný) a „The Emergency Support System: Story 
of One Project“ (T. Řezník).
       Po dopolední přestávce pokračovalo jednání konference 16. blokem referátů
v sedmi sekcích, a to: A – Geospatial Analytics 3 – zde byl přednesen referát 
„The Use of GIS Technology for Planning of GNSS Measurement“ (D. Bartoněk, 
I. Opatřilová), B – Toponyms 2, C – National Thematic Data Bases – zde byly před-
neseny referáty „The Informa of the State Map Series in the Czech Republic“ 
(M. Traurig, J. Langr), „New Elevation Models of the Czech Republic“ (K. Brázdil, 
I. Skalická) a „Fundamental Base of Topographic Data of the Czech Land Survey 
Office as a Source for Database Cartography and Other Applications“ (P. Šidli-
chovský), D – Glaciers in Mountain Cartography, E – Historical Survey and Mapping, 
F – Cartographic Learning Environments, G – Mixed Session; souběžně probí-
hala pracovní jednání komisí ICA Digital Technologies in Cartographic Heritage
a Cartography in Early Warning and Crisis Management, které řídil M. Konečný.
        Po polední přestávce byl uspořádán v plénu závěrečný ceremoniál konference, 
na němž obdržel prof. Fraser Taylor (Kanada) nejvyšší vyznamenání ICA – Carl 
Mannerfeltova zlatou medaili. Další členské vyznamenání – udělení čestného 
členství v ICA – obdrželi prof. Kirsi Virrantaus (Finsko) a prof. RNDr. Milan Konečný, 
CSc. (obr. 4). V následující části závěrečného ceremoniálu byly vyhlášeny vý-
sledky hodnocení map a atlasů, které byly vystaveny na mezinárodní výstavě
a zúčastnilo se jí 33 členských zemí ICA a 6 přidružených organizací. Dále byly 
vyhlášeny vítězné práce  dětské soutěže o cenu Barbary Petchenikové a výsledky 
sportovní soutěže v orientačním běhu, který byl uspořádán v rámci konference 
ICA. Zde ČR úspěšně reprezentovali v soutěži žen na střední trati J. Otrušilová
(3. místo), v soutěži mužů na dlouhé trati Z. Štěrba (1. místo) a v soutěži žen na 
stejné trati B. Stachoňová (2. místo).
     V závěru jednání pozvali zástupci brazilské delegace všechny přítomné 
delegáty k účasti na 27. mezinárodní kartografické konferenci ICA, která se bude 
konat v Rio de Janeiru v roce 2015. Součástí prezentace bylo i vystoupení bra-
zilské taneční skupiny. Konferenci pak uzavřel závěrečným projevem president
ICA G. Gartner.
        26. mezinárodní kartografická konference ICA přinesla řadu informací a no-
vých poznatků. Celkem bylo prezentováno 463 odborných referátů a 240 posterů. 
Nevýhodou byla pouze skutečnost, že převážná většina referátů probíhala sou-
běžně v několika sekcích a v téže době se konala i pracovní zasedání komisí ICA. 
Účastníci konference obdrželi abstrakty a v převážné části i plné znění referátů na 
konferenčním flash disku. Na něm jsou uvedeny i informace o exponátech vystave-
ných na mezinárodní výstavě map a atlasů. Kromě toho byl vydán tiskem výstavní 
katalog, který obdrželi delegáti v konferenčním balíčku. Organizačně byla kon-
ference zajištěna na vysoké úrovni, a to včetně stravování a ostatních služeb.

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
Praha
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Obr. 1 Část účastníků shromáždění IAG (foto GFZ)

