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Vážení čtenáři,
ve dnech 16. až 18. března 2006 se uskutečnil v Praze – Letňanech, pod odbornou garancí VÚGTK
a pod záštitou předsedy ČÚZK a náčelníka Geografické služby AČR, 1. mezinárodní veletrh
geodézie, kartografie, navigace a geoinformatiky GEOS 2006. Při této akci se konala také její
doprovodná odborná konference, ze které je tento sborník přednášek, který se Vám dostává do rukou.
Událost se setkala s výrazným zájmem odborné i laické veřejnosti. Partnery veletrhu se staly všechny
směrodatné oborové asociace, svazy a školy, a akce se aktivně zúčastnilo více jak 40 vystavovatelů.
Profesionálové odvětví se prezentovali v jednotlivých oblastech jako je geodézie (přístroje, software,
geodetické práce, katastr nemovitostí), kartografie a mapování (přístroje, mapová tvorba), navigační
systémy (dopravní prostředky, turistika), fotogrammetrie a dálkový průzkum (přístroje, software,
letecké snímkování, satelitní data) a geoinformace a GIS (informační systémy a databáze
geoinformací, software, územně orientované informační systémy, informační systémy měst a obcí,
atd.).
Skupinu veletrhů navštívily tisíce profesionálů a desetitisíce laických návštěvníků. Právě také
skutečnost, že se GEOS 2006 konal v rámci jarní skupiny specializovaných stavebních veletrhů,
výraznou měrou přispěla k úspěchu celé události: PVA Letňany při této akci uvítaly celkem 52 300
návštěvníků, z nichž odhadem 12 000 navštívilo veletrh GEOS.
Veletrh doprovázela třídenní odborná Konference GEOS 2006, pořádaná pod odborným dohledem
VÚGTK, na které zaznělo přes 70 příspěvků odborníků z pěti evropských států. Přednášky pokrývaly
široké spektrum aktuální problematiky celého odvětví a některé referáty vyvolaly velmi živou diskusi.
Hlavním mottem konference však bylo: „Současný stav a budoucnost oboru a profese“, podle
něhož se jmenovala také její úvodní nejobsáhlejší sekce. Další sekce: Geodetické základy, Geodetické
práce, Geoinformace a GIS, Katastr nemovitostí, Fotogrammetrie a dálkový průzkum, Navigační
systémy a služby založené na lokaci, Kartografie a mapová tvorba, pak rovnoměrně pokrývaly
všechny obory celého odvětví. Vzhledem k množství příspěvků a šíři jejich záběru se tak konference
GEOS 2006 stala v ČR dosud zcela ojedinělou a právem lze hovořit o první reprezentaci odvětví
v celé jeho šíři a to nejen vzhledem k odborníkům, ale i směrem k laické veřejnosti.
Příspěvky uvedené ve sborníku jsou v pořadí v jakém byly na konferenci přednášeny. Jsou tudíž
i tříděny do jednotlivých sekcí pro usnadnění orientace v jejich velkém množství. V některých
případech přednášející z časových důvodů nedodali plné texty příspěvků nebo anotace, což je pouze
na škodu věci. Zatímco v papírovém sborníku jsou pouze anotace příspěvků, na přiloženém CD-ROM
jsou pak jejich plné texty, prezentace a ve většině případů i zvukové záznamy vystoupení řečníků.
Při slavnostním večeru, který se uskutečnil závěrem prvního veletržního dne, byly předány ceny
soutěže o Technické dílo roku 2005, kterou pořádala Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická
komora) ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Českým svazem geodetů
a kartografů:
Výsledky internetového hlasování:
1. Podrobné měření Jednotné digitální mapy Prahy 3D, Institut městské informatiky hl. m. Prahy,
GEODET, spol. s r.o., Grid a.s
2. Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T, by/S@T group a.s.
3. Informace z katastru nemovitostí, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
Zdiby
Výsledky hlasování odborné poroty:
1. Přesun tubusu metra přes řeku Vltavu, CCE Praha s.r.o., Ing. Jaroslav Pohan
2. Geoportál Zeměměřického úřadu, Zeměměřický úřad Praha

3. Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T, by/S@T group a.s.
Byla také předána Cena Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory) za přínos k rozvoji
soukromého podnikání v geodézii a kartografii v ČR a za spolupráci při tvorbě a novelizaci legislativy
v Parlamentu ČR: získal ji Český úřad zeměměřický a katastrální.
Květen 2006
Milan Talich
odborný poradce veletrhu

Dear readers,
The 1st International Fair of Geodesy, Cartography, Navigation and Geoinformatics GEOS 2006
was held at the exhibition area in Prague-Letňany during 16th to 18th March 2006 under the expert
guarantee of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography (VUGTK), and under
the auspices of the President of the Czech Office of Surveying, Mapping and Cadastre (ČÚZK) and
the Chief of the Geographic Service of Army of the Czech Republic. The collection of lectures that
you have got in your hands resulted from the accompanying professional conference.
The event was welcomed with a considerable interest of both, professionals and non-professionals. All
appropriate branch associations, unions and schools become trade fair partners, and more than 40
exhibitors took part at the fair. Experts presented their works in the following fields: geodesy
(equipment, software, geodetic work, cadastre of real estate), cartography and mapping (equipment,
map creation), navigation systems (means of transport, tourism),photogrammetry and remote sensing
(equipment, software, aerial survey photographs, satellite data), geoinformation and GIS (information
systems and geoinformation databases, software, area orientated information systems, information
systems of municipalities, etc.).
Thousands of professionals and ten thousands of non-professionals visited the trade fairs. It was the
fact that GEOS 2006 was held in the frame of the spring trade fairs of building structures that brings
the success of the whole event: the Prague exhibition area in Letňany welcomed up to 52 300 visitors,
out of which about 12 000 visited the fair GEOS.
The fair was accompanied by a professional Conference GEOS 2006 (held under the expert guarantee
of VUGTK) that lasted for three days. More than 70 presentations were given at the conference
by experts coming from five European countries. The presentations covered broad scope of current
problems of the field, and some of them led to vital and interesting discussions. “The Present State
and Future of the Branch and Profession” was the principal motto of the whole event. It was also
the name of the most comprehensive introductory block of lectures. Further blocks of lectures,
as Geodetic Principles, Geodetic Work, Goeinformation and GIS, Cadastre of Real Estate,
Photogrammetry and Remote Sensing, Navigation Systems and Services Based on Location,
or Cartography and Map Creation evenly covered all branches of the field. With respect to the number
and scope of its lectures the conference GEOS 2006 turned into not only unique, but also first
presentation of the branch in its entire scope regarding both, professionals and non-professionals.
The expert contributions in this collection are in the same order as presented to the audience
at the conference. Therefore they are classified in accordance with the appropriate blocks of lectures
in order to simplify orientation in their respectable number. Unfortunately, due to time restrictions,
some of the full texts or lecture annotations were not submitted to us. While in the paper form
collection only annotations of the lectures are available, enclosed CD-ROM contains full texts,
presentations and, in most cases, sound records of the speakers´ performances.
During the gala ceremony, that took place in the evening of the first fair day, the prize “Technical
Work of Year 2005” of the competition arranged by the Chamber of Surveyors and Cartographers in
a cooperation with the Czech Office of Surveying, Mapping and Cadastre and the Czech Association
of Geodesists and Cartographers was handed over.
Results of the internet voting:
1. Management of the Set of Digital Maps of Prague, 3D; Institute of Municipal Informatics
of Prague; GEODET, spol.s r.o., Grid a.s.
2. Virtual Reference System By/s@t; by/S@T group a.s.
3. Information on Cadastre of Real Estate, the Research Institute of Geodesy, Topography
and Cartography, Zdiby

Results of the expert jury voting:
1. Metro Route Tubus Transfer over Vltava River; CCE Praha s.r.o.; Ing. Jaroslav Pohan
2. Geoportal of the Czech Office of Surveying; the Czech Office of Surveying
3. Virtual Reference System By/s@t; by/S@T group a.s.
The prize of the Chamber of Geodesists and Cartographers (the Camber of Surveyors)
for contribution to business enterprise in geodesy and cartography in the Czech Republic
and for cooperation in amending the appropriate legislation in the Parliament of the Czech Republic
was also handed over: it was obtained by the Czech Office of Surveying, Mapping and Cadastre.
May, 2006
Milan Talich
Fair Expert Adviser
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Abstract
Looking back over 200 years the roots of the European cadastral and mapping business are quite
similar. The needs of a fair taxation of ground, secure property device and a worldwide development
of science were the goals, geodetic technology gave the tools. But in the 20th century the development
under the bloc oriented and strongly separated national cheese covers diverged strongly. Since 30
years the professional field opens up widely to the geoinformation business and the public institutions
as well as the liberal profession and the commercial business are confronted with new frame
conditions. The author talks about the prospects of the professional field under these conditions.
Trying to describe the options of our branch „Geo-information“ is possible to do in a pessimistic and
an optimistic way. Of course I want to do it in a realistic assessment of the profession’s possibilities,
not knowing, if that is really possible. Finally the auditor has to come to his own conclusions.

1. Where does Geo-information happen?
It is not new to report that geo - information happens mostly in government driven areas; the state was
the client and the driver, the producer and the user of geo-information since the age of the enlightenment.
But going in the direction of a ripe market economy, there we find a growing private driven economical area, which is nowadays very active with an impressive amount of development.
There are regulated and non – regulated areas and important science & technology driven areas of the
geo - information business. They search, test and produce most of the future ways of production. In
general – an active scientific sector is the best motor of the economy. Initiated by this there are now
worldwide market driven areas of geo-information with a huge power, that even national institutions
are struggling with their influence or are even powerless against them.

2. Geo-information markets
Geo - information markets are many dimensional and not easy to describe. Even the static and long
enduring market parts of public maps, national control and property cadastre came in the maelstrom of
tremendous changes. The building market, which fed the survey market for 50 years began stuttering
in middle Europe since the year of 2000 for a lot of reasons and will not recover because of the
shrinking population. But behind all there is coming up something like a black (here yellow) hole,
which sums up huge market areas. It produces very cheap service products, so that professionals in
what ever sphere can loose their work quickly. The GNSS – area, the GIS-, IT-, communication markets are producing together the giant in a combined action.
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There are also opponents to this development in the political arena, pressure groups and the group of
loosers, which do not want to understand and accept, what is going on without being able to hinder
that. The intertwining of different professions, the immediacy and reach of communication tools are
concomitants of an increasing globalization. Some governments enforce this by withdrawing the support of self regulation of professionals.
The economy lives off expectations; the IT – bubble at the burse in the 90ies has shown that. These
expectations are directed upon an ongoing value added chain in a cyber world.
But this idea cannot be performed as quick as it is thought. There is a big difficulty to get consistent
spatial data, there is a lot of noise between the producers and users, the public authorities and private
business because of double working. The top dogs: army, administration, public research and the utility companies fight to conceive their scopes.
Continental Europe with its well defined profession oriented economy gets additional sand in its gearbox by the specialisation and intertwining of its professions. The public authorities institutions and
their hoar scopes do not fit any more with the economical landscape.
Market economy is vivid so that falsified information gets into processes, if the regulations are not
adapted to the needs of the markets. In the process to fight for a building permission there happen a
“competition of leaving out information” with the purpose of getting a better position. One of the
reasons is the fact, that today’s decision-makers don’t use spatial information. In a market economy
we can hope, that the search for something better by the market participants should lead to the neglect
of what is worse? No – this happens only in case of the existence of efficient regulations. Our European economies have meanwhile huge areas, where market economy does not take place.
o Market forces in labour legislation are not accepted by the population.
o Many restrictions in professional laws do exist, which are directed against open markets.
o Many areas are directly or indirectly subsidized,
o There is no acceptance of competition in the population,
But competitive economy is a necessary condition for democracy and market economy needs a democratic state for fixed basic rules – vice versa. It is the economical policy and politics in the daily life,
which has to hold the regulatory body in order in that sense.
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3. The Evolution of Land Markets
The process of developing markets can be studied impressively in looking at the land markets:
When land became a synonym for wealth the authority installed fiscal & property cadastre to take part
in form of taxes. The installation soon was surrounded by professionals competing for the accruing
work.
When land became a commodity resistant against inflation many buyers made efficient transfer regulations necessary followed by people fulfilling the needs of transfer of property.
When land became a scarce resource, the public planning & reallocation tools were developed with a
lot of work for professionals.
More and more land became an object of politics manifold public land use plans were developed,
which made the whole process of buying and using land expensive.
In countries like Germany, where the values of land are partly falling, one can see that these regulations do not grip any more and have to be adapted to the new situation.
The size of the land market is a distinctive indication for the functioning market economy and development.
The developments have been taken place over 800 years in Europe. So people are deeply used to these
functions of the market. The large efforts of the development policy have shown that it is not easily
possible to install a regulatory body in a society with a different status of development; the genuine
systems can rarely be changed quickly.

4. Impacts by Globalization
But even in developed countries it happens that real estate markets collapses like in Japan in the 90ies,
which shows, that global forces impact the development nowadays very quickly.
Since centuries we are used to a global science & technique. Before the first world war we had even a
world currency (gold) and a huge international trade. But the global capital was not as quick as today,
the global web did not exist, which can bring everybody in the position of being a partner in the international trade. The sentence „All business is local!“ is not as strong as it has been.
Public services are normally national and they come in a canted position in a globalized world. That is
why globalization is felt as a danger – hefty disputes are ongoing around the world and many old
communistic idea wins ground because of the mislead anxiousness.
Globalization as Americanisation is a ticket for even prominent politicians in Europe even if it is not
any more true. If one looks at the map of a world wide value generation this shows that South East
Asia incl. China play already the main role.
The process of globalization is irreversible as long as we will have mostly peace. New techniques like
GNSS or a tool like Google – Earth show the way. They change the market situation in all countries of
the world deeply. The money streams of the future will not follow the oil as they have done it up to
now; they will be broader and bigger the more the geo-information market produces transferable values.
GEO- NANO- and BIO- markets are esteemed as the growth sectors of the world economy. So the
expectations are rosy but the question, in which form our professionals take part is open and a result of
their own interferences.

5. The Role of the Geo-information business in the economy
Geo-information is still mostly generated under the national cheese covers, where the economic situation seems to be equivalent but which is not.
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The huge differences in the turnover of the national show that the conditions are totally different from
country to country even if the statistics only show the surveying business, dominant till 2000.
The whole market has a turnover of 24 bn € produced by half a million people. That sounds a lot but
looking at a picture of the purchase power in Europe, it is less than 0.5 %. Our business is a niche
market.

6. The European Dreams and the Wind of Protectionism
Nevertheless the discrepancies in the European market are to be felt in that market as well very
strongly. As long as the governments cannot flee into inflation or change of the level of the interest
rates all the economic pressure is directed upon the wages, which means in many countries lowering of
the wages. This is a unbelievable huge task for the politicians.

That is why the wind of protectionism has returned to Europe. The political compromise concerning
the directive on Services has shown that drastically.
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At the first glance the losers in the European economy seem to be those who earn now more money
per hour than others. But that is not the whole truth: The winner will be the professional with the best
result for the client. This leads to the option of high quality plus inclusion of the client’s needs.
The political Europe is in danger to forget the great achievements and the great chances in front of the
faintheartedness of its population. The Directive on Services, the process of Bologna, the Directive on
Mutual Recognition of Diplomas, the Directive on Mutual Recognition of Professional Qualifications
mean long time processes but they are without alternative.
The wind of protectionism came up in Germany, when it became clear, that the German reunification
demanded more uncomfortable effort, which the people were not prepared to raise. In the area of the
public appointed surveyors in Germany it happened 1994 on a sudden that the professionals became
anxious, made up barriers between the 16 states even if they belonged to the liberal profession or if
they were in charge of public works.
The result is very clear: Diminishment of the market in space and in professional expertise, no access
to international markets, no possibility to balance the breakdown of the construction market. The failure of the European infringement process against Germany in case of the public appointed surveyors
boosted that fragmentation of the German surveying market instead of strengthening or sharpening the
common professional profile on the whole.
But there will be no alternative to Europe even in these niches. The competition of the national
economies will drive the development to clear away uneconomical impediments. Our profession and
the responsible personalities in it are advised to do two things:
o Define areas of high standards in the geo-information business and
o accept the international competition.

7. Professional World – an Evolution
Professions in regulated Markets are the result of a long time of evolution. They are normally deeper
structured and more specialized than professions in open market structures.
The observation is not wrong, that there was always a certain parallelism between professions outside
and inside the public authority. It was a story of education brought on high standards. Now the role of
the state seems to be changing. Because the lack of taxes and the loss of power in the public its his-
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torically performed tasks seem to be shortly before their expiration or at least diminishment. On the
other hand there is in the European discussion a survival of the Services of General Interest, which
dominated the political discussion concerning our profession in the late 1960s. The parallelism in duties for the citizen was a long time good for the liberal profession because the public authority dictated
the velocity of the service and its price. A Public Service will have a lot of important tasks in a globalized World:
 Establishment of regulations.
 Regulation control or verification.
 Placing basic information to the markets disposal
 And in some cases also there is the necessity of user oriented service.
The evolution of the profession shows: The old picture of the surveyor has changed (COME È
BELLO FARE IL GEOMETRA IN EUROPA), the results of his work are of international standard
and the protagonists praise the profession to bring the fire to mankind like Prometheus or to be as successful as Diana in chasing. Indeed the profession has spearheads as pioneers of globalization, conceptualizing and building geodetic satellites, performing the control of the nation‘s space, guarantee an
equitable taxation of land and real estate, perform governmental work enabling settlements or are the
head eggs of valuation of properties and buildings, understand the property economy, reallocation &
others.

8. Classification of Licenses
Such a professional world needs regulations and so there exist since more than three centuries different licenses, which shall guarantee the quality of the service. The variety of the profession is wide i.e.
the licenses are different from country to country.
1
Business licences are an old means of power since the time of the merkanilism, it is
2
like a permission as a form of economic control. There are
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licences limited in time and space,
authorisations to be conferred or
unlimited licenses for certain functions.
Public mission like in France for the géomètre expert or
Unlimited appointment - the lived principle of personal responsibility, used in Germany for
the Public Appointed Surveyor.

The nearness of the tasks to be performed under the different licenses makes the differentiation not
easy. To draw a reasonable distinction between the different licenses one has to measure
 the independence of performing tasks given by law and
 the legally defined tasks independently from other laws and responsibilities (i.e. the scope of
authenticating facts i.e. in geo-information.

9. The Multilateral Accord
The professions which are together in the GEOMETER EUROPAS are rather similar and have some
trumps which can hold them together:
• Their nearness to the citizen gives them a direct feeling for the market,
• Financial independence lets them survive even in times of low economy,
• Their nearness to the employee and their
• highly verified qualification as well as
• the professional esprit de corps demands from them
• duties as a paragon.
The acceptance of the variety of different solutions in other countries is a basic idea of GEOMETER
EUROPAS. On this basis arised the MULTILATERAL ACCORD.