1) Stavba vzhledem evokující věž a kapitánský můstek ponorky (U-boot) je reprezentantem 
expresionismu v moderní architektuře. Ve věži je umístěn sluneční teleskop k měření gra-
vitačního ohybu světelných paprsků procházejících v blízkosti Slunce – tedy k experimen-
tálnímu ověření Einsteinovy obecné teorie relativity.
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historii IAG. Byly předneseny tři příspěvky shrnující historii IAG. W. Torge 
(Německo) se věnoval období 1862 – 1916, tedy především stupňovým měře-
ním, ale také navazujícím státním triangulacím a prvním rozsáhlým nivelačním 
sítím. Zmíněna samozřejmě byla také kyvadlová tíhová měření, včetně zá-
sadního technologického přínosu R. Daudlebského ze Sternecku v této oblasti
(na svou dobu velmi přesný transportabilní kyvadlový přístroj). Novodobá his-
torie IAG byla dále představena v přednáškách C. Bouchera (Francie, období 
1917 – 1959) a I. Muellera (USA, období 1960 – 1990). Poté byly organizo-
vány exkurze po areálu GFZ s odbornými komentáři. Zároveň bylo možné na-
vštívit tematickou výstavu v tzv. Helmertově domě, kde byl mimo jiné v rámci 
muzeální expozice a knihovny k vidění i původní psací stůl, poznámky a pra-
covní pomůcky R. Helmerta (bývalý prezident IAG). V Helmertově domě naj-
deme také tzv. Pendulum Hall, tj. místnost, v níž byla provedena slavná abso-
lutní kyvadlová měření Kühnena a Furtwänglera v letech 1898 – 1904, viz doku-
mentační fotografie přístroje na obr. 3. Tato měření pak na dlouhá deseti-
letí ovlivnila geodetické základy Československa (a samozřejmě i mnoha dalších 
zemí). S dopadem dnes známé postupimské systematické chyby (cca 14 mGal) 
tehdejšího určení tíhového zrychlení se setkáváme prakticky dodnes, například 
v měřítku výšek systému Bpv.
      V přednáškovém sále F1 byl čtvrtý den ve znamení kosmických metod vý-
zkumu gravitačního pole Země. Dopoledne bylo v rámci zasedání 2.5 věnováno 
širokému spektru přednášek o studiu časových variací gravitačního pole Země 
souvisejících s transportem hmot, například oceánského proudění, srážkového 
cyklu a odtoku v různých oblastech Země, nebo tání a odtoku ledových hmot.
V této souvislosti již tradičně v popředí vyčnívá satelitní mise GRACE. O stavu mise 
obšírně referoval F. Flechtner (Německo). GRACE je již více než 12 let v provozu,
a tak současným největším problémem velmi limitujícím dosahované výsledky je 
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IUGG a IAG a pořádající organizace GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam se 
nesly především v duchu oslav významného výročí IAG.
      Druhý den byl kongresový sál F1 po téměř celý den věnován příspěvkům
s tematikou určování geoidu/kvazigeoidu. Podstatnou část zasedání v dopo-
ledních blocích zabraly především prezentace popisující nové aplikace výpočtů 
a určení modelu regionálního geoidu Jižní Ameriky, Afriky, Indonésie a jiných, 
zpravidla odlehlých oblastí, prakticky vždy za přispění leteckých gravime-
trických měření v kombinaci se satelitní gradientometrií, případně dále alti-
metrií. Tematickou výjimkou byl příspěvek P. Dykowského z Polska, který se 
věnoval odhadu souboru nejistot absolutního balistického gravimetru A10. 
Odpoledne program pokračoval a v rámci zasedání 2.4 zazněl mimo jiné i pří-
spěvek „Quasigeoid and the relation of ETRS to the Bpv system in the Czech 
Republic“ (O. Nesvadba, P. Holota, M. Lederer – ČR). V podvečer bylo zahájeno 
zasedání 2.2 věnované tvorbě globálních gravitačních modelů. Nový kombino-
vaný gravitační model, založený především na satelitních datech mise GOCE
s názvem EIGEN-6C3, představil Ch. Förste (Německo).
       Třetí den pokračoval přednáškami o globálních gravitačních modelech. V sále 
F2 probíhaly přednášky věnující se rotačním parametrům Země, tzv. EOP. Pro 
určení EOP jsou využívány metody DORIS, SLR, LLR, GNSS a především VLBI, 
které hraje svojí přesností nejvýznamnější roli, jak bylo zmíněno např. v před-
nášce R. Heinkelmanna (Německo). Odpoledne se v areálu GFZ Potsdam na 
vrchu Telegrafenberg, kde je známá Einsteinova věž architekta E. Mendelsohna
z roku 1920 (obr. 2)   , konalo zasedání věnované historii geodézie a zejména 1)



Obr. 2 Einsteinova věž od architekta E. Mendelsohna
na vrchu Telegrafenberg

Obr. 3 Absolutní kyvadlový gravimetr
Kühnena a Furtwänglera
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        V rámci odpoledního zasedání 2.1 R. Floberghagen (European SpaceAgency 
– ESA) v přednášce „GOCE mission status and swan song operations scenarios“ 
tradičně sumarizoval dosavadní výsledky mise GOCE a dále referoval o aktuál-
ním provozním stavu a předpokládaném dalším programu mise, která se velmi 
rychle přiblížila svému konci. Po dříve popisovaném snižování dráhy satelitu 
od srpna 2011 do února 2012 postupně až na 230 km se ESA rozhodla k dal-
šímu, poslednímu snížení dráhy na 224 km. Na této dráze se tedy satelit GOCE 
nacházel přibližně od konce května 2013 a setrval na ní až do okamžiku vy-
čerpání paliva ve druhé polovině října 2013, v atmosféře zanikl 11. 11. 2013. 
Netřeba podotýkat, že takto nízká dráha byla velmi významným krokem k dal-
šímu zvýšení vědecké hodnoty mise, tedy ke zvýšení přesnosti a zejména roz-
lišení získaných dat. Bez nadsázky lze říci, že díky nízké sluneční aktivitě zna-
menal poslední rok provozu satelitu, na dráze o více než 30 km nižší než plá-
nované, zásadní kvalitativní skok, který je ve vědecké komunitě hodnocen jako 
prakticky nová mise „GOCE-2“. Na druhou stranu, snížení dráhy se projevilo urči-
tým zkrácením životnosti satelitu vlivem rychlejší spotřeby paliva.
     V odpoledním bloku zasedání 2.1 byla GOCE věnována naprostá většina 
dalších příspěvků. Zajímavý byl například přehled dosaženého pokroku v mo-
delování gravitačního pole Země na úrovni L2 dat (J. M. Brockmann, Němec-
ko). Aktuálně je dostupná již čtvrtá verze řešení DIR (DIRect) a TIM (TIMe-
-wise), zahrnující veškerá data až do března 2013 (tedy až do druhého sní-
žení výšky dráhy). Z postupného vývoje řešení TIM je jasné, že mise GOCE pře-
sáhla očekávání v přesnosti i rozlišení získaných dat. Pozornost byla věnována 
také kalibraci dat pomocí pozemních dat nebo satellite cross-overs (P. Breiden, 
Německo), nebo přesnějšímu určení dráhové dynamiky za pomoci orientačních 

téměř nulová kapacita palubních akumulátorů. Vzhledem k tomu pak oba
satelity při letu v zemském stínu velmi rychle vyčerpají energii k napájení palub-
ních přístrojů (zejména mikrovlnného dálkoměru). Pokračovat v měření lze poté, 
až jsou aktivovány fotovoltaické články přímým slunečním osvitem.
     Kromě zasedání 2.5 jsme se zaměřili také na program zasedání 1.1, mimo 
jiné na velmi pěknou přednášku H. Drewese (Německo) o historii geodetických
referenčních rámců, počínaje stupňovými měřeními a národními triangulacemi
ve druhé polovině 19. století až po moderní terestrické referenční systémy sou-
časnosti. Přednáška tak jistým způsobem navazovala a rozvíjela tematiku třetího 
dne zasedání věnovaného historii IAG. Zvláště chronologický přehled technologií
a zvyšování přesnosti až po postupný nástup kosmických metod velmi přehledně 
demonstroval pokrok klasické geodézie dosažený úsilím posledních 150 let.
      Rovněž přednáška Z. Altamimiho (Francie) „The International Terrestrial Refe-
rence Frame: current status and future challenges“ stála rozhodně za pozornost. 
Bylo z ní možno získat velmi cenný přehled o současném stavu ITRS, aktuální 
problematice, teoretických i praktických výzvách a očekávaném budoucím vývoji 
ITRS. Lze tak říci, že realizace a fyzikální modelování globálních pozemních 
polohových systémů se dostává do fáze, kdy bude možné ITRS využít jako uni-
verzální georeferenční systém pro prakticky všechny účely, od vědeckých studií
až po běžné potřeby každodenní praxe. Na uvedené přednášky navazovaly 
další, úžeji zaměřené prezentace věnované dílčím aspektům, například detekci 
a přesnosti polohy geocentra a systematických chyb jednotlivých měřických 
technologií při jeho určování (P. Rebischung, Francie), nebo vlivu slapového
a atmosférického zatěžování na determinaci referenčního rámce (T. van Dam, 
Lucembursko).
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Obr. 4 P. Holota představuje Prahu jako dějiště
příštího valného shromáždění IUGG