This contract is not the fruit of a esoteric group. It is more a fruit of the deep understanding of our
profession and a guidance for the future of the profession. It is thought as a vehicle for the self discovery of the profession, an orientation for the European youth, a credo for a high entrance qualification
on the basis of “Bac + 5”. It reconciles law and technology in the professional reality and is a confession to the competition of achievement. “Low licenses are bad licenses for the profession and for the
country”. Therefore GEOMETER EUROPAS invites other organisations to join the club of signers.
After all: The profession is not an end in itself.
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That the conditions for licenses and the very different role of the profession in a country can be seen
at the following three pictures of the professional starters: The Italians with their broad extension in
architecture, which we have lost in other arts of Europe. Germany with the influence of the reunification and a strong area of geo-based information.
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The Czech Republic is a giant compared with France and shows very clearly that the role of the profession is different. One might ask the question: What is the best situation? The answer is very clear:
That one with the lowest government subsidies and the highest standards. Based on this one can await
that a harmonisation will bring Europe much progress. But it will be a long way. Nevertheless the
harmonization will precede with or without the surveying profession.
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10. The Dividing Line between Public & Private
In many countries the dividing line between Public & Private is a festering wound. It comes out of the
fact that the public part wants also to work for the private client. Most modern authors speak about
Public Private Partnership as a remedy for the future. There are different definitions and practises on
the way.
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PPP based on capital. That means that the privates bring the investment capital, build and do the life
long service and the public side leases and pays back in future. This seems not to be the king’s way for
the taxpayer and not for the geo-information area.
PPP based on the capital of state and professionals. This can mean that the public duties are put
together in a firm and the private licensed surveyors bring up the capital for the investment of equipment and the start of the firm. By this construction the private surveyors are interested in holding up a
good cadastre and geo-information system.
PPP based on the partition of tasks: In Germany the old system is also called “PPP”, which means
that the parties work together on the basis of the legal definitions. In some states PPP is based on the
partition of geo-information work „Geobasis data # value added data“.
In whatever solution the goal must be: Create a platform for economical growth. The
public task of the liberal profession means a guarantee against non faked or falsified data.
Beyond all discussion: The duality of the profession in public, half public and private sector is precious and the principle of substitution compulsory.

11. Trends & Prophesies
The trends which can be seen in our professional area are under many others
• Interdisciplinarity makes professions fade
• Transition to service products
• What initiates growth – that counts
• Globalized production & bazaar economy have entered the geo-information business
• Growth by innovation
On this basis we have to wait & see what‘s stronger
o market forces or national regulations?
o Low Standards or high standards?
o The strategic role of science & education or the decadence of the education system?
o Surviving by cultivating the professional esprit de corps or loosing it by negligence
For all responsible heads in our business applies the request: Think ahead and innovate!
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Abstrakt
Zeměměřické povolání v České republice bylo vždy úzce spojeno a ovlivňováno nejposlednějším
vývojem v zemích patřících do evropského prostoru, tedy toho, ať už se to dnes chápe jako Evropská
unie nebo evropský kontinent vymezený kartografy.
Cesta k českému členství v EU započala v listopadu 1989 náhlými a významnými politickými
a ekonomickými změnami vedoucími k privatizaci, restituci majetku, odstranění obchodních zábran,
volnému pohybu zboží, služeb a osob. Bylo odstraněno embargo na určité výrobky a přístroje,
zejména z oblasti informačních technologií.
Asi 50 % nejlépe kvalifikovaných zeměměřičů se rozhodlo pro soukromou činnost. Úkoly spojené
s obnovou katastru nemovitostí byly nesmírné.
Technické školy a university se musely vypořádat nejen s novou technologií a nejposlednějšími
aplikacemi geoinformatiky, ale také se značným nárůstem nových studentů očekávajících, že získají
přitažlivou způsobilost v oboru, která jim umožní získat dobré živobytí a nalézt nové příležitosti
v rámci Evropské unie a tak podstatná většina obyvatelstva si takové spojení přála co nejdříve. Po
téměř 15 létech těžkých a složitých politických a hospodářských vyjednávání a příprav se tak stalo
1. května 2004.
Ale skutečnost členství v Evropské unii byla poněkud rozdílná od očekávání. Hospodářství se změnilo
díky technologii, EU se snaží čelit globalizaci rostoucím množstvím směrnic a regulací, lidé jsou
v pohybu ze země do země a přinášejí s sebou nové zvyky, nové hodnoty a nové mravy.
Směrnice o volném pohyby zaměstnanců a vzájemném uznávání se v různých zemích chápou rozdílně.
Očekávání někdy bývají v protikladu s tím, co jednotliví občané čekali.
Naše povolání se mění a my nebýváme vždy připraveni přijímat nutnost neustálého vzdělávání
a přizpůsobení.
Odborníci chtějí získat dobrou a dobře placenou práci, ale nejsou připraveni měnit svá bydliště
a stěhovat se do jiných měst nebo zemí.
Zeměměřické společnosti chtějí být schopné konkurence na trhu, ale nejsou ochotné zaměstnávat
méně kvalifikovanou sílu.
Jsou tu také některé nové přístupy, s nimiž by se mělo naše povolání vypořádat — ať je v nové či staré
členské zemi EU.

IMPACTS AND CHALLENGES OF THE EU MEMBERSHIP
ON SURVEYING PROFESSION IN THE CZECH REPUBLIC
Abstract
The surveying profession in the Czech Republic has been always closely connected and influenced by
the latest developments in the countries belonging to the European area, be it what is today understood
by European Union or the European Continent as delimited by cartographers.
The road to the Czech EU membership started in November 1989 by the sudden and important
political end economic changes leading to privatisation, restitution of property, lifting of trade barriers,
free movement of goods, services and personnel. Embargo on certain products and instruments mainly
in the field of information technology were lifted.
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About 50 % of best-qualified surveyors decided to go private. The tasks connected with renewal of
real estate cadastre were enormous.
Technical schools and Universities had to cope not only with the new technology and with the most
recent applications of geoinformatics but also with the high flood of new students, expecting to obtain
an attractive qualification in profession, that would enable them to make a good living and to find new
opportunities within the European Union that the vast majority of the population wished to join as
soon as possible. After nearly 15 years of hard and complicated political and economic negotiations
and preparations it did happen on the 1 May 2004.
But the reality of EU membership was somewhat different from the expectations. The economy has
changed due to the technology, the EU tries to challenge the globalisation by growing number of
directives and regulations, people are on the move from country to country bringing with them new
habits, new values and new ethics.
The directives of free movement of personnel and mutual recognition are understood differently
in different countries. The expectations are sometimes contradictory to what has been expected by
individual citizen.
Our profession is changing and we are not always ready to accept the necessity of continuous learning
and flexibility.
Professionals want to get good and lucrative jobs and they are not prepared to change their domicile
and move to different towns or countries.
Surveying companies want to be competitive on the market but are not ready to employ cheaper
qualified labour.
These are the some paradigms also our profession has to cope with – be it a new or old EU member
country.
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Abstract
The aim of this paper is to endeavour to predict the future of the surveying profession. This is attempted by reference to quantifying the current surveying market in Europe, and in Ireland, and identifying the nature of the different market sectors. The range of factors inducing change in these sectors
are discussed, including new technology, competition from other professions, EU Directives, marketing and service supply via the Internet, competition from globalization, and the emergence of new
business opportunities. Finally, a number of challenges facing the surveying profession are examined
and recommendations made to prepare for a future which is likely to be quite different from contemporary concepts of the surveying profession.

1. Introduction
The future of any profession depends on the market sectors it is engaged in, the role it plays in those
sectors, and how these sectors are likely to develop in the future. Much work has been done in the last
few decades to describe and understand surveying markets both at national and international levels and
many organisations such as FIG, ICA, IAG, IUGG, ISPRS, CEN/ISO, CLGE, WPLA, and EUROGI,
have all contributed to the knowledge base of the policies, strategies, techniques and methodologies
being used to deliver the wide range of surveying services available.

2. Quantifying the Nature and size of the Surveying Market
Mahoney and Kavanagh (2005) suggest there are two distinct and separate markets for surveying
services in Europe – the regulated market and the free market. The free market operates in all countries, whereas the regulated market only operates in some countries by regulating particular surveying
functions to licensed professionals. The characteristics of these two markets are quite distinct.
The characteristics of the regulated markets include:
 A need by private surveyors to have a license to practice. These licenses are normally provided by
Country administrations (Czech Republic) or by State administrations (Germany) rather than licenses provided by professional bodies. The concept is that when surveyors act under their license
they act as ‘Agents of the State’. Surveying functions which are commonly regulated include cadastral surveying and the establishment of geodetic survey points, but can also include surveys for
major infrastructural construction works;
 These regulated markets are normally small niche markets, State or Country specific, confined by
the jurisdiction of the laws of that State or Country;
 High qualifications normally to masters level is necessary to acquire a license;
 Surveying standards are normally high and well documented by virtue of the regulation;
 Competition between licensed surveyors tends to focus on quality of the services and products supplied rather than price;
 Licensed surveyors have an acknowledged role in society, developed over time.
By contrast the characteristics of the free market include:
 The market spans local, national, regional and international markets with increasingly fewer barriers to trade;
 No need for a license to practice, although an informal regulation is provided through professional
indemnity insurance;
 No need for any formal qualifications in surveying;
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 Competition between surveying companies tends to focus on price rather than quality;
 Surveyors have a much less acknowledged role in society.
However, there is yet another important part of the surveying market in Europe, the national
mapping markets. Each Country has a National Mapping Agency (NMA) engaged in the supply of
core spatial information datasets for their jurisdictions. The characteristics of these markets include:
 The NMAs are established and operate under national statutes to provide a range of spatial information datasets for the respective national territories;
 NMA activities are predominantly limited to their national territories, although some Countries
with colonial traditions are also active outside their national territories;
 NMAs spatial information is mostly of a medium to high standard due to a tradition emanating
from a history spanning most of the 19th and 20th centuries, and the development and adoption of
international convention for survey standards;
 NMAs are undergoing significant institutional change mostly in one of two diametrically opposed
approaches; (a) the establishment of commercial companies (currently State owned) outside the
public service with a remit to recoup their costs, and (b) the amalgamation of existing separate
State organisations into one organisation responsible for Land Management functions relating to
spatial information supply, land tenure, and valuation for land taxation (the function of land use has
remained with local planning authorities to date). Preliminary evidence seems to suggest that
Countries using approach (a) are experiencing more difficulties developing and implementing Spatial Data Infrastructures (SDI) than Countries which have adopted approach (b);
 NMAs are beginning to outsource spatial data acquisition to the free market;
 Competition beginning to be experienced by NMAs from the free market in the supply of spatial
information datasets.
Consequently these markets are not mutually exclusive any longer, and more and more competition will be experienced from players in the different markets (figure 1). The development of a framework for international business by the World Trade Organisation, and attempts by the European Union
to develop an open market at a regional scale across the frontiers of the member countries of the EU is
continuing apace, so how these markets operated traditionally will continue to change in the future.

Free Market
National
Mapping Markets
Regulated Markets

Figure 1

The character of the surveying market in Europe with some interaction between the national mapping markets and the free market, but little interaction of the regulated market
with the other two.

Many attempts have been made during the last decade to quantify the size of these surveying markets
both at European and at national level. Frost and Sullivan (1998) computed the value of the Geographic Information Systems market in Europe at €1.3B in 1998 and estimated market growth at
10.7% per annum until 2010. This puts a value of €2.9B on the GIS market for 2006; a small but significant section of the total markets described.
The Council of European Geodetic Surveyors (CLGE) and Geomter Europas (GE) published a
Market Report (Schuster et al., 2003) which quantified the surveying market in 23 Countries in
Europe at €24.4B per annum and estimated that over 520,000 professional geodetic surveyors were
employed in this market.
A European Commission study (Pira et al., 2000) valued the Public Service Information market
in Europe at €68.2B per annum, of which more than 50% related to the geographic information market
(Figure 2).
15

The Future of the Surveying Profession

GEOS 2006

Other €7.4B
Economic & Social data
€11.7B

Geographical
€35.8B

Business Services €9.4B
Cultural €3.9B

Figure 2

The character of the public service information market in Europe valuing the geographic
information portion of this market at €35.8B per annum (Pira et al., 2000).

Each of these estimations has a margin of error, but they are useful to suggest a current market capitalisation of approximately €20B to €25B per year for all three surveying markets in Europe.
This size of the market capitalisation in Europe can be tested by examining national surveying
markets in detail and extrapolating their size to test this European figure.
Spatial Information Management
Measurement
Measurement Science
Science
3D Visualisation
Structural Surveying
Building Surveying
GI Production for GIS
Cartography
Remote Sensing
Photogrammetry
Boundary Surveying
Hydrographic Surveying
Mine Surveying
Geodetic Surveying
Engineering Surveying
Land Surveying

GIS Applications

€ 93,750
1999 - € 48 M
2001 - € 70 M
2004 ~ € 100 M

Land
Land Management
Management
Environmental Surveying

€ 86, 250
2004 - € ? M

GE/CLGE Market
Market Report
Irish Geodetic
Geodetic Surveying
Surveying Market
Market

2003 - € 240 M

€ 17,070,000
IIS
IIS Corporate
Corporate Members
Members xx 44

2004 - € 68.3 M

Figure 3

The character and size of the surveying market in Ireland (Prendergast, 2004).

The national market in Ireland was examined in 2004 by carrying out a survey of the 2003 turnover
results of 30 small private surveying companies. Each company had between 2 to 15 staff, so the total
number of staff was approximately 300, and all companies were corporate members of the Irish Institution of Surveyors. The total turnover of €17.25M was presented under the three main areas identified
as the ‘profile of the surveying profession of the future’ (Enemark, 2001); Measurement Science (traditional land surveying area of spatial data acquisition), Spatial Information Management, and Land
Management.
These 30 companies had a turnover of €17.1M under the Measurement Science sector (under the
headings outlined in figure 3). However, it is estimated that these 30 companies only represent about
25% of this market sector in Ireland, so the total for this market sector is estimated at €68.3M.
Although the companies surveyed only had a turnover of €0.1M under the Spatial Information
Management sector, two attempts to quantify this market sector have already been conducted with
which the author was associated in 1999 (€48M) and in 2001 (€70M). This market sector has expanded significantly during the last decade, is considered to be the major growth area within the surveying market, and was estimated to be ~ €100M in 2004.
The Land Management market is the one market sector for which there is little information to
date. Although the companies surveyed only had a turnover of €0.1M for this sector, the size of the
market is considered to be quite significant and growing. The CLGE / GE study of the surveying mar16
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ket in Europe estimated the size of the Irish market as €240M in 2003. If this figure is in the correct
ballpark, then the size of the land management sector could be as much as €70M (€240M – (€68M +
€100M).
The growing importance of the Land Management sector was identified in a post-graduate research project carried out in the Technical University of Madrid (figure 4). This suggests that the Land
Management sector could potentially become the largest sector of the surveying market in Ireland, and
may represent a significant business opportunity for existing surveying companies.

Figure 4

An evaluation of the surveying market in eight European countries which identifies the
Land Management sector as the largest sector (~ 50%) of the whole surveying market
(Cavero, 2005).

In conclusion therefore, the estimation of the market size in Ireland is slightly less than that estimated
by the European study (Schuster et al., 2003), so the current surveying market in Europe is more likely
to be in the region of €20B to €25B annually, with over a half a million professionals earning a living
from it.
The surveying market in Ireland is estimated at €200M to €250M annually, so by using population figures only (Ireland – 4M; Czech Republic – 10M) the surveying market in the Czech Republic
has a potential size of €500M to €625M. It is appreciated that there are many factors which affect
market conditions, and using population figures in this way may be inappropriate, but it has the desired effect of indicating what the potential may be.

3. Factors Inducing Change in the Surveying Market
The surveying market operates at a number of levels, small niche markets at local level where the surveyor can build a rapport with their clients on a personal level. Then there are national markets supplying the national economy either by NMAs providing core spatial data products to central and local
government, or by private companies servicing the construction, retail and marketing and utility sectors to mention a few. Finally, there are international markets supplying the needs of the national and
global economies in sectors ranging from construction, car navigation, and environmental sectors etc.
However, there are many factors inducing change in these markets generally and in how business
is conducted. The surveying market is no different, and it has a range of factors impacting on it, modernising it, providing new business opportunities mainly due to the shift towards applying digital techniques and using digital information (Figure 5).
Modern technology is simplifying surveying equipment including electronic levels, total stations,
GPS etc. which are progressively becoming more user friendly such that some market commentators
suggest the market only needs ‘low grade surveyors‘ to press the buttons any longer. The author does
not agree. The professional surveyor is still needed to ensure proper procedures are followed, to identify and fix problems as they occur, and to ensure the spatial data acquired meets the intended use. Too
often surveyors meet situations on the ground which requires professional knowledge and experience
to decide on a proper course of action. However, this ongoing development of new technologies and
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techniques means surveyors must keep up-to-date and apply the technology to improve production
efficiency and product development to improve its effectiveness. Complacency in this regard is not
good for business.
International Markets

Simplified Technology

National Markets

Other Professions

Niche Markets

EU Directives
Internet Marketing
Global Competition
New Business Opportunities

Figure 5

Changing
Changing
Surveying Market
Market
Surveying

The Factors inducing change in the Surveying Market.

Surveyors, who participate in the free market and the national mapping markets, have competition
from other professions in the supply, adding value, and optimising the use of geographic information.
The trend both nationally and internationally is to create and use interdisciplinary teams (Figure 6) of
IT professionals, planners, geographers, geologists, engineers, architects and surveyors to develop
improved and more sustainable solutions. Consequently, surveyors with the necessary set of specialised skills will need to operate as equals within these teams and contribute positively to the overall
project.

IT Professionals

Geographic
Information
Technical
Scientists

Social
Scientists
Figure 6

Professional groups competing for business in the geographic information ‘space’.

Both national and European legislation is impacting on these surveying markets both at macro and
micro levels. In Ireland most new legislation these days is reactive to EU Directives. Although some
of the new Irish legislation may have an impact on the surveying markets, there is normally a consultation period before a bill is passed to identify and tease out particular issues. At European level there
is currently a wide range of EU Directives including the Water Framework Directive, the Services
Directive, INSPIRE, the re-emerging Public Services Information Directive, the Environmental Directives all of which have the potential to significantly impact upon these surveying markets. Other
initiatives such as Galileo (the European Global Navigation Satellite System), GMES (Global Monitoring and Environmental Systems) and eGovernment (to create an Information Society and Knowledge Economy) will all contribute to these changes. There is an increasing need for the surveying profession to participate proactively in the debates giving rise to the development of these laws and initiatives.
The use of the Internet as a marketing tool (as distinct from a tool for delivering electronic information) is increasingly being used to advertise services and products across traditional boundaries of
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the surveying markets. To those who use it, it has the potential to generate extra business and create
extra sales, but it is not yet the panacea initially imagined. The public have been slower than anticipated to adopt it as a sales medium, but the trend is continuous and upwards. The surveying profession
needs to prepare to use this new medium to complement existing sales and delivery mechanisms.
Competition from the global marketplace, such as the recent introduction of ‘Google Earth’ is
increasing. Products such as this, help to make the public more aware of their spatial environment and
provide them with new forms of spatial information. Some surveyors feel this threatens their business
by fulfilling a spatial information need traditionally supplied by them. However, surveyors should
have the skills necessary to maximise the potential of these systems, so they should use them to their
benefit and ensure they are used appropriately.
Changing markets provide new business opportunities for those discerning enough to identify
trends and gaps emerging in the market, or identifying new products and developing innovative leading edge ideas in how they might be applied. New business opportunities require people to be risk
takers, to be able to invest time or money or both in the new ideas. Perhaps the provision of a surveying focused capital investment vehicle on a European wide basis should be examined to identify and
nurture good ideas for the future?
The only certainty from all these factors is that change is certain to occur. The surveying markets
of the future will not be the same as those of today. So how can surveyors predict what it will be, and
how can they prepare for it, to ensure they are not left behind?

4. Challenges for the Future of the Surveying Market
There are many challenges for the future, but the most important include educational challenges, professional challenges and Institutional challenges.

MEASUREMENT
SCIENCE

SPATIAL
INFORMATION
MANAGEMENT

LAND
MANAGEMENT

Enemark, 2001

Figure 7

Education Profile of the Future for Surveyors.

The educational challenge is that new skills are necessary to allow surveyors compete in the changing
and new surveying markets of the future. A primary academic qualification is not sufficient for a career spanning 40 years. Lifelong learning skills and Continuous Professional Development (CPD) are
required to allow professionals update their competencies and provide the ability to develop best solutions for the future. Enemark (2001) suggests that the educational profile of the future for surveyors
should encompass the three areas of Measurement Science (traditional spatial data acquisition), Spatial
Information Management, and Land Management (Figure 7).
The length of academic programmes producing surveyors for the future must reflect the need to
develop not only the technical skills, but also the professional skills, so programmes of 4 year duration
are considered a minimum and programmes of 5 year duration are recommended to fulfil this dual
role. This need for stimulating change in existing curricula and adopting this educational profile of the
future is possibly best portrayed using a model for the development of the surveying profession (Figure 8). It is important to note that the old traditional land surveying areas are not replaced but expanded to encompass the new geo-informatics and geo-services areas.
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Development of the Surveying Profession from Geodetic Surveying to Geo-Services in the
context of the Real Estate Market (Schulte, 2005).

The professional bodies are also faced with a challenge, because whereas in the past certain functions
were best performed by particular professionals, the future requires multi-disciplinary teams to design,
implement and manage the whole lifecycle of projects.
Similarly, surveyors cannot expect to have a regulated market in these new areas of geoinformatics and geo-services, so professional bodies should consider adopting a multi-disciplinary
profile for professionals practicing in these areas for the future. There is a gradual but prevailing move
by the European Union to reduce regulation limiting competition within European markets, so new
frameworks to supply quality professional services will be needed for the future. Finally professional
bodies will also need to develop new ethical principles and codes of professional conduct suitable for
these new roles.
Existing institutions will also be challenged by the changing nature of their traditional powerbases. Strong professional bodies will be critical to challenge existing structures and to find best approaches for the future of society rather than best approaches to maintain existing empires. Clear and
transparent benchmarking procedures will be necessary to evaluate performance, identify needs and
develop best practice for the future.
There is also a need to promote and cultivate public private partnerships between central government agencies, local government authorities, and private surveyors where there is a clear split of
responsibilities and a good definition of the roles played by each partner. These partnerships should
adopt an approach where the private surveyors are responsible for the delivery of services, and the
public surveyors are responsible for the quality assurance system controlling the quality of the services
provided and as guardians of national spatial information resources.

5.






Conclusions
The character of the surveying markets is going to change, so surveyors need new skills to compete. Education and CPD are seen as critical for the future.
¾ No CPD = no future;
¾ Little CPD = standing still;
¾ Much CPD = a bright future and new opportunities.
There is an increasing demand for higher qualified professionals in all the surveying market sectors.
Value added services and consultancy services will be major opportunity for surveyors.
Market trends are good, so the future looks bright, but surveyors should not be complacent.
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Recommendations

It is one of the European Union’s strategic goals to develop Europe into an Information Society and
Knowledge Based Economy, so since the surveying profession are the suppliers of spatial information
the future looks bright on the surface. However, the profession can expect much competition both externally from other professions, and market segments not traditionally supplying spatial information,
as well as internally from competition from all three sectors of the surveying market to supply the information needs of this society.
Change is normally feared because of a fear of the ‘unknown’. But change is certain to occur, so
surveyors need to minimise their fears by eliminating this ‘unknown’ element. This can only be done
by proactively using education to up-date and improve competencies, adopting new technologies to
improve production efficiencies and service effectiveness, researching and understanding trends in the
surveying markets and applying that knowledge to gain competitive edges in the marketplace.
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VÝZNAM A MÍSTO GEOGRAFICKÉ PODPORY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Pplk. Ing. Pavel Skála, Ing. Zdeněk Širůček
Geografická služba AČR

Abstrakt
Základním úkolem geografické podpory rozhodovací a řídící činnosti při krizovém řízení je zabezpečit
jednotně lokalizovaný systém dat a informací o území s cílem jednoznačného určení dané činnosti na
území.
Předpokladem jsou kompatibilní a homogenní geografické produkty (mapy, plány, letecké a kosmické
snímky apod.), vytvořené v jednotném souřadnicovém a hlásném systému, používané na všech
řídících stupních a složkách podílejících se na úkolech krizového řízení. Nezanedbatelnou podmínkou
je aktuálnost používaných informací a geografických dat.
Produkty Geografické služby Armády České republiky tyto podmínky splňují nejen pro území ČR, ale
vzhledem ke standardizaci v rámci aliance NATO i v mezinárodním rámci.

IMPORTANCE AND PLACE OF THE GEOGRAPHIC SUPPORT
OF THE CRISIS MANAGEMENT
Abstract
Fundamental objective of geographic support of decision and managerial activity during crisis
management is securing of uniformly localized data and land information system oriented to unique
determination of given activities on the territory.
Compatible and homogeneous geographic products (maps, aerial and cosmic photographs etc.) made
in uniform coordinate and warning system and used on all directing levels and by units taking part on
crisis management mission are prerequisite.
Products of the Geographic Service of the Army of Czech Republic fulfil such prerequisites not only
on the territory of the Czech Republic, but due to existing standardization in the NATO alliance also in
the international frame.
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Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
Novotného lávka 5, 116 68 PRAHA 1
e-mail: fafejta@geodet.cz

Abstrakt
Vliv škod napáchaných komunistickou diktaturou v našem oboru a jejich důsledky na kvalitu a
organizaci geodetických činností. Vývoj oboru po roce 1989 : problémy privatizace v oboru, rozvoj
soukromého podnikání v geodesii, vznik soukromých geodetických kanceláří a přínos geodetů pro
restituce pozemků. Problémy se vznikem samostatné stavovské komory geodetů a kartografů. Nový
zákon o zeměměřictví a o zeměměřických orgánech a jejich vliv na organizaci resortu i na soukromé
podnikání v oboru. Krize ve vztahu mezi soukromou sférou a státní správou. Hledání cest ke
spolupráci, současný stav a výhled do budoucnosti.

1. Úvod
Před komunistickým pučem v roce 1948 existoval v naší zemi normální stav, kdy stát spravoval státní
mapové dílo včetně katastru nemovitostí, existovaly soukromé měřické kanceláře a úředně
autorizovaní geometři, soustředění v Inženýrské komoře. Naši rakouští kolegové mají velmi podobně
obor uspořádán dodnes.
Komunistický režim ve své snaze likvidovat soukromé vlastnictví nadřadil evidenci užívacích vztahů
k nemovitostem nad evidenci vztahů vlastnických. Důsledkem této snahy bylo zejména zrušení
pozemkových knih, nedokončení přídělového a scelovacího řízení a zavedení tzv. map evidence
nemovitostí. Tyto mapy byly pořízeny z do té doby platných katastrálních map, které měly býti
skartovány, což se bohudík za těch 40 let nestalo. Tyto mapy s rovněž dochovanými pozemkovými
knihami se staly velmi důležitými podklady pro navrácení komunisty zcizených pozemků do
soukromých rukou a velkou měrou přispěly k privatizaci v naší zemi po roce 1989.
V rámci objektivního posouzení celkového stavu oboru v době komunistického režimu je nutno ovšem
konstatovat, že inženýrské geodesii se dařilo podstatně lépe, než katastru nemovitostí, neboť práce
geodetů byla při výstavbě mohutných závodů těžkého průmyslu a obdobných staveb nenahraditelná.
Celkově však inženýrská geodesie trpěla nedostatkem moderního přístrojového vybavení, které bylo
ve svobodném světě běžnou výbavou geodetů.

2. Vývoj po roce 1989
Vše se začalo hýbat po vyslovení nedůvěry předsedovi tehdejšího Českého úřadu geodetického a
kartografického (ČÚGK), jmenování nového předsedy a záhy bylo možné na základě opatření
předsedy ČÚGK začít soukromě podnikat a profese geodet se stala svobodným povoláním,
nepodléhajícím živnostenskému zákonu. Toho využila značná část geodetů pracujících dosud ve státní
správě, nebo ve státních podnicích. Dalšími velkými impulzy pro rozvoj soukromého podnikání bylo
přijetí restitučního zákona a zavedení směnitelnosti československé koruny. Tato situace vyvolávala
velký tlak na získávání podkladů z resortu ČÚGK, který na takovou obrovskou zátěž nebyl vůbec
připraven. Projevila se zde asi úplně nejmarkantněji technická zaostalost, do které byla uvržena
měřická střediska za minulého režimu a která nestačila ani kapacitně ani svým vybavením ani
prostory, které měla k dispozici těmto několikanásobně zvětšeným nárokům, navíc oslabená o
geodety, kteří začali soukromě podnikat.
V této době vznikla též Komora geodetů a kartografů (KGK), která si kladla kromě hájení zájmů
soukromé sféry za svůj hlavní cíl ustavení stavovské komory na základě zákona s povinným členstvím
pro autorizované osoby. Tím zákonem měl být nový zákon o geodesii a kartografii, který se však
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nedostal z ČÚGK, kde byl připraven ve spolupráci s tehdejšími představiteli KGK do vlády České
republiky k projednání. Byly zpracován nové návrhy zákona o zeměměřictví a zákona o
zeměměřických a katastrálních orgánech, které prošly úspěšně legislativním procesem, přinesly řadu
změn a s malými změnami platí dodnes. Z ČÚGK vznikl ČÚZK (Český úřad zeměměřický a
katastrální), dále vznikly ZKI (Zeměměřické a katastrální inspektoráty) a Katastrální úřady. Naopak o
několik let později neúspěšně dopadl v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh zákona o
Zeměměřické komoře, který měl zavésti mimo jiné povinné členství pro autorizované osoby. V této
době vrcholila krize mezi KGK a ČÚZK, potažmo mezi státní správou a soukromou sférou. Není zde
prostor pro rozbor příčin této krize, je však nutné konstatovat, že tato skutečnost měla negativní dopad
na celý obor. V soukromé sféře se to projevilo zejména v poklesu cen geodetických prací a to jak v
katastru nemovitostí, tak v inženýrské geodesii, kde navíc začala velmi silně chybět kontrola a dohled
nad výkonem zeměměřických činností ve výstavbě ověřovaných úředně oprávněnými zeměměřickými
inženýry. Když selhal pokus začlenit úředně oprávněné zeměměřické inženýry pod Českou komoru
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bylo jasné, že tím by došlo k rozdělení
geodetů a následnému dalšímu poklesu významu a prestiže oboru jako takového. Pozornost se tedy
obrátila dovnitř našeho oboru se snahou využít skutečnosti, že náš obor má zastoupení na celostátní
úrovni v podobě resortu ČÚZK.

3. Současný stav a budoucnost
Již po jmenování nynějšího předsedy ČÚZK se začala situace postupně měnit k lepšímu, byly
navázány kontakty vedoucí k pořádání společných akcí a to nejen komory a ČÚZK, ale i Českého
svazu geodetů a kartografů (Setkání geodetů, soutěž Technické dílo roku), které vedly k lepšímu
poznání práce toho druhého a hlavně k vědomí vzájemné potřeby a souladu při prosazování zájmů
oboru v celospolečenském rámci. Z pohledu komory je nutné ocenit přínos ČÚZK k prosazení
připomínek k některým zákonům projednávaným v posledních několika letech v Parlamentu a to
zejména k návrhu nového stavebního zákona. Ukázalo se, že v této oblasti je spolupráce nejen možná,
ale i nutná, neboť hlavním cílem všech složek našeho oboru musí být uspokojování potřeb našich
klientů. Je však nutné, aby se obor stabilizoval a na základě současného politického a společenského
vývoje a při rozvoji techniky a národního hospodářství dosáhl úrovně výkonného a hospodárného
poskytovatele služeb. Je to však podmíněno zejména každoročně se opakující rozpočtovou
problematikou a celostátním tlakem na úspory státní správy a to hlavně v personální oblasti. Řešení
tkví v maximálním nasazení moderní techniky, což vede ke změnám pracovních procesů a stimuluje k
vyšší orientaci na výsledky poskytovaných a společností požadovaných služeb. Je nutné, aby jak
národní hospodářství tak i jednotliví občané získávali snadno a rychle služby, které budou maximálně
přizpůsobeny jejich požadavkům a budou splňovat požadovanou kvalitu. Patří sem pochopitelně i
předání některých zejména rutinních výkonů dosud prováděných státními složkami soukromým
oprávněným zeměměřickým subjektům včetně předání i těch úkolů, které dosud prováděly výhradně
složky ČÚZK. To přinese celkové posílení výkonnosti oboru zeměměřictví a z toho plynoucí
celostátní ekonomický prospěch.
Hlavní úkoly oboru musí být ujasněny na základě věcné výměny názorů, které povedou k dohodě o
efektivním rozdělení základních kompetencí a současně k ujasnění budoucí strategie. K zahájení
tohoto procesu je třeba přistoupit co nejdříve. Je jasné, že bez legislativní podpory nelze tento proces
úspěšně realizovat a stejně tak je jasné, že základním požadavkem pro jeho realizaci je skutečné
partnerství mezi státní správou a soukromou sférou. Je nutné přijmout obdobnou základní myšlenku,
kterou přijali již před lety naši rakouští kolegové a kterou lze formulovat zhruba takto : Státní mapové
dílo a zejména katastr nemovitostí je dílem všech složek našeho oboru. Tuto základní myšlenku je pak
nutné naplňovat v každodenní praxi.
Víme, že
- významnou součástí katastru jsou geometrické plány zpracované úředně oprávněnými
zeměměřickými inženýry, kterých je za rok zpracováno asi 100 000. Potvrzují je katastrální úřady, ale
fyzicky je nekontrolují.

24

Partnerství soukromé a veřejné sféry

GEOS 2006

- nové katastrální mapování bylo prakticky zastaveno. Řada soukromých geodetických firem je
schopna toto mapování úspěšně provést. Při uplatnění shora uvedených zásad by bylo možno takové
zakázky zadávat
- vznikají městské a obecní informační systémy, jejichž základem je digitální katastrální mapa
vyhotovená za peníze obce, někdy i správců inženýrských sítí. Pokud bude tato mapa vyhotovena v
součinnosti s příslušným katastrálním úřadem, který ji potom bude udržovat a trvale zpřístupní její
aktuální stav obci, bude to významný příspěvek pro rozvoj územně orientovaných informačních
systémů v ČR a zároveň úspora výdajů z veřejných rozpočtů
- spolupráce soukromé a veřejné sféry při zpracovávání novel k zákonům a zejména k jejich
prováděcím předpisům přispívá ke zvýšení jejich kvality a usnadňuje jejich uvedení do praxe
- existuje Zeměměřická oborová rada, která by se měla pravidelně scházet a projednávat aktuální
problémy oboru včetně výhledů do budoucnosti
- by bylo nanejvýš vhodné, aby úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři měli stejně jako katastrální
úřady oprávnění vydávat ověřené výpisy z katastru nemovitostí

4. Závěr
Geodeti vytvářejí meta-infrastrukturu, kterou spravuje a dále poskytuje stát. Identifikují a zaměřují
objekty (pozemky, domy, atd.), což je základem pro vlastnická i jiná práva k nemovitostem, která
jsou-li dobře definovaná dávají vlastníkovi jistotu vlastnictví, přispívají k bezpečnosti úvěrů, řeší
spory a umožňují rozvoj trhu s nemovitostmi. Proto je geo-infrastruktura základem pro ekonomický a
sociální rozvoj tržní ekonomiky s dopadem na demokracii.
Soukromá a státní sféra by se měly vzájemně doplňovat. Vzniklo by tím plodné partnerství a jeho
výsledkem by byla vysoce kvalitní práce všech zúčastněných. Bude tak naplněno nejen samotné znění
funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra, na kterého je státem přenášeno jisté právo, ale i
stejné odborné vzdělání a to vše při jasném oddělení kompetencí a vzájemném respektování.
Závěrem je nutno konstatovat, že bez spolupráce veřejné a soukromé sféry nemůže obor geodesie a
kartografie úspěšně plnit své funkce, které jsou na něj kladeny v naší společnosti.
Literatura
1) Písemné materiály Komory geodetů a kartografů
2) Dipl.-Ing. August Hochwartner :
Rakouský katastr jako dílo všech oprávněných zeměměřických subjektů

Partnership of private and public sphere
Abstract
The impact of the damages created by the communistic dictatorship in our branch and their
consequences on the quality and organization of geodetic activities. The evolution of the branch after
the year 1989 : problems of the privatization in the branch, growth of the private entrepreneur in
geodesy, formation of private geodetic offices and the contribution of geodetic surveyors for the
restitutions of the land. Problems with the formation independent professional chamber of surveyors
and cartographers. New land surveying act and his influence on the organization of the department
and also on the private sphere. Crisis in the relationships between the private sphere and the state
administration. The search of the ways to the cooperation, present situation and the view in the future.
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá súčasným stavom odboru geodézie, kartografie a katastra v slovenských podmienkach a zároveň načrtáva možné perspektívy tohto odboru s ohľadom na špecifiká slovenského
prostredia. Je pohľadom na problematiku z radov členov Komory geodetov a kartografov Slovenska a
podnikateľov, na základe ich doterajších skúseností z vykonávania geodetických prác. Zároveň načrtáva možné riešenia problémov a uplatnenie geodetov a kartografov v budúcnosti.

1. Úvod
Posledné prieskumy verejnej mienky na Slovensku ukazujú, že jej občania sú, v porovnaní s
celoeurópskym priemerom, nespokojní so svojou životnou úrovňou. Sú však spokojní s členstvom
krajiny v Európskej únii, hlavne preto, že z členstva v nej profitujú. Neusadený politický systém sa
odráža v nespokojnosti ľudí s politikou, klientelizmom a korupciou. Zaujímavá je preto značná miera
tolerancie k aféram rôzneho druhu, čo zrejme pramení z únavy a ich početnosti. Problémy so svedomím nás priviedli k predčasným voľbám, ale z iného dôvodu, ako by sme potrebovali. Teší nás uznanie niektorých európskych štátov z proreformného politického kurzu. Slovensko je na tom lepšie ako v
minulosti. Vraciame sa do normálu, a to je vždy zložité. V týchto reáliách žijú aj slovenskí geodeti. A
nežijú zle. Tí z komerčnej sféry majú nové domy, autá, doprajú si dovolenku aj viackrát do roka.
Samozrejme nie všetci. Ľudia zo štátnej sféry, sú myslím si, spokojní v zásade tiež. Istota možnosti
chodiť do práce vyvažuje neraz nespokojnosť s platom, či pomermi v rezorte.