Konference Intergraph
GeoForum CS 2013
se konala v Mikulově

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
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Babí léto na Pálavě si spojují lidé především s vinobraním, kterému je v Miku-
lově věnován vždy jeden zářijový víkend. Tradiční akce vyvolává všeobecně 
mimořádný zájem, všichni zúčastnění oslavují končící sklizeň hroznů a vzdávají 
hold svému oblíbenému nápoji. Čím je na sklonku léta pro širokou veřejnost
v Mikulově vinobraní, tím je pro uživatele produktů a řešení společnosti Intergraph 
konference GeoForum CS. Setkávají se na ní zástupci společnosti se svými zákaz-
níky a partnery, aby se vzájemně pochlubili sklizní plodů své činnosti za uply-
nulé období. V Mikulově se tento rok konala konference potřetí za sebou, tradice 
konference tedy zdaleka nesahá tak daleko, jako je tomu u zmíněné vinařské 
slavnosti. Celkově však již 14. ročník může opravňovat k tvrzení, že GeoForum 
zaujalo stálé místo v kalendáři zainteresovaných odborníků z České republiky 
(ČR) i Slovenské republiky (SR), obr. 1. Tento rok byl pro akci naplánován 
termín ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2013.
       GeoForum CS má do určité míry komerční charakter vzhledem k tomu, že se 
jedná o uživatelskou konferenci. Na druhé straně, bohatost témat a probírané 
zájmové oblasti mají širší platnost a je možné jejich závěry aplikovat obecněji. 
Konkrétně například již tradičně je na konferenci věnován prostor záležitostem 
a řešením, která souvisejí se směrnicí INSPIRE. Tomuto tématu byl tak tento rok 
opět věnován zvláštní blok příspěvků, který byl zařazen do programu jako úvod
k hlavnímu bloku programu. Vedle jiných zde posluchače zaujal zejména spo-
lečný příspěvek Evy Kubátové z Ministerstva vnitra ČR a Danuše Svobodové
ze Zeměměřického úřadu (ZÚ, obr. 2), který informoval o současném stavu 
zpracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do 
roku 2020 (GeoInfoStrategie).
      Oficiální zahájení konference GeoForum CS obstaral generální ředitel společ-
nosti Intergraph CS, s. r. o., Leoš Svoboda. Ve svém vystoupení připomněl, že 
Intergraph CS je členem skupiny Hexagon, což umožňuje nabízet a realizovat 
komplexní řešení – Smart Solutions, jak hlásá proklamační heslo. Uživatelé 
produktů společnosti tak mohou provádět širokou škálu činností počínaje sběrem 
dat pomocí monitorovacích senzorů, dále analyticky zpracovávat naměřené 
údaje v kontextu ostatních podkladů, poskytovat kvalitní a rychlé informace 
odpovědným pracovníkům pro lepší rozhodování a konečně vizualizovat vý-
sledky pro veřejnost. Poslední novinka produktového centra společnosti, nové 
Intergraph Geospatial portfolio, v sobě spojuje všechny geoprostorové obory – 
fotogrammetrii, dálkový průzkum Země a geografické informační systémy – do 
jednoho efektivního systému. Uživatelé tak mohou získat spolehlivá a ověřená 
data současně z více zdrojů, následně je potom mohou rychle a bezpečně sdílet.
Na úvodní vystoupení navázaly další konferenční příspěvky, které uváděly již 
konkrétní příklady řešení poskytovaných společností Intergraph. Prezentované 
informace přijímali posluchači s velkým zájmem a již od první přestávky měli 
mnozí řadu námětů k diskuzím v kuloárech (obr. 3).
        Vzhledem k tematickému rozpětí projednávané problematiky se program 
konference po úvodním hlavním bloku rozdělil na dvě jednací sekce. První sekce, 
zaměřená více na oblast státní správy, byla nazvána Geospatial, druhá sekce se 
jmenovala Inženýrské sítě a telekomunikace.
        V sekci Geospatial zaujal posluchače v první řadě příspěvek zástupce Intergraphu 
Claudia Mingrina (obr. 4), který se podrobněji věnoval nabídce produktů, služeb 
a řešení, zejména s ohledem na strategické záměry společnosti pro období 2014 
až 2017. Kromě jiného uvedl, že komplexní portfolio Hexagon a Intergraph SG&I 
(divize Security, Government & Infrastructure) klade zvláštní důraz na oblast 
veřejné správy. Příspěvky dalších přednášejících představily pestrou paletu užití 
produktů v různých aplikacích pracujících s geoprostorovými daty. Z pozice posky-
tovatelů řešení, tedy prostřednictvím zástupců společnosti Intergraph (Vladimír 
Špaček), tak byly třeba představeny příklady využití 3D dat v různých aplikacích  
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tenzorů a měření satellite to satellite tracking (SST). Prezentováno bylo i čistě 
řešení SST (GNSS) gravitačního pole (H. Bock, Švýcarsko). P. Visser (Nizozemsko) 
demonstroval možnosti určení časových změn gravitačního pole pomocí GOCE
v nové dráhové konfiguraci. Výsledky jsou velmi povzbudivé, přestože mise 
GOCE nebyla zamýšlena na určování časových změn a variací zemských hmot.
      Na čtvrtý den bylo navázáno i pátý, závěrečný den. Několik přednášek bylo 
věnováno především misi GFO (Geosat Follow On nebo také GRACE Follow On). 
Jedná se o dva satelity letící blízko za sebou podobně jako v případě mise 
GRACE, avšak jejich vzájemná vzdálenost bude měřena laserovým interfero-
metrem, dále budou družice vybaveny i přesnějšími přístroji pro sledování orien-
tace a polohy satelitu a dalším vybavením. Můžeme konstatovat, že proces pří-
pravy mise běží podle plánu, návrh satelitu a jeho přístrojového vybavení se 
nachází už ve stádiu oponentur testů prototypových zkoušek, přičemž k samotné 
realizaci zbývá už jen málo. Zahájení měřické fáze mise je plánováno na rok 2017.
       Mnoho prostoru bylo též věnováno možnostem při očekávané přestávce (do 
roku 2017 v případě nefunkčnosti mise GRACE), kdy na orbitě nebude žádný 
satelit určený primárně pro sledování variací gravitačního pole Země. Jako alter-
nativa může být využita připravovaná magnetometrická mise SWARM, která 
při sledování poruch drah družic metodou SLR a GNSS poskytne sice pouze 
poměrně nízké prostorové rozlišení s nižší přesností, avšak s vyšším časovým 
rozlišením oproti GRACE.
       Ch. Siemes (ESA) představil aktuální studie agentury k satelitní misi zaměřené 
na přesnější výzkum a mapování časových změn gravitačního pole Země. Simu-
lovány a diskutovány byly zejména různé formace satelitů, nejčastěji pouze 
dvou, s různým časovým a prostorovým pokrytím, přičemž cílem je najít co nej-
vhodnější kompromis. V rámci zasedání 1.2 byla prezentována zajímavá před-
náška D. Svehly (ESA) studující relativistické a jiné systematické, dosud nepříliš 
známé chyby v určování drah SLR. Tyto chyby mají vzhledem k nezastupitel-
nosti metody SLR v určitých oblastech geodézie vážný dopad na dráhové mo-
dely (zejména radiální komponenta) a tím i na odvozené veličiny, včetně např. 
polohy geocentra. Zároveň byla navržena metoda dvojích diferencí s upra-
venou metodou SLR současně pozorující více satelitů, která by většinu zmíně-
ných systematických efektů eliminovala. Metoda je však zatím ve fázi návrhu, 
její realizace není totiž technicky snadná.
       Odpoledne proběhlo slavnostní zakončení, na němž byly mimo jiné vedou-
cími zasedání jednotlivých sekcí shrnuty závěry vyplývající z průběhu programu 
zasedání a z přednesených příspěvků. Téměř na závěr uvedl P. Holota (ČR –
obr. 4) krátkou upoutávku na 26. valné shromáždění IUGG, které se bude 
konat v roce 2015 v Praze. Závěrečnou řeč přednesli čelní představitelé IAG
a za místní organizační výbor H. Schuh (Německo).