2. Súčasný stav
Prostredie geodézie, kartografie a katastra reprezentuje štátna a komerčná sféra. Predstaviteľom
štátnej zložky je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, (úrad) so svojimi organizáciami, v podobnej štruktúre ako v Česku. Úradu sú priamo podriadené Geodetický a kartografický
ústav (GKÚ) Bratislava, Výskumný ústav geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave, Katastrálny
ústav (KÚ) v Žiline, Odbor katastrálnej inšpekcie, osem katastrálnych úradov v krajských mestách a
72 správ katastra v okresoch. Celkový počet zamestnancov rezortu je 2 760. Spravujú údaje v 3 564
katastrálnych územiach. Celkový počet evidovaných parciel je 13 miliónov, ku ktorým je založených
3,7 milióna listov vlastníctva, na ktorých je evidované vlastníctvo 18 miliónov vlastníkov. Mapový
fond predstavuje cca 40 000 katastrálnych máp určeného operátu. Tieto údaje vyplývajú z historických
podmienok vzniku slovenského katastra na základe uhorského, zvykového práva.
Za rok 2005 poskytol kataster informácie za 476 miliónov korún, z toho za 268 miliónov bezplatne. Geometrických plánov bolo v minulom roku overených 57 200, za čo ich zhotovitelia na poplatkoch zaplatili 19 miliónov korún [1].
Návrhov na vklad bolo vlani podaných 464 000 a boli zapísané v zásade v jednomesačnej lehote.
Sústredenie síl na túto úlohu však vedie k tomu, že zaostáva údržba operátu a s ňou spojená geodetická
činnosť na správach katastra.
Napriek spomínaným tržbám trpí rezort trvalou finančnou nedostatočnosťou. Je to jedna z príčin
prečo jeho rozvoj nenapreduje rýchlejšie. Druhou je skutočnosť, že bol personálne poškodený a to vo
viacerých vlnách, z politických dôvodov. Pri výmene vedúcich pracovníkov pri zmenách vládnych
garnitúr, odišlo veľa kvalitných pracovníkov, väčšinou do komerčnej sféry.
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Vo vedúcich funkciách rezortu ubúda zememeračov. Na samotnom úrade, na dvoch
rozhodujúcich postoch, nie sú geodeti. Z ôsmych prednostov katastrálnych úradov sú len dvaja
zememerači. 35 % riaditeľov správ katastra má právnické vzdelanie. Nechcem, aby som bol zle
pochopený, ale v takomto prostredí sa rozmýšľanie o geodézii stráca. Medzi ľuďmi sa často hovorí o
tom, že právnici na katas-troch prevládnu.
Rozvoj geodézie však dobre napreduje najmä vďaka GKÚ Bratislava, VÚGK Bratislava, KÚ v
Žiline, odboru geodézie na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity a myslím si, že aj
vďaka komerčnej sfére a profesijným organizáciám geodetov a kartografov.
Napriek spomínaným zložitostiam a podmienkam, v ktorých pracovníci rezortu pracujú, je na
mieste ocenenie ich práce.
2.1. Informačné systémy rezortu

AIS GKK
Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je časťou
štátneho informačného systému. AI GKK obsahuje:
a) informačný systém geodetických bodových polí,
b) informačný systém katastra nehnuteľností,
c) základnú bázu údajov pre geografický informačný systém.
.
Informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN)
Úlohou ISKN je aj ochrana práv k nehnuteľnostiam, poskytovanie údajov pre daňové účely a
oceňovanie pozemkov a poskytovanie ďalších údajov pre budovanie ďalších IS s podobnou náplňou.
ISKN sa skladá z dvoch častí:
Súbor geodetických informácií (SGI)
Súbor popisných informácií (SPI)
Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS)
Základná báza geografického informačného systému, je súčasťou AIS GKK. Vytvára základnú
informačnú štruktúru priestorových informácií o topografických objektoch, ich vzájomných topologických vzťahoch a ich základných charakteristík. Používa päť úrovňovú abstrakciu (kategória, subkategória, objekt, atribút a hodnota atribútu) definovanú kódovacím mechanizmom FACC (Feature
and Atribute Coding Cadalog). Celá topografická téma je definovaná Katalógom objektov ZB GIS, v
ktorom je úplná definícia každého objektu [2].
2.2. Internetové prostredie rezortu úradu

Katastrálny portál
Vybrané funkcie a údaje z katastra nehnuteľností na internete na používanie pre registrovaných
používateľov. Umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností. Spravuje a udržiava ho správca AIS
GKK, GKÚ Bratislava. V súčasnosti sa pripravuje realizácia vládneho nariadenia, ktorým majú byť
informácie KN publikované na internete zadarmo. Súčasne sa pripravuje legislatívna úprava zákona o
geodézii a kartografii [3].

GeoPortál ÚGKaK SR
Internetová brána rezortných informačných fondov. Je v správe správcu AIS GKK, GKÚ
Bratisla-va a je orientovaný a pripravovaný na publikovanie informácií, údajov a produktov z fondov
správcu AIS GKK, vrátane metaúdajov a skladovej informácií mapovej služby. Rovnako je zdrojom
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informácií a údajov o geodetických základoch. GeoPortál je pripravovaný na poskytovanie webových
služieb (WMS, WFS, WCS, a pod.) v reálnom čase [4].
2.3. Geodetické základy

Geodetické merania sa v súčasnosti realizujú v Štátnej priestorovej sieti v súradnicovom systéme
ETRS89, v Štátnej trigonometrickej sieti v súradnicovom systéme JTSK, v Štátnej nivelačnej sieti vo
výškovom systéme Bpv, Štátnej gravimetrickej sieti v tiažovom systéme GrS-95.[5] Možnosti využitia
signálov globálneho navigačného systému (GNSS) priniesli uplatnenie nových technológii merania s
výsledkami novej kvality. Na využívanie týchto nových technológií však prostredie katastra a
štátneho mapového diela nie je pripravené, čo vedie k deformácii kvalitných priestorových údajov,
transformovaných do klasického katastrálneho diela. Problém sa čiastočne riešil vydaním usmernenia
na odovzdávanie výsledkov meraní pomocou GPS (Global Positioning System) pre kataster nehnuteľností.
Už v roku 1995 bola prijatá koncepcia budovania kvalitatívne nových geodetických základov. Jej
realizácia mala viesť ku spusteniu skúšobnej prevádzky Slovenskej permanentnej služby využitia
GNSS (SPGS) na určovanie priestorovej polohy bodov v reálnom čase, s presnosťou umožňujúcou
zvýšiť kvalitu aj pre vybrané geodetické činnosti v oblasti katastra a mapového diela. Služba SPGS
bude založená na infraštruktúre Slovenského priestorového observačného systému (SKPOS) pozostávajúceho, okrem iného, z 21 referenčných staníc prijímajúcich signály GNSS. Bohužiaľ musíme konštatovať, že na konci roku 2005 musel byť Úradom pre verejné obstarávanie zrušený medzinárodný
tender na dodávku zariadení a softvéru pre SPGS-SKPOS. Dôvodom boli “účelové” odvolávania a
námietky niektorých účastníkov (ktorí neuspeli). Nemohol sa dodržať časový limit, do ktorého bolo
treba finančné prostriedky z európskych fondov vyčerpať. Stratili sme tak nielen 27 miliónov korún,
ale aj čas. V tomto období rezort realizuje alternatívny projekt na finančné zabezpečenie SKPOS. Veríme, že v polroku bude spustená jeho skúšobná prevádzka. V rámci tohto skúšobného režimu sa už
predpokladá spolupráca medzi národnými servisnými centrami SKPOS a CZEPOS (Česká permanentní síť pro určování polohy) na ich prepojenie [6].
Dobudovanie a spustenie služby SPGS-SKPOS, pri súčasnom využití kvality Štátnej priestorovej
siete reprezentujúcej 1557 nových geodetických bodov v systéme ETRS89 (Záväzný celoeurópsky
geocentrický súradnicový systém), na určovanie priestorovej polohy v reálnom čase a využitie meraní
v súbore geodetických informácií vedených a spravovaných v S-JTSK, je novou výzvou pre geodéziu
a kataster na Slovensku [7].

3. Geodetické školstvo
Na Slovensku je sedemnásť univerzít, z ktorých na štyroch je možné získať geodetické vzdelanie.
Je to Slovenská technická univerzita Bratislava, Technická univerzita Košice, Technická univerzita
Žilina a Technická univerzita vo Zvolene. Profilujúcimi katedrami odboru geodézie na STU Bratislava
sú: Katedra geodézie, Katedra geodetických základov a Katedra mapovania a pozemkových úprav.
Rovnako je impozantný počet stredných škôl, na ktorých sú odbory geodézie. Je ich deväť. Inflačný
charakter geodetického vzdelávania, najmä vo väzbe na jeho kvalitu, je z uvedených počtov zrejmý.
Považujem za vhodné, najmä pokiaľ sa týka stredného geodetického školstva, zastaviť rast počtu ďalších stredných škôl s odborom geodézia a nastúpiť trend spájania síl za účelom skvalitnenia tých terajších. Je mi sympatické, že v Česku zostala zachovaná značka České vysoké učení technické v Prahe i
v Brne. Je symptomatické, že veľká časť slovenských študentov sa snaží realizovať svoje vysokoškolské štúdium v Čechách.

4. Podnikateľské prostredie
Počet podnikateľských subjektov, vykonávajúcich geodetické a kartografické (GaK) práce na základe živnostenského oprávnenia, je 2 755. Z toho fyzických osôb je 2 209 a právnických 546. V roku
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2 000 bol celkový počet subjektov 1 749 (+1 006), z toho fyzických osôb 1 401 (+ 808) a právnických
348 (+198)[8]. 60 percentný nárast počtu firiem za 5 rokov, temer 200 za rok, považujem za alarmujúci. Pritom počet fyzických osôb, ktoré nemajú kvalifikovaného geodeta ale podnikajú na základe tzv.
zodpovedného zástupcu (geodeta) je 145 (Živnostenský register SR, Ministerstvo vnútra SR) [8]. Túto
anomáliu náš živnostenský zákon dovoľuje. Počet zamestnancov právnických osôb nie je možné zodpovedne zistiť. Zvoliac spôsob kvalifikovaného subjektívneho odhadu tohto počtu, ma však vedie k
tomu, že v podnikateľskej sfére pracuje približne 4 000 geodetov. (Niektoré zdroje uvádzajú až 6000.)
Problémy, ktoré to prináša alebo môže vyvolať v dôsledku nedostatku náplne práce a pri uplatňovaní
zodpovedajúcich cien, či zabezpečení kvality, sú zrejmé tiež.
Napriek týmto reáliám je možné konštatovať, že väčšina firiem je dobre vybavená a disponuje aj
kvalitným ľudským potenciálom. Sú schopné realizovať všetky druhy GaK prác, podľa požiadaviek
zákazníkov. V súčasnosti sú rozhodujúcimi odberateľmi štátne organizácie. Pre Ministerstvo pôdohospodárstva sa realizujú práce na projektoch pozemkových úprav. Je zadaných 191 katastrálnych území
(k.ú). v objeme 960 mil. Sk. Veľa firiem vykonáva práce pri výstavbe diaľnic, automobiliek, nákupných centier a priemyselných parkov. Významným zákazníkom je Slovenský pozemkový fond. Pre
rezort úradu sa spracúvava úloha registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). Táto je však
dlhodobo finančne nedostatočná a nie je zvláštnosťou, že u niektorých k. ú. majú firmy 20 a viac dodatkov k pôvodným hospodárskym zmluvám. Väčšina drobných súkromníkov vyhotovuje geometrické plány (GP).
Pracujeme v relatívne príjemnom prostredí jednotnej 19 percentnej dane ale odvodové zaťaženie
vo výške 35,2 percent pre firmy považujeme za neprimerané, rovnako ako spotrebné dane.
Medzi problémy, s ktorými sa podnikatelia stretávajú je už spomínaný počet geodetov, ktorý spôsobuje stále obavy o dostatok práce a aj devastáciu cien. O to viac, že spôsob verejných súťaží je realizovaný tak, že jediným kritériom je vo väčšine prípadov iba – cena. Ďalšou nepríjemnosťou, s ktorou
sa musia vyrovnať, je doba úhrad faktúr za vykonané práce. Táto je veľakrát aj pol roka a nie sú ojedinelé prípady, že sa blíži k jednému roku. Problémy , ktoré to firmám prináša s ich financovaním, sú
zrejmé. Stabilita zaučených pracovníkov je ďalší problém. Preto je pomerne častá tzv. rodinná firma,
ktorá je zárukou lojality voči nej. Spomínané vysoké odvodové zaťaženie je problém, ktorý vedie k
tomu, že firmy nútia svojich zamestnancov vybaviť si živnosť a potom s nimi spolupracujú. Aj toto je
jeden z dôvodov nárastu počtu živnostníkov. Chceme sa zapojiť do lobingu s inými podnikateľmi a
dosiahnuť zníženie výšky odvodov.
Mrzí nás skutočnosť, že kapacity súkromnej sféry sú len málo využívané rezortom úradu pre zabezpečovanie jeho potrieb. Mohli by sa významne zapojiť napríklad do obnovy operátu novým mapovaním, jeho údržby, vektorizáciu a pod.
Pokiaľ mi je známe, z celkového počtu 546 právnických osôb v odbore, majú len tri organizácie
realizovaný systém riadenia kvality ISO. Nepovažujem to za dobrý stav, najmä vo výhľade ich uplatnenia v zahraničí, či v snahách o spoluprácu so zahraničnými firmami. Napriek tomu sú už na Slovensku subjekty, ktoré svoje práce v zahraničí realizujú.
Prijatie smernice Európskej únie (EÚ) o liberalizácii poskytovania služieb na vnútornom trhu EÚ
v podobe, kedy nebude možnosť uplatňovať zákony krajiny pôvodu zrejme povedie k tomu, že slovenskí podnikatelia sa na trhu EÚ výraznejšie neuplatnia. Na druhej strane to znamená aj určité pozitívum – a to vyššiu ochranu nášho trhu. Skôr si myslím, že je možné očakávať prienik zahraničných,
kapitálovo silných firiem na Slovensko.

5. Profesijné organizácie
Na Slovensku pôsobia štyri profesijne organizácie. Najväčšou z nich, aj najvýznamnejšou je Komora geodetov a kartografov, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe zákona a združuje autorizovaných geodetov a kartografov, overujúcich výsledky vybraných GaK prác (653). Jej členmi sú už aj
dvaja geodeti z Čiech. Ďalšie tri organizácie majú charakter dobrovoľného občianskeho združenia.
Slovenský zväz geodetov (SZG) združuje podnikateľov (300), Slovenská spoločnosť geodetov a
kartografov (SSGK) združuje pracovníkov štátnej sféry ale aj podnikateľov (480), Kartografická
spoločnosť Slovenskej republiky združuje kartografov (100) . V poslednom čase dochádza k fúzii niektorých organizácii. Slovenská spoločnosť fotogrametrie a diaľkového prieskumu zeme sa pred tromi
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rokmi spojila so SZG, kde pôsobí ako odborná skupina. Slovenské združenie geodetov (stredoškolákov) sa spojilo so SSGK. Považujem to za dobrý krok.

6. Možné východiská – budúcnosť
Odpoveď na otázku, aká je budúcnosť odboru geodézia, nie je jednoduchá. Analyzovať prostredie, v ktorom pracujeme, vnímať procesy a vycítiť zmeny, ktoré sa okolo nás dejú, pochopiť z nich,
kde je naše miesto, čo môžeme ponúknuť, na čo sa pripraviť, čo nás v budúcnosti ovplyvní, považujem za hlavnú vec v úvahách o budúcnosti odboru. Pochopiť, pri všedne žitej skutočnosti, zdanlivo
latentne skryté trendy, ktoré už v našom okolí prebiehajú a prejavia sa v budúcnosti, je taktiež rovnako
komplikované. S myšlienkami, ktoré boli v tejto súvislosti zverejnené na stránke IGEOS, možno len
súhlasiť.
Aj v slovenských podmienkach, existuje myšlienkový trust, ktorý sa budúcnosťou odboru zaoberá. Je sústredený najmä na GKÚ, či na VÚGK v Bratislave. Tam sú ľudia, ktorí sú schopní položiť si
otázku: „Je potrebný rezort geodézie, kartografie a katastra?“ Uvedomujú si zložitosť systémových
väzieb, referenčných systémov, údajov, produktov a informačných systémov, ich väzby na celoeurópske a svetové informačné systémy. Ponúkajú implementáciu nových technológií pre geodéziu aj kataster a celý rezort, aby sa nestal izolovaným ostrovom, ale bol základnou súčasťou infoštruktúry a
potvrdil tak svoje opodstatnenie. Predkladá riešenia, posilňujúce význam rezortu a odboru za predpokladu udržania kvalifikovaných špecialistov a vyriešenia financovania projektov.
V čom vidím hlavné úlohy rezortu do budúcnosti:
-

-

-

aby evidencia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a katastrálne mapy boli kompletné a vykazovali vzájomný súlad
- pre občanov bude rezort zaujímavý vtedy, ak údaje jeho databáz budú verejnosti prístupné elektronickou formou. Rozvíjať možnosti využívania AIS GKK, teda GZ, ZB GIS a KN prostredníctvom portálových služieb založených na servisne orientovaných architektúrach nevyhnutných
pre webové služby. Prostredníctvom GeoPortálu publikovať všetky produkty a služby rezortu.
zrealizovať funkčný systém permanentnej siete staníc na príjem GNSS a prostredníctvom SPGSSKPOS dať tak impulz technickému rozvoju nie len geodézii na Slovensku, ale dať do činnosti
novú službu zodpovedajúcu dobe, a tak umožniť moderný zber priestorových informácií všeobecne
považujem za potrebné dosiahnuť zmenu financovania potrieb rezortu, je historicky finančne poddimenzovaný
rozvíjať partnerstvo štátnej a súkromnej sféry (PPP – Public Privat Partnership), EÚ má zdroje na
rozvoj tejto spolupráce (možnosti okrem ROEP, pri obnove katastrálnych máp, digitalizácií a
pod.) [9]
zlepšiť kvalifikačnú štruktúru pracovníkov rezortu, zastaviť odchod schopných mladých ľudí
zlepšiť riadenie správ katastra a výkonnosť ich zamestnancov
vytvoriť mladým ľuďom s novými pohľadmi priestor pre prácu v odbornej oblasti a v riadiacich
funkciách s primeranými platovými podmienkami
úplne zmeniť a napraviť mediálny obraz o rezorte, ktorý má charakter bulváru. Vytvoriť nový,
reálny obraz geodetickej profesie, zodpovedajúci jeho významu.
dať priestor novým, silným a zrozumiteľným lídrom, ktorí povedú rezort k rozvoju
vybudovať metrologické stredisko rezortu

Nad budúcnosťou rozmýšľajú aj geodeti v súkromnej sfére. Sú však natoľko ponorení do riešenia
problémov spojených s podnikaním, že svoju perspektívu vidia vo vyriešení bežných problémov, ktoré
im strpčujú život. Vzhľadom na veľké myšlienky o budúcnosti sa zdajú neraz malicherné. Patria k
nim:
- zabezpečiť jednotný výklad smerníc na celom území Slovenska. Najmä pri vyhotovovaní geometrických plánov sú požiadavky na Správach katastra diametrálne odlišné
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vytvoriť kultivované podmienky pri poskytovaní informácií z ISKN, rozšíriť ponuku služieb tak,
aby sa údaje dali získať a odovzdať elektronickou formou
venovať rovnakú pozornosť údržbe katastrálneho operátu ako vkladovému konaniu
zlepšiť financovanie prác na ROEP
zmeniť systém verejného obstarávania prác, najmä princíp, kedy je rozhodujúca iba ponúkaná
cena
dobudovať sieť permanentných staníc GPS, SKPOS a dať tak impulz k využitiu nových technológií
zastaviť rast počtu, prípadne znížiť počet stredných škôl s odborom geodézia a obmedziť tak inflačný nárast geodetov v praxi
legislatívne zadefinovať povinnosti geodetov v investičnej výstavbe
využívať kapacity komerčnej sféry pri zabezpečovaní prác pre rezort úradu
uplatniť jednotný správny poplatok za jeden geometrický plán vo forme paušálu. Dôvodom sú
dlhodobo pretrvávajúce problémy so správnymi poplatkami za GP a to aj napriek viacerým
usmerneniam ÚGKK SR

Z nadčasových tém považujem za dôležité tieto:
-

sledovať nové trendy v odboroch, ktoré môžu využívať naše služby
ponúkať im kompletné balíky služieb s pridanou hodnotou
poskytovať presné a pravdivé informácie
pri ich poskytovaní uplatniť princíp rýchlo a v primeranej kvalite
zároveň ich ponúkať vo formáte čitateľnom pre každého
rozširovať portfólio služieb s myšlienkou, robme to, čo iní nevedia
vytvárať podmienky na odborné a jazykové vzdelávanie
rozvíjať dobré medziľudské vzťahy a vzájomne sa podporovať

7. Záver
Na záver budem citovať jeden názor z diskusie, ktorú vyvolal článok na www.neviditelnypes.zprávy
.cz, pod názvom: Katastr nemovitostí. V nasledujúcej kontro-verznej, ale myslím si produktívnej
diskusii k článku, akú som márne hľadal na slovenských stránkach, odznel aj tento príspevok:
„Dovoluji si všechny diskutující ale upozornit ne jednu nesmírně důležitou věc – důkazy musí odpovídat zákonným normám, nikoliv (i když zarputilému) přesvědčení vlastníka nemovitosti. A návrhy
musí být podloženy zdůvodněním. Např. tedy, chyba polohy vlastnické hranice musí být doložena
Záznamem podrobného měření změn, zhotoveného geodety a ověřená úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. A zatímco bez právníka se často dá situace řešit, bez dobrého zeměměřiče se nehnete“.
Zaujalo ma to, že radový občan si je vedomý významu geodeta - zememerača. Geodézia nie je
samozrejme iba tá, čo súvisí s katastrom ale toto povedomie je myslím pre budúcnosť ná-dejou,
nielen pre českých, ale aj pre slovenských geodetov. Bolo by významné, keby sme ju umocnili
vzájomnou súdržnosťou a podporou všetkých geodetov bez rozdielu, na akom poste a kde pracujú.
Dobré medziľudské vzťahy sú toho základným predpokladom.

Literatúra
[1] ÚGKK SR: Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra v Slovenskej re-publike, Bratislava,
február 2006
[2] ÚGKK SR: Koncepcia tvorby, aktualizácie a správy základnej bázy geografického infor-mačného systému
na roky 2006-2010, Bratislava, február 2006
[3] KVARDA, P.: Katastrálny portál, Zborník referátov z 12. Slovenských geodetických dní, Bratislava, 4.5.11.2004

31

Súčasný stav odboru geodézie, kartografie a katastra na Slovensku a jeho budúcnosť

GEOS 2006

[4] KLOBUŠIAK M - LACENA M. - ČUKAN J. - SMÉKALOVÁ M. – MICHALÍK Ľ. Geodetický a
kartografický ústav Bratislava, OFÚKANÝ M. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky:
GeoPortál ÚGKK SR základ NIPI SR prístupný cez OGC WMS, GIS Ostrava 2005, 23.-26.1.2005
[5] KLOBUŠIAK, M. - LEITMANNOVÁ, K.: ETRS 89 versus JTSK, Globálne riešenie proti lokálnym,
Zborník referátov z 11. Slovenských geodetických dní, Bratislava 4.-5.12.2003
[6] KLOBUŠIAK, M. - LEITMANNOVÁ K. - FERIANC, D.: SPGS (SKPOS) Nástroj na reformu katastra
nehnuteľností, Ústav geodézie VUT v Brne, seminár „Vývoj metód a technológií GPS v geodézii“, Brno
3.2.2005
[7] KLOBUŠIAK, M. - LEITMANNOVÁ K. - FERIANC, D.: Využitie SKPOS na geodetic-ké činnosti,
Zborník referátov z 13. Slovenských geodetických dní, Bratislava 10.-11.11.2005
[8] Živnostenský register SR, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 28.3.2006
[9] PLANTINGA, P.: Finančný plán a plán inštitucionálneho rozvoja pre Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky v rámci projektu Technická asistencia pre správu územia a katastrálnu infraštruktúru, EU Phare Project, Bratislava 30.1.2006

Present situation of the Geodesy Cartography and Cadastre branch
in Skovakia and its future.
Abstract
The paper deals with the present state of the branch of Geodesy, Cartography and Cadastre in conditions of Slovakia, and at the same time it draws in outline the possible prospects of this branch in specific conditions of Slovakia. It is a view of these problems from the point of view of members of the
Slovak Chamber of Surveyors and Cartographers and private entrepreneurs on the basis of their up to
the present experience and practising geodesic work. The paper also draws in outline the possible
solutions of problems, and assertion of surveyors and cartographers in the future.
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Abstrakt
Katastr nemovitostí se stal jedním z prvých IS státní správy, který byl upraven pro dálkový přístup.
Právní prostředí ČR však stále vyžaduje ověřené výpisy s časově omezenou platností. Jiným
nedostatkem je dvojí režim zápisů do KN – evidenční forma záznamu pak představuje zřetelnou
slabinu tohoto systému. Upravit je třeba i systém informací o energetických či telekomunikačních
vedeních pod povrchem. Některé zákony připouštějí nově pouhou dohodu účastníků před povinností
zřídit věcné břemeno. Využití technických map je nadějným řešením alespoň v intravilánu obce.
Se vznikem nového právního pořádku v oblasti geodézie a katastru se veřejnost nepoměrně
častěji setkává s pracemi, jejichž cílem je získat podklady pro zápis vlastnictví k nemovitostem. Lidé
si zkrátka zvykli chodit na katastrální úřad poměrně často. Chci se v tomto příspěvku věnovat pouze
třem okruhům problémů, které by měly a mohly být postupně legislativně upraveny jinak než je tomu
dosud:
Zákony, kterými se řídí činnost Katastrálních úřadů, je třeba novelizovat.

Jedním z důvodů je možnost formálními kroky zdržovat či nedůvodně omezovat nakládání
s nemovitostmi. Při pátrání po příčinách tohoto stavu se musíme vrátit až do doby vzniku nového
katastru nemovitostí.
Základním nedostatkem je skutečnost, která se zdá na prvý pohled logicky správná – totiž
povinnost zaznamenat do katastrálních dokumentů a operátů každou změnu vlastnictví, která byla
pravomocně (podle současné právní úpravy) rozhodnuta jiným oprávněným orgánem – např. soudem,
při dražbě nebo privatizaci. Naproti tomu každá listina, obsahující vlastnickou změnu, založenou na
smluvním principu, je podrobena vkladovému řízení. Tím vzniká dvojí právní forma pro zápis
vlastnictví. Tam, kde katastrální úřad rozhoduje o vkladu, má rozsáhlé pravomoci, v případě záznamu
pak je orgánem pouze evidenčním. Fakticky tak při části řízení trvá systém, platný před rokem 1993.
A každý systém je charakteristický svou nejzranitelnější částí. Nepodařilo se, sice jen na části agendy,
odstranit to, co bylo nejvíce kritizováno na starém systému evidence. Je totiž jedno, zda se eviduje
užívací nebo vlastnické právo. Slabinou je právě ona evidenční poloha, bez možnosti rozhodnout třeba
o duplicitách vlastnictví nebo nelegitimních podáních.
A zde je třeba se zeptat, proč tomu tak je, když právě tento slabý článek původní evidence
nemovitostí měl být novými zákony odstraněn. O to víc, že již byly zaznamenány soudní výroky, že i
zápisy z období před rokem 1993, jsou-li podle nich zapsány nemovitosti v současném katastru, může
vlastník nemovitosti považovat v dobré víře za správné, aniž by musel předkládat originál nabývací
listiny. Přesto, že by podle zákona tak mělo být až s daty, zaznamenanými po 1. lednu 1993.
Tato všem odborníkům známá slabina, jinak výtečně fungujícího veřejného registru, měla být
odstraněna novelou katastrálního zákona již před čtyřmi roky. Dosud se tak nestalo, vláda novelu
nepředložila k projednání Parlamentu. Argument, že se čeká na nový občanský zákoník, neobstojí.
Jeho projednání je totiž v nedohlednu a akutní problémy je třeba řešit neprodleně.
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Věcná břemena nebo digitální technická mapa

Ani v této oblasti není situace vyjasněná. Některé energetické zákony nebo zákony o
elektronických komunikacích připouštějí pouze uzavření písemné dohody mezi majitelem či správcem
vedení a vlastníkem nemovitosti o umístění vedení na pozemku. Pokud jde o vedení nadzemní či
stožáry nemusel by to být problém, ale pokud jde o vedení uložené v zemi, považuji tuto formu za
nedostatečnou. Nasnadě je otázka, zda bude při prodeji nový vlastník o existenci podzemního vedení
vůbec informován?
Z hlediska majitele pozemku by mělo být zřízení věcného břemene s jeho vkladem do katastru
základním požadavkem. Jde totiž o univerzální řešení, které se hodí do zastavěné části obce i do
extravilánu. Jenomže taková povinnost zákony jednoznačně uložena není. A i kdyby byla, byla by
bezzubá, pokud by její nedodržení nebylo postiženo sankcemi.
Takový postup je obvyklý i za hranicemi. Před drahným časem jsem se zeptal na magistrátu
města Basilej, co by se stalo, kdyby firma, která pokládá podzemní kabel, jej zahrnula zemí dřív, než
splní svou povinnost nechat ho geodeticky zaměřit. Nejdříve mi vůbec nerozuměli, ale posléze
odpověděli velmi jednoznačně – To by udělala jen jednou!
Při několika pokusech o vložení takových povinností do telekomunikačního zákona jsme nebyli
úspěšní. Legislativní rada vlády argumentovala přípravou technických map, jako základního
dokumentu, který by měl vše vyřešit v novém stavebním zákoně. Jenomže právě v tomto základním
dokumentu, který předpokládá, že analytické územní plánovací doklady se budou neustále udržovat
v aktuálním stavu, jsou technické mapy uvedeny jen jako jejich možná složka, s poukázáním na fakt,
že celoplošné vedení by bylo velmi drahé. Ale přesto je nový stavební zákon v podobě, která ještě není
definitivní, k technickým mapám mnohem vstřícnější než předpisy dosavadní. Bude třeba dohlédnout,
aby v prováděcích předpisech byla jejich forma sjednocena a aby byly zvýhodněny obce, ve kterých se
technické mapy již dlouhodobě vedou a užívají.
Informatika

Přestože občas mezi odbornou veřejností žehráme na úroveň informatizace v resortu ČÚZK i
v oboru, je třeba vysoce ocenit produkty, které jsou veřejně dostupné v elektronické podobě. Ať už jde
o informace o geodetických bodech či z katastru nemovitostí. Pro mne osobně bylo velký
zadostiučiněním, že informační systémy ČÚZK i ZÚ byly opakovaně ohodnoceny na takovém
prestižním fóru, jakým jsou každoroční konference o informačních systémech veřejné správy v Hradci
Králové.
A právě zde mám třetí kritickou poznámku k současnému stavu. Považuji totiž dosud užívaný
systém výpisů z katastru nemovitostí za nevyhovující a dokonce v současnosti za málo dokonalý.
Proto mne neuspokojily poslední zákonné úpravy, které vedou k tomu, že výpisy budou poskytovat i
obecní úřady nebo pošty. Mám za to že jde o krok do typicky cimrmanovské slepé uličky. Vždyť
každý výpis má sice určitým časem omezenou platnost, ale přesto fakticky velmi brzy po jeho pořízení
již nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.
Považuji takový mezistupeň za naprosto zbytečný. Prosím, nic proti tomu, aby obecní úřad či
pošta poskytla příslušnou informaci každému, kdo nemá doma možnost internetového připojení. Ale
pokud jde o žádost, třeba na stavební úřad, měl by si potřebnou a aktuální informaci v plném rozsahu
chráněného výpisu opatřit každý úředník, který žádost občana či firmy bude vyřizovat. A tak by tomu
mělo být se všemi veřejnými registry. Dnes tomu fakticky již nic nebrání.Výhody jsou nasnadě –
občan nebude muset běhat po úřadech, putovat bude informace. A ta bude právě v danou chvíli natolik
správná, že za ni bude ručit onen úředník, který záležitost vyřizuje. Pokud jde o správní poplatek,
nikdo by asi nenamítal, aby byl přiměřeně upraven. Udržování státem garantovaného systému se totiž
musí také zaplatit.
Jsem rád, že informační systém katastru nemovitostí je na takový postup prakticky připraven. Jen
digitální katastrální mapy v něm stále postrádám.
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Geodetical Law – Some Topics for Changes

Abstract
Real Estate Register stated by one of first IS administration which was modified for remote access.
Law environment of the Czech Repuplic however always requires tested dumps with finite force. Other
by lack of is double regime entries bis Real Estate Register – evidence form entry then presents
distinct groin here of system. Adjust it is necessary also system information about power or
telecommunication leads below the surface. Some law admit newly mere agreement participants
before duty to set up right of user. Usage technical maps is promising solving at least in town
residential area municipality.
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Abstrakt
Sdružování kartografů za účelem vzájemné výměny poznatků a zkušenostá má u nás bezmála padesátiletou tradici. Probíhalo především v rámci bývalé Československé vědeckotechnické společnosti, kde
byly vytvořeny česká a slovenská odborná skupina pro kartografii a později v souvislosti se vstupem
Československa do Mezinárodní kartografické asociace (ICA) i Národní kartografický komitét. Po
roce 1989 vzniká samostatná organizace kartografů ČSFR, která se po roce 1993 v souvislosti s
novým státoprávním uspořádáním rozdělila na dvě národní kartografické společnosti. V závěru příspěvku se autor zabývá současnými aktivitami společnosti a výhledem její činnosti v dalším období.

1. Úvod
Čeští a slovenští kartografové se začali sdružovat v roce 1958, tj. na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti - Společnosti geodézie a kartografie, a to v odborných skupinách 1702kartografie, které byly tehdy zřízeny u obou národních společností ČSVTS. Prvním předsedou OS
1702- kartografie při České vědeckotechnické společnosti byl Ing. Karel Pecka, v té době hlavní redaktor Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze.
Tyto odborné skupiny pořádaly od roku 1959 společné kartografické konference, zaměřené na aktuální problémy teoretického i praktického rozvoje oboru. Po odchodu Ing. Pecky do důchodu byl po
několik za sebou následujících volebních období předsedou české OS 1702 Ing. Aleš Hašek, šéfredaktor Kartografického a reprodukčního ústavu v Praze.
V období existence býv. Československa bylo v letech 1959 až 1992 bylo uspořádáno celkem 10
národních kartografických konferencí, z toho řada z nich i s mezinárodní účastí. Tyto konference byly
vždy zaměřeny na informování nejširší kartografické veřejnosti o hlavních směrech vývoje české a
slovenské kartografie, a to jak v teoretické oblasti tak i v oblasti vývoje nových typů kartografických
děl a technologií.
Po roce 1989 došlo k rozpadu struktur ČSVTS a k odtržení některých odborných společností od
této organizace. Počátkem roku 1990 se samostatně registrovala u Federálního ministerstva vnitra
ČSFR Kartografická společnost ČSFR, která vznikla sloučením české a slovenské odborné skupiny
1702 –kartografie a Národního kartografického komitétu. Na ustavujícím sjezdu, konaném na podzim
1990 v Prešově, byl do funkce prvního předsedy Kartografické společnosti ČSFR zvolen doc. Ing.
Milan Hájek, CSc., pedagogický pracovník Stavební fakulty SVŠT v Bratislavě.
V souvislosti s přípravou nového státoprávního uspořádání k 1.lednu 1993 došlo na 10. kartografické konferenci, konané v r.1993 v Brně, k rozdělení Kartografické společnosti ČSFR na dvě samostatné národní společnosti. Do funkce prvního předsedy Kartografické společnosti ČR byl zvolen doc.
Ing, Miroslav Mikšovský, CSc., do funkce prvního předsedy Kartografické společnosti SR doc. Ing.
Milan Hájek, CSc. Obě nově vzniklé společnosti se pak registrovaly v r. 1993 jako nově vzniklé společenské organizace u národních ministerstev vnitra.
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2. Mezínárodní aktivity českých a slovenských kartografů
V roce 1974 v souvislosti s přípravou vstupu býv. Československa do Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association – ICA) byl ustaven v rámci ČSVTS Národní kartografický komitét, který se stal představitelem Československa v této asociaci. Komitét byl tehdy sestaven
na základě uzavřených dohod resortů Ústřední správy geodézie a kartografie, Slovenské správy geodézie a kartografie, Československé akademie věd a ministerstva národní obrany z představitelů těchto
organizací. Prvním předsedou komitétu byl Ing. Karel Pecka, po jeho odchodu do důchodu se po několik následujících volebních období v čele komitétu střídali doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. za
Českou společnost a Doc. Ing. Milan Hájek, CSc. za Slovenskou společnost.
Zástupci Československa se zúčastnili jako pozorovatelé poprvé konference ICA v r.1963 ve
Stockholmu. Po vstupních jednáních, která proběhla v r.1967 v době konání konference ICA v Amsterodamu, bylo Československo přijato za řádného člena ICA na Valném shromáždění ICA v Dillí (Indie) v roce 1968. Čs. delegátem na tomto Valném shromáždění byl tehdy Ing. Antonín Koláčný, CSc.,
v té době místopředseda Národního kartografického komitétu.
Národní kartografický komitét delegoval do struktur ICA řadu svých členů a zúčastnil se aktivně i
řady mezinárodních programů ICA, mimo jiné např. sestavení 14jazyčného mezinárodního kartografického slovníku, zpracování publikace Compendium of Cartographic Techniques a dalších prací. V
letech 1968-1969 byl Ing. Antonín Koláčný, CSc. předsedou komise ICA pro komunikaci kartografické informace, jejíž založení v rámci ICA inicioval.
V roce 1972 se uskutečnila Mezinárodní kartografická konference ICA v Ottawě (Kanada), kde z
iniciativy zástupců Švýcarska (E.Spiess), býv. Československa (M..Mikšovský) a Bulharska (N.
Balbaldokov) byla v rámci ICA ustavena stálá komise pro technologii výroby map. Tato komise pracuje v rámci ICA dodnes, funkci jejího předsedy vykonával ve funkčním období 1991 – 1995 doc. Ing.
Miroslav Mikšovský, CSc.
Vzhledem k rozpadu býv. Československa k 31.12.1992 bylo nutno zajistit členství České a Slovenské republiky v Mezinárodní kartografické asociaci. To se stalo podáním přihlášky obou republik
na Mezinárodní kartografické konferenci ICA, konané v r.1993 v Köln a.Rh.; k oficiálnímu přijetí
obou států do asociace pak došlo v r.1995 na Valném shromáždění ICA v Barceloně. O dobré pozici
Kartografické společnosti ČR v ICA svědčí i skutečnost, že v letech 1993 – 1995, kdy Československo
již přestalo být oficiálním členem ICA, zůstali jeho zástupci ve všech komisích ICA, a že na Valném
shromáždění ICA v Barceloně byl v r.1995 zvolen do funkce vicepresidenta ICA doc. RNDr. Milan
Konečný, CSc., pedagogický pracovník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
K nejvýznamnějšímu posílení pozice Kartografické společnosti ČR v ICA pak došlo na Valném
shromáždění ICA konaném v září 2003 v Durbanu (JAR), na němž byl dosavadní vicepresident ICA
doc. RNDr. Milan Konečný, CSc. zvolen na funkční období 2003 – 2007 do funkce presidenta Mezinárodní kartografické asociace.