Ing. Martin Lederer, Ph.D.,
Ing. Otakar Nesvadba, Ph.D.,

Zeměměřický úřad, Praha



Obr. 1 Účastníci konference v hlavním sále

Obr. 2 O GeoInfoStrategii informuje zástupkyně ZÚ
D. Svobodová

Obr. 3 Účastníci konference při četných
diskuzích v kuloárech
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      Oproti předchozím ročníkům konference podstatně vzrostl počet příspěvků 
zabývajících se aplikacemi uplatňujícími se u výrobců elektrické energie, u správců 
sítí a v distribučních a telekomunikačních společnostech. V programové sekci 
Inženýrské sítě a telekomunikace byly prezentovány nejrůznější příklady řešení  
– od uživatelsky jednoduchých až po složité geografické informační systémy 
integrované s řadou jiných ekonomických, výpočtových a provozně technických 
systémů. 
    Na konferenci se prezentoval také resort zeměměřictví a katastru. Již ve 
zmíněném úvodním bloku INSPIRE informoval posluchače Bohumil Vlček ze
ZÚ o zkušenostech s implementací harmonizovaných dat. V uživatelské sekci 
Geospatial to pak byl příspěvek ZÚ (Petr Dvořáček), který představil aplikace pro 
mobilní zařízení, umožňující přístup k resortním datům. Zástupce dodavatele 
Portálu produktů a služeb resortu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
(Tomáš Sasko z firmy G-BASE, s. r. o.) prezentoval zkušenosti z návrhu a tvorby 
e-shopu. Vedle uvedených prezentací také připomněli mnozí další přednášející 
důležitou úlohu referenčních mapových podkladů, dat a především mapových 
služeb poskytovaných resortem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

nebo možnosti moderních streamovacích protokolů pro efektivní sdílení dat 
(protokoly ECWP). Další příspěvky prezentovaly možnosti řešení, které byly apli-
kovány za přispění Intergraphu prostřednictvím uživatelů. Z oblasti státní správy 
to bylo například představení aplikační nadstavby Geoportálu Jihomoravského 
kraje – Cloud pro obce Jihomoravského kraje (Vladimír Klimeš), zástupce Stře-
dočeského kraje (Jiří Vomočil) zase prezentoval Portál územního plánování.
O spojení moderních mobilních komunikačních technologií a portálových řešení 
při správě městského majetku informovali společným vystoupením zástupci
GEFOS, a.s. (Patrik Starčevský) a statutárního města České Budějovice (David Kříž).  
Příklady moderních technologií, které jsou aplikovány v oblasti lesního hospo-
dářství, představili zástupci slovenského Národného lesníckeho centra (Ľuboš 
Halvoň) nebo státního podniku Lesy ČR (Martin Hamák). V prvním případě se 
jednalo o uplatnění serverových řešení Intergraph, druhý příklad se zabýval 
aktualizací dat s využitím zařízení globálního navigačního družicového systému. 
Významnou pozici v portfoliu produktů společnosti Intergraph zaujímají řešení 
pro krizový management. Informoval o tom příspěvek Intergraph řešení pro 
ochranu obyvatelstva a ostrahu (Jan Stankovič).

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST



Obr. 1 Pohled na předsednictvo při zahájení konference

Obr. 4 Zástupce Intergraphu C. Mingrino při prezentaci

Geodézie a Důlní měřictví 2013
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       Ing. J. Klát (prof. I. Černý, Ostrava) zhodnotil rozmach měřické služby v Ostrav-
sko-karvinském revíru v letech 1945 až 2000 a připomněl nejdůležitější mez-
níky vývoje. Ing. J. Pospíšil, Ph.D. (IGDM), přítomné seznámil s modernizací výuko-
vých pracovišť IGDM. Dr. inż. P. Kalisz (mgr. inż. M. Zięba, GIG) jednal o vlivu 
hornické činnosti na hlavní vodovody v Hornoslezském uhelném revíru. Robustní 
ortogonální model regresní roviny představil doc. J. Gašinec (doc. S. Gašincová, 
ÚGKIS, TUKE). Stejní autoři se též věnovali přibližnému výpočtu meridiánové kon-
vergence a délkového zkreslení Křovákova zobrazení. Ing. M. Gergeľová, PhD. 
(doc. Ž. Kuzevičová, doc. L. Kovanič, ÚGKIS, doc. Š. Kuzevič, Ústav podnikania
a manažmentu, TUKE), hovořila o automatizaci tvorby prostorových modelů
v prostředí geografických informačních systémů. O deformační analýze s vol-
bou kofaktorů síťové struktury zaměřené GNSS referoval Ing. S. Labant, PhD. 
(prof. G. Weiss, ÚGKIS, Ing. R. Weiss, PhD., Ústav geoturizmu, TUKE). Doc. L. Ličev ve 
dvou za sebou jdoucích příspěvcích (J. Tomeček, T. Hudeček, J. Šivic, katedra in-
formatiky, VŠB-TU) seznámil s dalším vývojem obrazového systému FOTOM  , 
využívaného pro kontrolu šachet i v chirurgii. Porovnáním výsledků zaměření 
povrchového lomu fotogrammetricky a laserovým skenováním se zabývala 
Ing. K. Pukanská, PhD. (Ing. K. Bartoš, prof. J. Szabová, ÚGKIS, TUKE). Námě-
tem příspěvku dr. inż. A. Kowalského (Ing. A. Walentek, GIG) byl vliv hlubin-
ného dobývání na deformace povrchu. O novém zaměření části historického 
jihlavského podzemí referoval Ing. T. Jiřikovský, Ph.D. (Ing. T. Křemen, Ph.D., 
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze). Ing. P. Strahlheim (Ing. S. Dejl, 
Severočeské doly, a. s., Chomutov) přiblížil přesné nivelační měření tzv. kulové 
dráhy (horizontálního ložiska o průměru 15,2 m) povrchového kolesového ry-
padla. Ing. M. Plakinger (Ing. J. Beck, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Ing. 
M. Fraštia, PhD., KG SvF STU) seznámil přítomné se sledováním vlivů poddolo-
vání na povrch pomocí bezpilotního leteckého zařízení Gatewing X100. Ing. 
J. Ježko, PhD. (KG SvF STU) promluvil o kontrole přijímačů GNSS podle STN ISO 
17123 a ve druhém příspěvku (prof. Š. Sokol, Ing. M. Bajtala, PhD., KG SvF STU, 
Ing. P. Černota, Ph.D., IGDM) přiblížil testování robotizované stanice Trimble S8 
Plus Robotic podle stejné mezinárodní normy. Prof. Š. Sokol (Ing. M. Bajtala, 
PhD., Ing. M. Lipták, KG SvF STU) porovnal tři geodetické metody (polární, po-
zemního skenování, digitální fotogrammetrie) používané pro sběr prostoro-
vých dat. RNDr. L. Plánka, CSc. (Ústav geodézie FS VUT v Brně), zasvěceně hovořil 
o mapách s geologickou tematikou, obsažených v Atlase krajiny ČR z roku 2012. 
Vlivem hustoty vstupních dat na přesnost určení objemů pomocí digitálního 
modelu reliéfu se zabýval Ing. M. Lipták (prof. Š. Sokol, Ing. M. Bajtala, PhD., 
KG SvF STU), Ing. Josef Blín (Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA, Coal Services, a. s., doc. 
M. Mikoláš, VŠB-TU) přiblížil 3 000 dní automatického monitoringu bočních svahů 
lomu ČSA společnosti Litvínovská uhelná, a. s., Ing. M. Novosad, Ph.D. (Ing. P. 
Černota, Ph.D., doc. H. Staňková, Ing. J. Pospíšil, Ph.D., Ing. J. Mučková, Ph.D., 
IGDM) referoval o připojovacím a usměrňovacím měření jamou ČSA 2 a Mír 5 
pro potřeby stavby spojovacího tunelu délky cca 3 km mezi Doly Karviná a Dar-
kov. Měřickým pracím na tomto tunelu byl věnován závěrečný referát Ing. R. 
Gabrysze (OKD, a. s.).