3. Současné aktivity Kartografické společnosti ČR
Od svého vzniku v r.1993 pokračuje Kartografická společnost ČR v aktivní spolupráci se slovenskými
kartografy. Podařilo se uskutečnit dalších 6 společných kartografických konferencí (1995 Bratislava,
1997 Olomouc, 1999 Bratislava, 2001 Plzeň, 2003 Zvolen, 2005 Brno). Kromě těchto nejvýznamnějších akcí uspořádaly obě národní kartografické společnosti řadu seminářů (např. semináře „Digitální
kartografie I. – IV.“, semináře o historických mapách, semináře k mezinárodním kartografickým konferencím apod.).
Od r. 1998 organizuje Kartografická společnost ČR každoročně vnitrostátní soutěž „Nejlepší
mapa roku“, které se pravidelně účastní přední česká kartografická nakladatelství. Tato soutěž probíhá
v současné době již v několika kategoriích (samostatná kartografická díla, atlasy, soubory a edice map,
kartografická díla pro školy, digitální produkty, kartografické aplikace na Internetu). Nově byla v
r.2004 zařazena i kategorie „kartografické výsledky studentských prací“, jejímž cílem je podnítit
zájem studentů o tento obor. Soutěž vyhodnocuje sedmičlenná porota v čele s doc. RNDr. V. Voženílkem, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, složená z nejvýznamnějších
odborníků – členů Kartografické společnosti ČR. Její výsledky jsou již po několik let vyhlašovány na
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samostatném pořadu, zařazeném do programu Mezinárodní knižní výstavy, konané každoročně v
květnu v Praze.
Od r.1998 organizuje Kartografická společnost ČR v souladu s mezinárodní soutěží ICA o cenu
Barbary Petchenikové ve spolupráci se základními školami národní soutěž dětské kartografické kresby. Soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích a její výsledky vyhodnocuje porota v čele s doc.
RNDr. V. Voženílkem, CSc. Vítězné práce jsou odměňovány, vystavovány na vnitrostátních kartografických konferencích a odesílány prostřednictvím generálního sekretáře ICA prof. Ormelinga
(Holandsko) na výstavy dětské kartografické kresby, pořádané v rámci Mezinárodních kartografických
konferencí ICA.

4. Perspektivy činnosti Kartografické společnosti ČR
V r.2006 bude v rámci společnosti provedeno vyhodnocení celostátní soutěže Mapa roku 2005, které
je zařazeno do programu Mezinárodního knižního veletrhu Praha 2006 na 5. květen 2006. Zorganizována bude soutěž dětské kresby s kartografickou tématikou, jejíž výsledky budou zveřejněny jednak na
17. kartografické konferenci v r.2007, která se bude konat ve Slovenské republice, jednak na mezinárodní výstavě, pořádané k soutěži o cenu Barbary Petchenikové u příležitosti 21. mezinárodní kartografické konference ICA v r.2007 v Moskvě. Kromě těchto nejdůležitějších akcí se připravují i další
odborné akce, jejich pořadatelem nebo spolupořadatelem bude Kartografická společnost ČR .
Kartografická společnost ČR je poměrně malou společenskou organizací, čítající o něco více než
100 individuálních členů a pět kolektivních členů (B.A.T.Program, Rožnov p.Radh., Geodézie CS,
a.s., Kartografie Praha, a.s., SHOCart Zádveřice, s.s r.o., Výzkumný ústav geodetický, toporafický a
kartografický, Zdiby). Její činnost se opírá o dobrovolnou práci funkcionářů a členů společnosti. Společnost vydává vlastní Zpravodaj (zpravidla 3x ročně) a má vlastní webovou stránku
www.czechmaps.cz, na níž jsou zveřejňovány odborné akce společnosti a informace, týkající se vnitrostátních i mezinárodních aktivit. Společnost podle svého statutu zastupuje Českou republiku v
Mezinárodní kartografické asociaci (ICA - International Cartographic Association), v jejíchž komisích aktivně pracuje řada členů společnosti. Společnost je rovněž zakládajícím členem Evropské kartografické unie, která byla založena v r.1999 v Maastrichtu.
Společnost je kolektivním členem České asociace pro geoinformace. Spolupracuje i s dalšími
společenskými organizacemi, zejména s Geografickou společností ČR, Českým svazem geodetů a
kartografů a Českou společností pro fotogrammetrii a DPZ. Úzkou spolupráci má společnost zejména
s Kartografickou společností SR, s níž pravidelně pořádá společné konference.
Literatura
Mikšovský, M.: Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období prosinec 2003 až září 2005. Zpravodaj Kartografické společnosti ČR č.3/2005, Praha, 2005
http://www.czechmaps.cz
http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?/zaznam=1894

History of the Cartographic Society of the CR and Its Outlook
Abstract
The society of cartographers has in our country nearly a fifty years tradition. It proceeded particularly
in the frame of the former Czechoslovak Scientifico-Technical Society, where a Czech and a Slovak
cartographic professional groups and later in connection with the joining of Czechoslovakia to the
International Cartographic Association (ICA) the National Cartographic Committee have been created. After 1989 was formed an autonomous organization of Czechoslovak cartographers, which was
divided after 1993 according to the new state structure in two national cartographic societies. In the
last part of the paper describes the author the contemporary activities of the society and the outlook of
these activities in near future.
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Abstrakt
Referát se snaží odpovědět na několik otázek. Kdo má dělat a proč zeměměřickou osvětu? Proč se
osvětou zeměměřictví soustavně nikdo nezabývá? Je vůbec nutné toto zviditelňování provádět?
Referát hodnotí stav před rokem 2005 a snaží se hledat recept, co se s tím dá dělat v budoucnu.

1. Reklamní kampaň na cokoliv
Každá významná firma, která přichází na trh s novým výrobkem nebo se službou, spustí takovou
reklamu, že se to dozví i slepý a hluchý spoluobčan. Není divu, neboť vybraná reklamní agentura,
která získá zakázku na zviditelnění nového produktu, před reklamní kampaní spolupracuje s
psychology, sociology, výtvarníky a s dalšími umělci a tvůrci, aby všechno na sebe navazovalo a spolu
ladilo. Pokud máte peníze stačí vědět jen koho má kampaň zasáhnout a kdy k ní má dojít. Vše ostatní
zařídí agentura.
1.1 Tady máte Bobíka …
Pokud sledujete dění kolem sebe, tak víte, že agentury dokáží i zdánlivě nemožné od revoluce na
Ukrajině až třeba po všeobecnou tuzemskou známost jednoho portálu. Na východě od slovenských
hranic to chtělo mimo jiné rozdat mezi lidi oranžové šály a u nás zase jen zařadit do vysílání televizní
šot s kuchařem čínské restaurace, který nepochopí návštěvnici, co má dělat se svěřeným psem
Bobíkem.
1.2 Předvečer velké zeměměřické informační revoluce …
Rozjeďme tedy zeměměřickou kampaň. a propagujme obor, který máme všichni rádi. Doufám, že
tím oborem je pro většinu z nás zeměměřictví. Víme již, že profesionální agentury dokáží i
nemožné, ale dokud máte pro ně peníze. Nu a to je právě to, co nemáme a bohužel žádné peníze na
kampaň ani v dosahu nikde nevidím. Zato si troufám tvrdit, že zeměměřiči žádnou reklamní agenturu
nepotřebují a přesto velkou zeměměřickou informační revoluci mohou spustit. Navíc víme, že má
kampaň zasáhnou každého a že zásahy měly působit na veřejnost už včera. Půjde to i bez psychologů,
sociologů a kreativních tvůrců ? Pokusme se o to !
1.3 Není to komerční informace ?
Agentury totiž mají narozdíl od nás zeměměřičů omezenou působnost. Mohou si sice koupit reklamní
čas v televizi, v rozhlase, koupí si i inzertní plochu v denním tisku a v časopisech nebo si najmou
místo pro velké plakáty. Angažují dále umělce, sportovce, bývalé a někdy i současné politiky občas i
vědce. To je všechno pěkné, ale drahé. Každým dnem, kdy kampaň běží, naskakují do sloupce
výdajů statisíce korun. Propagovat jen zeměměřictví má proti prášku na praní jednu přednost. Není to
nebo to alespoň nemusí působit jako komerční informace. Proč tedy neděláme propagaci už nyní ?
Proč v porovnání s články a dalšími příspěvky v mediích, které se zabývají například srovnatelnými i
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nesrovnatelnými obory jako jsou archeologie, astronomie nebo sexuologie, jsou na tom zeměměřiči
podstatně hůře ?

2. Proč zeměměřiči potřebují reklamu ?
Zeměměřictví jako obor přeci zatím nikdo neruší, nikdo jej nezesměšňuje, neskandalizuje a až na
malé výjimky, ani samotné zeměměřiče nepostihuje to, co tvrdím o oboru. Přesto mám pocit z
rozhovorů s některými studenty České zemědělské univerzity na úvodním geodetickém cvičení, že
mladí lidé mají o zeměměřictví velmi chatrné znalosti. Jejich znalosti začínají a končí zpravidla u
map, jejich měřítek a drobnostech z kartografie, které studentům uvízly v hlavách ze středoškolských
učebnic geografie. Vím o čem píší, když tvrdím, že to není jen stupněm dosaženého vzdělání
respondentů.
2.1 Popořadě …
Víme přeci, s čím se zeměměřiči mohou pochlubit, na co mají upozorňovat, co neustále opakovat a co
učit. Cítím, že jsem si vzal příliš velké sousto do úst, tak se tím zkusme prokousat.
Chlubit se můžeme určitě historií, ale pochvalu si zaslouží i současnost.
Myslím si, že výsledky práce současných českých zeměměřičů,
pokud už nejsou
přímo na
světové úrovni, jsou určitě na evropské úrovni. Ze skromnosti nám vlastní, se o tom dozvídají
bohužel jen účastníci kongresů FIG a dalších mezinárodních odborných setkání a vědí to i čtenáři
zpráv napsaných účastníky těchto akcí.
Málokdo totiž ví, že na českém trhu zeměměřických služeb je silná konkurence, jež by zpravidla
neměla dovolit bez pozdějších následků produkovat práce a zajišťovat služby, která by obor urážela
už samotným označením, že to jsou geodetické práce.
2.2 Lidé, věci události …
Upozorňovat lze na osobnosti ze zeměměřické minulosti, jako jsou například Klaudián, Komenský,
Ryšavý, Křovák a Pavel Hánek by jistě doplnil jmenný seznam o další sloupec jmen slavných geodetů.
Seznam současných osobností nechtějte ode mne slyšet, neboť bych jej určitě ani nahodile dobře
nevybral, ale určitě by v něm měli být profesoři z vysokých škol, dále dlouholetí zkušení zeměměřiči
působící na nejrůznějších stavbách a uskutečňující zajímavé projekty doma i v zahraničí.a senioři
pamatující osoby, o kterých píše Pavel Hánek.
Upozorňovat je nutné na nové přístroje jako jsou například nová vše digitalizující zařízení anebo
zajímavé produkty kupříkladu ortofotomapy.
Upozorňovat je třeba i na důležité události a výročí třeba na vydání nových právních norem, na
uskutečnění důležitých rozhodnutí a prací a při té příležitosti lze samozřejmě zase vyzdvihnout
osobnosti a věci. Napišme si tři slova: lidé, věci a události do kruhu, protože v tomto případě v tom
kruhu skutečně jsme.
2.3 Ve škole a po škole
Myslím si, že učit o zeměměřictví je nutné a to kohokoliv. Jako zeměměřiči se dostaneme na
základních školách tak leda do učebnic zeměpisu. Ale i tady by se mohli studenti učit pracovat a
užívat více nových kartografických produktů, orientovat se v nich a umět posoudit kvalitu
zobrazených informací. Necítím se být odborníkem a kritikem současných školních osnov z předmětů
jakými jsou zeměpis a geografie základních a středních škol, pokud náhodou nebyly zrušeny, avšak
práci s mapou většina žáků bohužel nepovažuje za radostnou činnost. Proč by však lásku k mapám a
třeba i k postupům, jak vznikly, měli v dětech vyvolávat jen učitelé základních škol? V současné
informační společnosti máme přeci větší možnosti působení na děti než prostřednictvím vyučování
zeměpisu.
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2.4 Televize je nejdůležitější
Vím, že se opakuji, když tvrdím, že se zeměměřiči na televizní obrazovku do hlavních zpravodajských
relací dostanou spíše jako ponurá senzace než jako pozitivní zpráva. Dvě a možná že všechny televize
určitě dají přednost zprávě o krutém zeměměřiči, který uhodil vytyčkou volně pobíhajícího a na
zeměměřiče útočícího psa, než unikátnímu vyřešení složitého měření při výstavbě mostu třeba přes
Dunaj, abych byl konkrétní a slovem potěšil předsedu Českého svazu geodetů a kartografů Václava
Šandu.
Naštěstí však nejsou jen zprávy po 19 hodině, ale také pořady informující o novinkách ve vědě a
technice a ranní pořady k dobrému ránu, kam se už párkrát někteří zeměměřiči nebo odborníci přes
katastr nemovitostí už dostali a mohli pohovořit o oboru, byť v méně sledovaném čase. I toto je
samozřejmě cesta, jak obor zviditelnit. Mohli bychom využít i další možnosti osvěty například v
regionálních večernících na České televizi a v pořadech na novém programu ČT24. U komerčních
televizí by bylo dobré, aby se otázky z geodezie dostaly do kvizových nebo do zábavných pořadů jako
jsou například Riskuj nebo Nikdo není dokonalý. Málo se ví, že několik zajímavých zahraničních
relací už bylo uvedeno na kabelových programech například Spektrum. Pokud je však chcete sledovat,
chce to jen každý týden podrobně prostudovat televizní program a nezapomenout si včas pustit
televizi. Přiznejme si, že televize je v osvětové činnosti nejúčinnějším mediem.
2.5 Jak ukazovat zeměměřiče v rozhlase …
Výsledky zeměměřické činnosti nemusím jen ukazovat, ale lze o nich i pěkně povídat. Rádií s
vhodnými pořady je takový počet, že si určitě vyberete kam se vnutit, vetřít, vniknout, navštívit a kde
povídat do éteru o oboru, který nás živí. Nezapomínejme, že pokud přijdete s nápadem na vyprávění o
zeměměřictví, tak to může zajímat obě strany. Většina redaktorů se obává jen toho, aby jejich
příspěvek nebyl nešťastně zkrácen nebo označen jako komerční . Čím je totiž novinář méně zkušený a
otřelý, tím je obava o to větší. Mluvit o oboru, „To není nic, proti ničemu,“ jak vtipně podotýká v
jedné své hře Jan Werich. Oboustranně zajímavou spolupráci s medii lze brát podle receptu „Kdyby
nic, tak o sobě alespoň víme“. Navažte také spolupráci s regionálními rádii. Poznejte v těchto rádiích
redaktory, kteří mají na starosti třeba zprávy konkrétně třeba o vědě.
2.6 Papír unese všechno …
Myslím na denní tisk, kde je stejná situace jako v rozhlase. O čem lze povídat, o tom lze do novin i
psát a navíc článek lze doplnit fotografiemi nebo obrázkem. S obavami s komerčních příspěvků je to u
píšících novinářů obdobné. Nezapomeňme, že velký význam a zajímavou čtenářkou obec má
regionální tisk. Sice oslovuje menší skupinu čtenářů, ale zato je tato skupina cílená.
2.7 Časopisy …
Přemýšlel jsem, jak dostat zeměměřictví, na stránky obrázkových časopisů mezi křížovky, recepty a
módní styly, ale napadaly mne nejpitomější možnosti i nemožnosti. Čím byl nápad více ujetý, tím snad
by byl více k uveřejnění.
Zařiďme tedy v redakcích těchto časopisů pokládání otázek celebritám, třeba … Kdy jste naposled
bloudili podle mapy ? Jakou mapu máte nejraději? Sám jsem občas někomu veřejně známému
podobné otázky položil a je pravda, že moc se od celebrit většinou nedozvíte. Jsou však výjimky, jako
například slavný herec Vladimír Ráž, který propůjčil hlas ve filmu nejslavnějšímu literárnímu
zeměměřiči Old Shaterhandovi. Ten si před lety při položené otázce k zeměměřictví vzpomenul na
svého otce, který jako penzista vypomáhal coby figurant geodetům. Může to být pro barevné
časopisy zajímavé?
Odborný tisk je na samostatnou kapitolu. Propagovat v Geodetickém a kartografickém obzoru nebo v
Zeměměřiči zeměměřictví je jako nosit dříví do Lesnické práce.
Jako dlouholetý člen Rady Svazu geodetů a kartografů vím, že v Radě je jakási snaha o zveřejňování
některých zásadních informací o zeměměřictví vypracovaných tímto spolkem.
Nutné je však informace předat dál spíše v časopisech jako jsou Ekonom, Euro, Profit, Stavitel a
další.
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2. 8 Letem světem Internetem …
Na Internetu je určitě pole neorané nebo alespoň málo zorané. Na redakce zpravodajských webů
IDNES, Novinky.cz, za nimiž jsou redakce velkých deníků, asi hůře dosáhneme, ale i zde lze působit
podle receptu „Nechcete něco uveřejnit o zaměřování lanovky v Turecku. Máme pro vás takovou
zajímavost …“
Protože o webech odborných časopisů mám na mysli Zeměměřič a Geoinformace, platí totéž, co
pro odborný tisk, věnujme se firemním webům.
Některé firemní weby mají velmi slušnou úroveň a líbí se mi, že na nich najdete i stručný popis
zeměměřických činností nebo odpovědi na otázky z katastru nemovitostí. Vše je zpravidla napsáno
přijatelně i pro laiky a to je dobře.
Webové stránky kateder nebo ústavů vysokých škol nebo dokonce soukromé webové stránky
studentů si zaslouží rovněž pochvalu a nezlobte se, že nebudu konkrétní, neboť při upozorňování na
jeden web bych si udělal zle s těmi, kteří editují ten svůj stejně dobrý web, ale já jsem na něj
zapomenul.
Připomeňme jedinečnou službu na stránkách VÚGTK, která uveřejňuje monitoring médií. Po
přihlášení si přečtete třeba i to, co napsal nedávno Deník Písecka. V kraji Fráni Šrámka v jedné
hospodě mají totiž přesně vyznačenou nadmořskou výšku nálevního pultu, což jim údajně změřili v
dobrém rozmaru pracovníci Zeměměřického úřadu. Určitě mi však po prohlédnutí monitorovaných
zpráv dáte za pravdu, že se o zeměměřictví píše velmi málo, spíše tu najdete informace o katastru
nemovitostí a GPS a nejvíce o vypuštěné družici pro systém Galileo než o zeměměřictví jako
takovém.