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

        Z Mikulova odjížděli účastníci konference GeoForum CS 2013 bohatší o mnohé 
poznatky a s odhodláním uplatnit získané podněty v další práci. Pořadatelé tak 
mohou vzhlížet k příštímu roku s nadějí, že kvalitní program příštího ročníku se 
jim podaří naplnit bez větších potíží.

Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad, Praha
foto: Intergraph CS, s. r. o.

U Milína je název i místopisné určení hotelu, v němž se ve dnech 2. až 4. 10. 
2013 konala mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2013, která 
současně byla 20. konferencí Společnosti důlních měřičů a geologů (SDMG). 
Kromě Institutu geodézie a důlního měřictví (IGDM) Hornicko-geologické fa-
kulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU) byly spoluorga-
nizátory katedra geodézie Stavební fakulty STU v Bratislavě (KG SvF STU), Ústav 
geodézie, kartografie a informačních systémů (ÚGKIS) Fakulty BERG Technické 
univerzity v Košicích (TUKE), katedra důlní geodézie a životního prostředí Hornicko-
-hutnické akademie v Krakově a Ústřední hornický institut (GIG) v Katovicích.
      Konferenci zahájil Ing. Martin Vrubel, Ph.D., předseda SDMG (obr. 1, stojící 
vlevo). Po zaznění stavovské písně „Hornický stav budiž velebený“ při-
pomněl zhruba sedmi desítkám registrovaných účastníků z podniků a škol České 
republiky (ČR), Polska a Slovenské republiky základní témata, kterým se v reakci 
na profesní změny a potřeby věnovaly předchozí konference. Konstatoval, že 
ve srovnání členských zemí Mezinárodní společnosti důlních měřičů (ISM) patří 
tento obor v ČR ke světové špičce úrovní i vybavením. 
    Dále bylo předneseno 23 referátů, z toho 11 v řeči zahraničních autorů. 
Všechny jsou obsaženy ve sborníku (236 stran formátu A4, ISBN 978-80-248-
-3190-9), jehož jeden výtisk organizátoři opět věnovali do knihovny Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i., Zdiby. 
Zájemci tedy mají dobrou možnost se seznámit s jednotlivými příspěvky, dopro-
vázenými kvalitními barevnými obrázky. V dalším textu je proto uveden jen  
stručný přehled jednotlivých témat v pořadí jejich přednesení. Uvedeno je jméno 
a zaměstnavatel přednášejícího, v závorce jsou jména spoluautorů, vždy se zjed-
nodušenou titulaturou.

NG



Obr. 2 Účastníci konference na nádvoří dolu Řimbaba

Družicové metody v geodézii
a katastru

OZNÁMENÍ

Ani sa nechce veriť, ale je tomu tak. Dekan 
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej tech-
nickej univerzity (STU) v Bratislave prof. 
Ing. Alojz Kopáčik, PhD., pedagogický za-
mestnanec Katedry geodézie (KG) SvF STU, 
v dobrom zdraví, plný tvorivej aktivity, elánu 
a optimizmu oslávil 6. 10. 2013 55. naro-
deniny. Toto významné jubileum dáva mož-
nosť pripomenúť si jeho životnú dráhu a pra-
covné úspechy.
   Jubilant, významný odborník v inži-
nierskej geodézii (IG), sa narodil v Šali

55 rokov dekana Stavebnej
fakulty STU v Bratislave 
prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.