3. Kdo za to může, že se zeměměřictví tolik nezviditelňuje …
Nikdo a možná všichni. Máslo na hlavě mají třeba úředníci z Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního, kteří by mohli více učinit pro propagaci oboru a to nejenom při propagací produktů
státního mapového díla a pokroků v katastru nemovitostí. Máslo stéká z hlavy i mně samotnému,
protože jsem členem Rady Českého svazu geodetů a kartografů a ten se snaží bohužel jen v mezích
svých možností a většinou i ve velmi omezeném volném čase svých členů.
Vím přesně, co nám nejvíce chybí. Tím je ucelená informace o tom, jak se pozná dobrá geodetická
firma. Několikrát za rok čtu v novinách, jak poznám dobrou realitní kancelář, a tak proč bychom si
neměli přečíst, jak se pozná dobrá geodetická firma.
V současné době totiž firmám, jejichž zaměstnanci jsou úředně oprávnění geodeti, dále
špičkoví a zkušení zeměměřiči vybavení moderní technikou konkurují podivné kanceláře, kterých je
více než si myslíte. Za geodety se považují osoby, kteří nevystudovali vyhláškou upřesněně odborné
školy a přesto zeměměřickou činnost provádějí. Jak je to možné ? Jejich živnost jim totiž jen
papírově kryje zpravidla nastrčená osoba, kterými jsou jako na potvoru zeměměřiči – senioři nebo lidé
působící ve státní a veřejné správě. Je to přestupek a možná bychom měli veřejnost na měření
neodborníky upozorňovat. Osvěta je prostá. Tak jako se asi nikdo nenechá operovat televizním
divákem seriálu Nemocnice na kraji města, který si před rokem koupil skalpel, tak proč si nechá
vytyčit svůj pozemek osobou, která má teodolit a stativ.
Protože v disciplíně propagace zeměměřictví jsme spíše v situaci, že jsme před orbou pole neoraného
než před sklizni, připravil jsem si před jarními pracemi alespoň malý scénář, co dělat.
a) Sestavme třeba pod hlavičkou ČSGK z řad zkušených zeměměřičů, pedagogů a studentů skupinu
lidí, kteří by se chtějí podílet na propagaci oboru.
b) Nabídněme členství v ČSGK a poskytněme informace pedagogům středních škol z oborů lesnictví,
zemědělství, stavebnictví, životní prostředí. Proč ? Předmět geodezii tam vyučují většinou
pedagogové, kteří nemusí mít vzhledem k zaměření jejich původního vzdělání dokonalý přehled o
zeměměřictví, ale zase mohou působit na velké množství lidí.
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c) Připravme populární publikace, které by po půlstoletí mohly mít na některé mladé lidi stejný
účinek jako měla kdysi kniha Pojďme s námi měřit zeměkouli.
d) Pedagogové na vysokých školách - zařaďme jako témata bakalářských prácí oblast propagace,
reklamy a zviditelňování oboru zeměměřictví.
e) Nestyďme se zato, že jsme nebo jsme byli zeměměřiči a chlubme se tím na veřejnosti.
f) Sestavme seriál několika zásadních otázek, na které se veřejnost může ptát a měli bychom se
pokusit vytvořit vzor odpovědí a sjednotit se na ní. .
Příklady otázek:
Jak bude vypadat zeměměřictví za deset let ?
Jsou v současné době ještě tajné nebo utajované mapy a jaké to jsou?
Kdy budeme mít všechny katastrální mapy v dekadickém měřítku ?
Ing. Petr Skála (1954)

Autor působí jako pedagog na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v
Praze. Autor je členem Rady ČSGK a propagaci oboru se dlouhodobě věnuje.
Literatura:
SKALA,P.: Mapy kolen nás . Sborník z Kartografické konference v Plzni 2001

How to promote Surveying
Abstrakt
The aim of my paper is to answer the following questions. Who should present a surveying education
and why? What is the reason why nobody is systematically engaged in education on surveying? Is it
necessary to carry out such a presentation altogether? The paper evaluates the situation before 2005
and tries to find a future solution.
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Ing. Milan Talich, Ph.D.
Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography
250 66 Zdiby 98, Praha-východ, Czech Republic
e-mail: Milan.Talich@vugtk.cz

Abstrakt
Příspěvek se zabývá odbornými informačními zdroji pro hlubší studium oborů geodézie, kartografie,
GIS, navigace a dalších příbuzných. Uvádí jaké jsou různé druhy těchto zdrojů, jejich vlastnosti
a především se zaměřuje na zdroje elektronické. Konkrétně pak zejména na informační databáze
s placeným přístupem a elektronické verze jednotlivých tištěných publikací jako jsou časopisy,
monografie a další.
Jsou uváděny příklady elektronických informačních zdrojů dostupných v ČR a v Zeměměřické
knihovně VÚGTK. Na závěr pak článek pojednává o základních výhodách elektronických
informačních zdrojů oproti klasickým papírovým. Bez těchto informací není možné si při současném
tempu růstu nových poznatků ve vědě, výzkumu a technickém rozvoji udržovat potřebnou úroveň
znalostí pro vlastní profesi.
Motto:
Bez kvalitních odborných informací nelze ani sledovat vývoj
v dané oblasti, natož se pak na něm kvalifikovaně podílet.

1. Úvod - informační zdroje pro rozvoj oboru
Jak naznačilo již výše uvedené motto, pro hlubší studium jakéhokoliv oboru jsou zapotřebí kvalitní
odborné informace. Kde však tyto informace získat? To si ukážeme dále. Předně je můžeme rozdělit
dle jejich formy na papírové (tj „klasické“ tištěné) a na elektronické. Toto rozdělení se může zdát zcela
triviální, ale není tomu tak. Kam například řadit oskenovaný článek z odborného časopisu
vycházejícího pouze tiskem na papíře? Dále se pokusíme udělat v tomto trochu jasno a hlavně si
ukážeme, jaká zdroje máme k disposici.
Klasické tištěné papírové publikace lze rozdělit podle jejich „kvality“ či „věrohodnosti“ na:
•
•
•

Recenzované publikace včetně impaktovaných
Nerecenzované publikace,
Populárně naučné, denní tisk, … .

Tištěnými zdroji se v tomto článku podrobněji zabývat nebudeme, proto jen stručně uvedeme jejich
několik důležitých rysů.
Je zřejmé, že nejzajímavější budou recenzované publikace, ať již monografie, či odborná periodika.
Ty mají výhodu, že procházejí recenzí, tudíž je zde v maximální možné míře zajištěno, že informace
v takovýchto publikacích obsažené by měly být vysoké odborné kvality. Někteří vydavatelé přistupují
i k tomu, že publikace jsou recenzovány více recenzenty, aby se vyloučil případný jednostranný
45

GEOS 2006

M.. Talich

pohled recenzenta. Ovšem jsou zde i nevýhody. Například doba, než odborný článek projde všemi
recenzemi a vyjde tiskem může být v některých případech i několik let. Obvykle se takový článek
objeví na papíře přibližně až po roce. To bývá v dnešní době rychlého rozvoje velkým problémem,
především ve vědách informačních a technických. Další nevýhodou je, že vydání skutečně
přelomového článku, který zcela mění paradigma v určitém oboru, je-li jeho autor méně známý, může
být neuskutečnitelné. Recenzenti, kterými bývají starší a vážení vědci, občas považují revoluční
názory ve svém oboru za „nepatřičné“ a obvykle se postaví proti vydání takových článků. Teprve
budoucnost pak ukáže, na čí straně byla pravda. Přesto všechno není sporu o tom, že recenzované
publikace jsou tím nejzákladnějším a nejhodnotnějším informačním zdrojem pro odborné studium.
V českém jazyce patří mezi recenzované geodetické časopisy především Geodetický a kartografický
obzor. Ze zahraničních je to pak například Journal of Geodesy, který je považován za jeden
z nejprestižnějších geodetických časopisů vůbec (impakt faktor 1,205), nebo například v ČR
v anglickém jazyce vydávaný Studia Geophysica et Geodaetica (impakt faktor 0,656).
Je třeba se v této souvislosti ještě zmínit o impakt faktoru časopisu („journal impact factor“),
jakožto základním bibliometrickém časopiseckém indikátoru. Ten je u nás v poslední době, zvláště
v odborných časopisech, ve středu pozornosti s ohledem na jeho používání (i zneužívání) při různých
postupech hodnotících vědecké výkony jednotlivců i institucí, například při ucházení se o grantové
podpory výzkumu atd. V podstatě se jedná o číslo – hodnotu, stanovenou na základě údajů z citačních
rejstříků, která vypovídá o tom, s jakou pravděpodobností lze očekávat, že články v daném časopise
uveřejněné by mohly být citovány. Z principu věci tak vyplývá, že není možnost tuto společnou
hodnotu přímo přenášet na jednotlivé články v něm uveřejněné nebo dokonce na jejich autory. Nehodí
se vůbec k hodnocení publikačního či vědeckého výkonu jednotlivce, ani ke srovnávacímu hodnocení
mezi časopisy z rozdílných vědních disciplin. Stačí si jen uvědomit kolik odborných článků a kolik
autorů je třeba v lékařství a kolik v geodézii a z toho pak pramení i pravděpodobnost citovanosti
jakéhokoliv článku bez ohledu na jeho kvalitu či autora. Zatímco v geodézii je impakt faktor časopisu
vyšší než 1,2 vyjímkou, v astronomii je hodnota vyšší než 9 běžná (třeba i 18) a v jiných vědách jako
je lékařství není vyjímkou hodnota vyšší než 25. Jsou také známy i případy, kdy úzký okruh autorů si
navzájem cituje a recenzuje své publikace a tím si vylepšují své hodnocení právě pro účely různých
hodnotících komisí. Velmi podrobně je tato problematika rozebrána v článku [1].
Nerecenzované publikace jsou místem, kam autoři dávají své odborné články buď pro rychlejší
opublikování (zřídka kdy), nebo se jedná více o populárně odborné články kde autor hodlá oslovit širší
čtenářskou obec, či o odbornou inzerci, popřípadě o tzv. odborný bulvár. Kvalita těchto informací
bývá sporadická, velmi různorodá a obvykle již není možné se na ni vždy zcela spolehnout. Není zde
totiž žádný filtr ani zpětná vazba, která by zajistila nestrannost a objektivnost podávaných informací
a mnohdy záleží jen na úsudku a názoru redaktora, zda daný článek otiskne. V ČR by mezi takové
geodetické časopisy patřil třeba Zeměměřič.
Zcela jiný charakter mají populárně naučné publikace či denní tisk. U populárně naučných
publikací obvykle autoři nezachází do detailů, takže se také často nedopouští žádných podstatných
chyb. U denního tisku se jedná o zcela specifické médium, kde je obrovskou výhodou vysoká rychlost,
ale obsahově jsou samozřejmě články koncipovány tak, aby je dokázala pochopit naprostá většina
populace, tedy nemohou mít žádnou obzvláště vysokou odbornou úroveň z hlediska potřeb vědeckého
či odborného pracovníka. Ovšem jistě se již každý z nás setkal se situací, kdy právě z denního tisku se
dozvěděl o nějaké novince ve svém oboru dříve než z čistě odborného tisku. A navíc má denní tisk
ještě jednu přednost, je velmi dobrý pro udržování si přehledu o tom, jak na daný obor nahlíží
veřejnost reprezentovaná v tomto případě novinářskou obcí. To ocení především manažeři a vedoucí
pracovníci. Jestliže například v našem oboru se v novinových zprávách objevují v drtivé většině pouze
zmínky o problémech v katastru, o zavádění GIS na jakýchkoliv úřadech a v podnicích a o nových
zcela netušených možnostech lokalizačních služeb využívajících GPS, tak lze z toho usoudit, co si
řadový občan myslí o našem oboru, co od něj očekává a co bude i v budoucnu vyžadovat.
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Elektronické informační zdroje jsou druhou formou odborných informací, které máme
k disposici. Lze na ně nahlížet z různých hledisek a dále si podrobněji ukážeme nejen jejich druhy, ale
i způsoby přístupu k nim a konkrétní zdroje, které lze v ČR využívat.

2. Elektronické informační zdroje
Lze je rozdělit podle jejich druhu například na:
•
•
•

Informační databáze
Elektronické verze jednotlivých tištěných publikací,
Pouze elektronický informační zdroj.

Dále je lze dělit podle přístupu na placené či neplacené, popřípadě na on-line či off-line.
Off-line zdroje měly svůj velký význam v dobách, kdy ještě nebyla dostatečně rozvinuta síť
Internet. Tehdy se řada informačních databází poskytovala na CD-ROM a příslušné instituce je pak
zpřístupňovaly pro své pracovníky v místních sítích LAN. Dnes se od tohoto způsobu upouští a stále
více se přechází na on-line verze informačních databází, kdy příslušná instituce nebo dokonce
jednotlivec za obvykle roční poplatek získají potřebný přístup.
Neplacené elektronické informační zdroje jsou reprezentovány především vlastní sítí Internet.
Najdeme v ní jistě značné množství informací vztahujících se k danému problému, který potřebujeme
řešit. Každý z nás jistě již alespoň jednou zadal do vyhledávače Google (či obdobného) dotaz
a nestačil se divit, kolik dostal nalezených odkazů jako odpověď. Věc ovšem není zdaleka tak
jednoduchá. Stačí se jen zamyslet, jaké stránky obdobné vyhledávače indexují = prohledávají. Jedná se
právě o volně přístupné WWW stránky bez rozlišování kdo je jejich autorem a bez jakéhokoliv
odborného hodnocení jejich obsahu. Nemáme zde tudíž obvykle vůbec žádnou záruku kvality oněch
informací. Otevřenost média je zde v tomto případě kontraproduktivní, lze s klidným svědomím říci,
že značná většina nalezených informací bývá tím, co je označováno jako „informační smetí“. Než se
uživatel probere tímto množstvím a než dokáže oddělit „zrno od plev“, což se mu ostatně nemusí
vůbec podařit, ztratí tolik času, že by bylo možná efektivnější soustředit se na jiný informační zdroj.
Nechci tím vůbec tvrdit, že Internet není vhodným informačním zdrojem odborných informací,
naopak. Jistě i zde najdeme řadu důležitých publikací, které budou volně přístupné. Může se jednat o
různé výzkumné, vědecké či vysokoškolské kvalifikační práce, některé odborné časopisy na něm
bývají volně přístupné atd. Je však zapotřebí k němu přistupovat s vědomím jeho možností a rizik
a podle toho se zachovat a očekávat výsledky.
Placené elektronické informační zdroje jsou logickým nástupcem placených tištěných zdrojů.
Stejně tak jako cena odborného časopisu není určena pouze cenou papíru a práce tiskaře s
distributorem, není ani cena elektronického informačního zdroje určena pouze cenou HW prostředků
pro jejich uchovávání/zpřístupnění a práce administrátora a tvůrce SW pro zabezpečení přístupu.
V obou případech je zapotřebí určitého množství autorských a redakčních prací na obsahu
informačního zdroje (databáze, časopisu, monografie,...). To je zapotřebí do ceny zdroje promítnout
také, bezu ohledu na formu jakou je zpřístupněn – papírovou či elektronickou. Svou roli zde hrají i
autorská a vydavatelská práva. Z logiky věci pak vyplývá, že požadujeme-li kvalitní odborné
informační zdroje, bude se jednat s nejvyšší pravděpodobností o zdroje placené. Jinou otázkou pak je,
zda budou zdroje placené i pro koncového uživatele. Stejně tak jako čtenář knihovny neplatí nic za
zapůjčení a přečtení publikace v hodnotě i několika set euro, nemusí obvykle ani platit za přístup do
placených elektronických informačních zdrojů, obojí za něj platí někdo jiný – příslušná knihovna.
Je tedy zřejmé, že ty nejdůležitější a nejhodnotnější odborné informace, především z oblasti
recenzovaných publikací, budou přístupné pouze jako placené. Jejich ceny jsou mnohdy tak
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vysoké, že jsou nejen zcela nedostupné pro jednotlivce, ale jsou i problémem pro instituce a knihovny.
Například přístup do citační a abstraktové databáze SCOPUS by stál pro malou instituci, jakou je
například Zeměměřická knihovna ODIS VÚGTK, v plné výši 500 tis Kč ročně. Z tohoto důvodu se
informační střediska a knihovny sdružují do různých konsorcií a s využitím grantů na podporu vědy a
výzkumu a společného vyjednávání s poskytovateli přístupů do placených elektronických
informačních zdrojů se snaží vyjednat různé slevy cen za přístup. Je zřejmé, že kdyby se nepodařilo
z jakýchkoliv důvodů třeba i finančních informačním institucím v ČR zabezpečit přístupy do
takovýchto elektronických informačních zdrojů, postupem času by se to promítlo na úrovni vědy
a výzkumu, které jsou na přísunu nejnovějších odborných poznatků životně závislé.