OSOBNÉ SPRÁVY*
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Duslo Šaľa, kde pracoval v oddelení dokumentácie. V rokoch 1983 až 1986 bol 
interným ašpirantom na KG SvF SVŠT. Po skončení ašpirantúry prešiel na peda-
gogické miesto na KG SvF SVŠT (od 1. 4. 1991 STU) ako odborný asistent na 
predmety geodézia, geodézia v podzemných priestoroch (GvPP) a IG. Vedeckú 
hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1987. V rokoch 1991 až 1994 
pôsobil na KG a IG Technickej univerzity vo Viedni, kde prednášal a viedol cvi-
čenia z predmetov geodézia a IG. V roku 1996 získal autorizáciu na vybrané 
geodetické a kartografické činnosti. Za docenta pre odbor geodézia bol vyme-
novaný 1. 4. 1998 na základe habilitačnej práce a za profesora pre odbor geo-
dézia a geodetická kartografia 1. 4. 2004. Akademickú funkciu prodekana SvF 
pre oblasť investícií, informačných technológií, knižničných fondov a súčasne 
prodekana koordinujúceho pedagogickú činnosť odboru GaK vykonával od 1. 2. 
2000 do 31. 1. 2007. Akademickú funkciu dekana SvF STU vykonáva od 1. 2. 
2007 (druhé volebné obdobie).
       Prof. Kopáčik, PhD., prednáša predmety IG I, IG II, GvPP, meracie systémy v IG
a v anglickom jazyku predmet Surveying in Civil Engineering (CE) v rámci štú-
dia CE. Je školiteľom doktorandov a členom odborových komisií pre GaK na STU 
v Bratislave, Českom vysokom učení technickom v Prahe a Technickej univer-
zite v Košiciach. 
     V pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti sa prof. Kopáčik zameral 
najmä na oblasť vývoja automatizovaných meracích systémov a možnosti ich 
využitia v IG. Zaslúžil sa o zavedenie predmetu meracie systémy v IG do výučby 
a o jeho zabezpečenie študijnou literatúrou. Je autorom 1 monografie, spolu-
autorom 1 učebnice, autorom a spoluautorom 4 dočasných vysokoškolských 
učebníc (skrípt), 19 realizovaných projektov a vyše 100 odborných a vedeckých 
prác, z toho viac ako 30 v zahraničí. Referoval na domácich (31) a medzinárod-
ných (29) konferenciách a sympóziách. Je tiež spolueditorom 9 zborníkov z medzi-
národných konferencií. Je zakladateľom a odborným garantom série medziná-
rodných konferencií o IG v anglickom jazyku INGEO.
     Prof. Kopáčik sa popri pedagogickej činnosti aktívne zapája do riešenia vý-
skumných úloh a grantových projektov, najmä v oblasti automatizácie procesu 
merania a navigácie vo vnútorných priestoroch (indoor navigation). Je zodpoved-
ným riešiteľom 4 grantových projektov a spoluriešiteľom 10 výskumných úloh.
      Prof. Kopáčik, PhD., je aktívnym členom viacerých komisií. Je zakladateľom 
a od roku 1999 predsedom technickej komisie č. 89 Geodézia a kartografia 
Slovenského ústavu technickej normalizácie. V rokoch 2002 až 2010 bol čle-
nom pracovnej skupiny siete európskych univerzít, ktorej cieľom bolo vypraco-
vanie jednotného modelu študijného programu všeobecne akceptovateľného 
na univerzitách zabezpečujúcich výučbu geodézie, kartografie, katastra a geo-
grafických informačných systémov v Európe. Od roku 2002 je členom a národ-
ným delegátom komisie C2 „Vzdelávanie“ Medzinárodnej federácie geodetov 
(FIG). Na valnom zhromaždení FIG v roku 2004 bol zvolený za predsedu komisie 
C6 „IG“ FIG na roky 2006 až 2010. Od roku 2005 je členom korešpondentom 
geodetickej komisie Bavorskej akadémie vied. Od roku 2008 je predsedom skú-
šobnej komisie Komory geodetov a kartografov, ako aj iných komisií.
     Do ďalších rokov želáme prof. Ing. Alojzovi Kopáčikovi, PhD., veľa pevného 
zdravia, nové tvorivé úspechy, dostatok síl v ďalšom rozvoji SvF STU a pohodu
v osobnom živote.

Ústav geodézie na Fakultě stavební  VUT v Brně, Veveří 95, pořádá ve čtvrtek  
6. 2. 2014 celostátní seminář s mezinárodní účastí „Družicové metody v geo-
dézii a katastru“. Bližší údaje jsou uvedeny na http://www.fce.vutbr.cz.

Prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.,
Ústav geodézie FS VUT v Brně

    Ve sborníku není otištěn text vystoupení Ing. N. Němcové (Ing. T. Honč, 
Geotronics Praha, s. r. o.), která představila nové technologie GNSS firmy Trimble, 
zejména model R10. Ing. F. Kobrle (Ing. D. Šantora, Gefos, a. s.) jednal o přes-
nosti měřických technologií, resp. o vlivu konstrukce a kvality výroby (včetně tří-
nožek, stativů atd.), na přesnost měřických úkonů; ve sborníku je pouze anotace.
        Tradicí konferencí SDMG je kromě podzimního termínu a večerního posezení 
především místo konání v některém z důlních revírů. Příbramský rudný revír je 
zmiňován už roku 1321, těžba (zejména stříbra a olova) dosáhla rozvoje a vrcholu 
v 18. až 19. století. Ve 20. století převládla těžba uranu, která byla ukončena 
roku 1992. Mnohé z dochovaných hmotných svědků této významné minulosti 
dnes patří k národním kulturním a technickým památkám. Odborná exkurze 
do Hornického muzea Příbram a na doly Drkolnov, Řimbaba a Vojtěch vzbudila 
u účastníků velký zájem (obr. 2). Je vhodné zmínit – vedle samozřejmé profe-
sionality – stavovskou zodpovědnost a především důslednost a nadšení sou-
časných i bývalých zaměstnanců, kteří se o zachování, obnovení a údržbu pa-
mátek zasadili a průběžně starají.  
       Příští 21. konference SDMG se bude pravděpodobně konat v Chomutově. Do 
té doby: Zdař Bůh!

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze

v rodine geodeta, kde v roku 1977 maturoval na gymnáziu. Odbor geodézia
a kartografia (GaK) skončil na SvF Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave s vyznamenaním v roku 1982 a nastúpil do národného podniku
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