2.1 Informační databáze
Na rozdíl od elektronických verzí jednotlivých tištěných publikací a čistě elektronických informačních
zdrojů nerozlišují obvykle informační databáze formu primárních informačních zdrojů. Jedná se o
databáze shromažďující buď sekundární bibliografické informace = abstrakta (tj vlastně metadata
o primárních informačních zdrojích tedy o vlastních plných textech publikací), nebo shromažďující
vlastní plné texty (fulltexty), nebo shromažďující citační záznamy a tím umožňující sledovat
citovanost a citační návaznosti mezi publikacemi. Lze je tedy dělit na abstraktové, fulltextové
a citační.
2.1.1 Abstraktové databáze
Mezi nejznámější abstraktové databáze obsahující též informace z našeho odvětví patří
Geobase/Georef a EBSCO. Dále sem lze řadit i katalogy specializovaných knihoven.
GeoBase: databáze producenta
Elsevier Science Publishers je
unikátní bibliografickou bází se
zaměřením
na
geografii,
geologii, mineralogii a ekologii.
Sleduje přes 2 000 titulů časopisů dále knihy, zprávy, disertační
práce atd. Obsahuje celkem
přibližně 1 milión záznamů od
roku 1980, roční přírůstek cca
72 000 záznamů.
GeoRef: Tuto databázi vytváří
American Geological Institute a
Ovid Technologies Ltd. Uvádějí
v ní literaturu v oblasti geologie
a geografie. Obsahuje více než
2,34 miliónu záznamů, většinou
s abstrakty o článcích publikovaných v USA od roku 1785 a
celosvětově počínaje rokem
1933 v celkem více jak 3 000
časopisech ve 40 jazycích.
Přístup do těchto databází má
v ČR zajištěna na r. 2005 – 2008 např. Zeměměřická knihovna v rámci konsorcia MŠMT č. 1N04186.
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EBSCO Academic Search
Premier: fulltextová / abstraktová databáze. Jde o polytematickou částečně plnotextovou
databázi, tzn. některé časopisy
jsou pouze s abstrakty článků,
jiné s plnými texty. Obsahuje
cca 4 650 titulů časopisů
fulltextově, z toho více jak 3 600
peer-reviewed,
tj
recenzovaných, dále přes 8 200
titulů
časopisů
s abstrakty.
Historie zpětného vyhledávání je
do r. 1975. Umožňuje dále
vyhledávání citací článků pro
více jak 1 000 titulů časopisů. Z
našeho pohledu obsahuje cca 67
titulů časopisů zaměřených na
obory
našeho
odvětví.
Zeměměřická knihovna ODIS VÚGTK má přístup umožněn pro roky 2004-2008 na základě konsorcia
MŠMT č. 1N04129. Přístup do databáze je na URL: http://search.epnet.com.
Z katalogů specializovaných knihoven lze uvést např. elektronický katalog Zeměměřické
knihovny ODIS VÚGTK. Tato knihovna obsahuje publikace již od r. 1660, je specializovaná na
obory geodézie, kartografie, zeměměřictví, katastru, fotogrammetrie, geodynamiky, geofyziky,
geomatiky, geodetické astronomie a další příbuzné obory. Obsahuje na 40 000 knihovnických
záznamů a dále cca 80 000
bibliografií, tj záznamů o článcích z odborných časopisů, sborníků atd., obvykle s abstrakty.
Tím se řadí mezi největší specializované knihovny v našem
odvětví s on-line přístupným
katalogem na světě. V on-line
katalogu lze vyhledávat jednak
podle názvů publikací (knih,
seriálů, článků), dále i podle jmen
autorů, podle klíčových slov a
klíčových slov generovaných
z názvů
publikací,
podle
nakladatelů a ISBN. Velmi
úspěšné bývá právě vyhledávání
podle klíčových slov. Nalezené
publikace si lze vypůjčit, nebo objednat jejich kopie službou DDS - Document Delivery Services.
Samotný katalog je přístupný na URL: http://www.vugtk.cz/~tinweb. Je zcela zřejmé, že budeme-li
potřebovat z jakéhokoliv důvodu českou odbornou literaturu, tj články dotýkající se řešení českých
geodetických problémů (např. geodetické základy, kartografická zobrazení, mapování atd.), bude tato
knihovna zcela nezastupitelná, protože v zahraniční literatuře toto nenalezneme.
Jak již bylo uvedeno, abstraktové databáze shromažďují pouze abstrakta o příslušných odborných
publikacích. Lze v nich tudíž s úspěchem vyhledávat potřebné publikace, ovšem plné texty publikací
je pak třeba si obstarat jiným způsobem. Například z nějaké knihovny nebo služby, která se
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specializuje na dodávání plných textů odborných publikací. Byla zde již uvedena Zeměměřická
knihovna s její službou DDS. Nebude-li mít však požadovaný plný text k disposici, bude třeba se
obrátit na jiného zprostředkovatele obdobné služby.
2.1.2 Fulltextové databáze
Mezi nejrozšířenější fulltextové informační databáze patří databáze vydavatelů Elsevier Science
a Springer on-line. Nabízejí plné texty publikací, čímž jsou pro uživatele nejkomfortnější
a nejužitečnější.
Elsevier Science: polytematická,
plnotextová
databáze
nakladatelství Elsevier Science.
Obsahuje časopisy s plnými texty
ve formátu PDF a HTML. V
prosinci 2005 to bylo cca 7,1 mil
článků
(největší
plnotextová
databáze vůbec). Historie všech
časopisů je do č. 1 ročníku 1.
Zeměměřická knihovna ODIS
VÚGTK má přístup umožněn na
základě konsorcia MŠMT č.
1N04124 pro roky 2004-2008.
Zpřístupněno má z celkem cca
1 800 titulů časopisů v databázi
asi 30 oborově zaměřených titulů
časopisů z produkce Elsevier
Science. Skladba kolekce byla
vytvořena
knihovnou
„na
vyžádání“
nominací
titulů
s ohledem na daný finanční limit.
Umožnilo to vybrat právě takové
tituly, které nejsou v ČR vůbec
přístupné v rámci jiných databází
a současně se jedná o důležité
impaktované časopisy s drahým
předplatným.
Hodnota
zpřístupněné kolekce je přibližně
9 mil Kč. Přístup do databáze je
na URL: http://www.sciencedirect.com.
Springer Verlag: plnotextová databáze z produkce nakladatelství Springer. Obsahuje časopisy
s plnými texty ve formátu HTML a PDF, celkem 2 444 titulů, z toho 1 200 peer-reviewed, tj
recenzovaných. Většina titulů je s kompletní historií do r. 1996. Z uvedených titulů časopisů je cca 20
titulů z produkce Springer souvisejících s naším odvětvím. Hodnota zpřístupněné kolekce je cca 12,2
mil Kč. Zeměměřická knihovna má přístup na základě konsorcia MŠMT č. 1N04124 pro roky 20042008. V rámci této databáze je fulltextově přístupný např. i výše zmíněný prestižní geodetický časopis
Journal of Geodesy, který je oficiálním časopisem Mezinárodní geodetické asociace (IAG). Není také
bez zajímavosti, že v této databázi se objevují plné texty recenzovaných článků mnohem dříve, než
poté vyjdou bez jakékoliv změny tiskem na papíře. Přístup je na URL: http://www.springerlink.com.
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2.1.3 Citační databáze
Citační databáze mají tu
výhodu, že lze pomocí nich
sledovat citovanost jednotlivých
publikací a to nejen ve smyslu
počtu citací toho kterého
článku, ale především i citační
návaznosti, tj které další
publikace daný článek citují a
naopak které publikace jsou
v daném
článku
citovány.
Znamená to, že je možné jednak
velmi
efektivně
hodnotit
pomocí citací význam daného
článku. Zde je ovšem třeba vzít
v úvahu, že není rozlišováno,
zda článek je citován v kladném
nebo záporném smyslu, tedy
zda není citován pro nějaké své
chyby. Dále to znamená, že je
možné také velmi efektivně
nacházet další odborné publikace na dané téma. Je totiž zřejmé,
že je-li nějaký článek citován,
lze usuzovat, že další články,
které jej citují, nejspíše navazují
na výzkum v něm uveřejněný.
Mezi
dvě
nejznámější
citační databáze patří jednak
Web of Science, soustředěná
především na produkci amerických vydavatelství, a dále pak
SCOPUS, která není tak jednoznačně zaměřená na americkou
produkci, ale obsahuje i dostatečné množství zdrojů z produkce evropské.
SCOPUS: Je polytematická
citační, abstraktová a referenční
databáze. Je to největší abstraktová databáze na světě, zaměřená
především na evropskou vědeckou produkci. Je poskytovaná
nakladatelstvím Elsevier Science
a je denně aktualizována. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt článků, patentů, konferencí,
odborných web stránek. Dále
umožňuje sledovat citační ohlas
článků. Obsahuje 14 000 titulů
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časopisů od 4 000 vydavatelů, 180 mil. odborných, selektovaných WEB stránek, 4 patentové databáze,
27 mil. abstraktů a 230 mil. literárních odkazů od roku 1966. Obsahuje také linky do fulltextových
databází. Zeměměřická knihovna VÚGTK má přístup zajištěn zatím pouze do září 2006, další vývoj
záleží na tom, zda se podaří dohodnout s poskytovatelem databáze akceptovatelné finanční podmínky.
Vstup do databáze je na URL: http://www.scopus.com.
Přístupy do všech výše uvedených databází jsou souhrnně na webu Zeměměřické knihovny na
URL: http://www.vugtk.cz/odis/ pod odkazem „Seznam odebíraných periodik“. Jsou zde i odkazy
na vybrané časopisy se vztahem k našemu odvětví dostupné v těchto databázích.

2.2 Elektronické verze jednotlivých tištěných publikací a pouze elektronické
informační zdroje
Mezi tyto zdroje patří především elektronické verze jednotlivých tištěných časopisů poskytované
přímo vydavatelem. V některých případech bývají přístupy zdarma, často jsou však vázány na
povinnost odběru časopisu buď v papírové formě, nebo v jen elektronické a bývá i možnost
předplatného v obou formách současně za nižší poplatek než by byl jejich součet. Další velkou oblastí
je tzv. šedá literatura, v tomto případě reprezentovaná především výzkumnými, vědeckými
a technickými pracemi a vysokoškolskými kvalifikačními pracemi. Obvykle na webu příslušných
institucí naleznete plné texty těchto prací. Tak je také možno např. na webu ODIS VÚGTK nalézt plné
texty výzkumných a technických zpráv od r. 1997, sborníků výzkumných prací VÚGTK od r.
1996 a další publikace. URL je: http://www.vugtk.cz/odis/sborniky.
Je to však obvykle záležitost každého jednotlivého vydavatele, což znamená, že není možné
jednoduše prohledávat řadu takovýchto placených zdrojů současně. Vyhledávání se tak stává v praxi
neúnosně dlouhým a neefektivním. Proto také vznikají výše uvedené obrovské databáze, které se snaží
tuto nevýhodu odstranit.
Mezi databázemi časopisů
s otevřeným přístupem, tedy
s přístupem zdarma, lze uvést
např. Directory of Open Access
Journals přístupný na URL:
http://www.doaj.org.
V českém prostředí pak
bude každý geodet jistě znát
elektronickou verzi časopisu
Zeměměřič, i když zde se
nejedná o pouhou elektronickou
verzi toho co je tištěno. Jsou zde
rozdíly pramenící z toho, že
v elektronické verzi má časopis
řadu dalších dodatečných informací. Přístup je na URL:
http://www.zememeric.cz
Tím se dostáváme k pouze elektronickým informačním zdrojům. Tedy především k těm
časopisům, které existují pouze v elektronické podobě a nemají papírového dvojníka, jedná se o tzv.
webziny. Na tomto místě je důležité si uvědomit, že elektronická verze ≠ elektronický informační
zdroj. Elektronická verze klasického papírového časopisu totiž nepřináší žádnou zásadní přidanou
hodnotu. Pouze mění formu (způsob) zpřístupnění těchže informací. Obvykle také dodržuje
periodicitu, postup recenzí, zdlouhavost publikování a další výhody a nevýhody papírových forem
publikací. Naproti tomu elektronický informační zdroj umožňuje zpřístupnit zcela nové
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(multimediální) druhy informací což je ta přidaná hodnota v porovnání s možnostmi tištěných verzí.
Dále umožňuje okamžité publikování bez periodicity, což ovšem může v některých případech přinášet
i problémy. Řada čtenářů totiž dává přednost tomu, že se na stránky časopisu podívá vždy po nějaké
dob, tj s nějakou periodicitou a není nucena je sledovat neustále. Dalším rysem může být nahrazení
recenzí možností reakcí čtenářů, kde formou konference čtenáři články hodnotí. Není zde ovšem
zaručeno, že hodnotící má dostatečnou kvalifikaci k hodnocení. Takové hodnocení není tedy možné
zaměnit s recenzí jak jsme na ně zvyklí u recenzovaných časopisů. Spoléhá se zde více na fakt, že
autor, který by uveřejnil nesprávné, nepravdivé či obecně řečeno nekvalitní informace, by se v očích
odborné veřejnosti sám odsoudil. Totéž platí i o autorech nekvalitních hodnocení. Proto tedy je třeba
mít na paměti, že odborná kvalita může být u webzinů sporná a není zaručena stejným způsobem jako
u klasických recenzovaných časopisů.
Zvláštním případem elektronického informačního zdroje jsou služby typu „monitoring médií“.
V těchto službách dochází k monitorování běžných médií jako je denní tisk, týdeníky, měsíčníky
a další časopisy, televizní a rozhlasové zpravodajské pořady a často také zpravodajské internetové
servery. Jak bylo již uvedeno výše, je takovýto monitoring médií velmi užitečný pro manažery a
vedoucí pracovníky k udržování si přehledu o tom, jak na daný obor nahlíží veřejnost a jakým směrem
se obor ubírá. Tito pracovníci, narozdíl od vědeckých pracovníků, nepotřebují zacházet do detailů, ale
potřebují mít dostatek informací pro rozhodování a rychlý přehled o vývoji v oboru nejen
z technického a technologického, ale i společenského hlediska. Právě pro ně je zřízena služba
monitoringu médií provozovaná Zeměměřickou knihovnou ODIS VÚGTK. Ta je dostupná na URL:
http://www.vugtk.cz/vystrizky/. Podrobnosti o této službě lze najít např. v [2].

3. Výhody a nevýhody elektronických informačních zdrojů
Mezi hlavní výhody elektronických informačních zdrojů patří především snadná tvorba rešerší
pomocí vyhledávacích nástrojů. S využitím výše uvedených databází je možné si velmi efektivně
provést rešerši na dané, úzce specializované téma. Je třeba si uvědomit, že se současně prohledávají
tisíce odborných, většinou recenzovaných, časopisů a dalších informačních zdrojů jako jsou výzkumné
a technické zprávy a monografie. Jde tedy o vysoce kvalitní odborné informační zdroje. Celkové
množství záznamů v prohledávaných databázích jde do miliónů. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že
se najdou relevantní informace vztažené k danému tématu.
Pohodlná práce on-line při tomto vyhledávání z místa svého pracoviště či domova je druhou
základní výhodou. Důležitou je i rychlost získání informace a to mnohdy ještě před jejím vydáním
tiskem. Rozdíl může činit i několik měsíců, jak bylo ukázáno na příkladu časopisu Journal of Geodesy.
Systém alertů, při kterém si uživatel nechá zasílat e-mailem např. novinky na zvolené téma
umožňuje pohodlně sledovat vývoj ve zvolené oblasti. Snižuje se tím nebezpečí, že uživateli unikne
nějaký důležitý odborný článek, nebo že se s ním seznámí až se zpožděním kdy na něj narazí náhodně
v souvislosti s něčím jiným.
Výhodou je jistě i možnost zveřejnění multimediálních dat, tedy nejen samotných článků, jak
jsme na ně zvyklý z papírových časopisů, ale třeba i prezentací či audio a video záznamů z konferencí.
Naproti tomu mezi hlavní nevýhody patří v případě kvalitních placených databází vysoké
náklady na jejich pořízení. Ty dosahují částek až miliónových a pro běžného uživatele – jednotlivce
jsou zcela nedostupné.
V případě některých webzinů, konferencí a webových stránek je zde určitá nejistota kvality
informací zaviněná absencí procesu recenzí, který ne vždy se daří dobře nahradit formou diskusí
k článkům.
Konečně zde ani není záruka trvalého přístupu na jednou uveřejněné informace, především u
neplacených informačních zdrojů, kde je pouze na libovůli jejich vystavovatele, zda je na Internetu
ponechá nebo časem stáhne.
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4. Závěr
Účelem tohoto příspěvku je podat základní informaci o existujících elektronických informačních
zdrojích využitelných pro hlubší studium v oborech geodézie, kartografie, zeměměřictví a katastru.
Poukázat na jejich výhody a nevýhody. Zdrojů je poměrně značné množství ovšem ty významné a
kvalitní jsou dostupné pouze jako placené, přičemž částky za přístup jsou vysoké. Přístup k nim mají
zajištěn obvykle pouze odborné knihovny různých univerzit a institucí. Jednou z nich je i
Zeměměřická knihovna ODIS VÚGTK, která rozsahem svých specializovaných fondů je
nezastupitelná. Bylo by tedy na velkou škodu, kdyby se uvedené placené informační zdroje neměly
využívat, naopak je třeba se snažit je využít v maximální možné míře a to přesně v duchu výše
uvedeného motta příspěvku..

POSSIBILITIES OF ELECTRONIC INFORMATION SOURCES
FOR THE BRANCH OF GEODESY AND CARTOGRAPHY
Abstract
The paper deals with professional information sources to more detailed study of branches of geodesy,
cartography, GIS, navigation and other related fields of knowledge. It indicates different sorts of such
sources, their features and focuses namely to electronic sources, to be specific to information data
bases with paid access and electronic versions of individual printed publication as magazines, monographs etc.
There are given examples of electronic information sources available in the Czech Republic and in the
Surveying library of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography. At the end the
paper deals about basic advantages of electronic information sources compared with the classical paper ones. Without such information it is not possible to keep pace with the necessary level of professional knowledge during the present rate of knowledge growth in science, research and technical development.
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Výhody a nevýhody jednotlivých vlastnických forem bydlení v ČR,
mezinárodní srovnání
Ing. Milan Taraba
statutární místopředseda Sdružení nájemníků ČR,
člen výkonného výboru IUT ( Světová organizace nájemníků )

Abstrakt
Od poloviny devadesátých let, kdy vznikla možnost převodu družstevních bytů do osobního
vlastnictví, se vedou spory o to, která z obou forem vlastnictví je výhodnější. Celá problematika se
mnohdy zjednodušuje na pouhou možnost prodeje bytu, nicméně má daleko více aspektů, které stojí
za bližší pozornost a vysvětlení.

Co je lepší - družstevní nebo osobní vlastnictví bytu?
Vlastnictví družstevního bytu
Lidé se často chovají, jako kdyby byl byt jejich, ale není tomu tak. Práva k tomuto bytu má člen
družstva odvozena od vlastnictví svého družstevního podílu, to znamená od členství v bytovém
družstvu. Z toho vyplývá i způsob nakládání s bytem ve vlastnictví družstva, což je možné pouze skrze
nakládání s celým družstevním podílem. Jestliže chci svůj byt přenechat, tzv. prodat někomu jinému,
musím mu převést svůj družstevní podíl se všemi právy a povinnostmi, které v družstvu mám. Zákon
přesně stanoví, že souhlas ostatních členů družstva s převodem není nutný. Stačí sepsat smlouvu o
převodu družstevního podílu a s ověřenými podpisy ji doručit družstvu nebo orgánu, který za družstvo
přijímá písemnosti. Tím je převod ukončen. Ověřené podpisy na smlouvě sice nejsou pro platnost
nezbytné, ale přimlouvám se za ně z důkazních důvodů. Doporučuji ve smlouvě vyřešit spolu s
převodem členského podílu i možnost užívání družstevního bytu, k němuž je třeba uzavřít s
příslušným družstvem nájemní smlouvu.
K podnájmu je třeba souhlas družstva
Naše svoboda nakládat s družstevním bytem končí ve chvíli, kdy bychom ho chtěli podnajmout
někomu jinému. Tehdy už je třeba souhlasu družstva a družstvo může svůj souhlas podmínit i úplatou.
Nicméně ve stanovách si mohou členové upravit volný podnájem bytů. U družstevních domů se
nespecifikují podíly na společných prostorách v závislosti na velikosti bytu. Družstvo je vlastníkem
celého domu. Velikost bytu se ale promítá do úhrad za služby a příspěvku do fondu oprav. V otázce
pozemku, vzhledem k tomu, že u nás není zásada že by k pozemku náležela vždy stavba, která na něm
stojí, může mít pozemek jiného vlastníka a často se tak stává. Bývá to obec, stát, případně jiné osoby,
například v případě restitučních nároků. Kromě už zmíněných klasických bytových družstev z
šedesátých let, která vznikla za účelem výstavby domů a bytů, existují dnes družstva, která byla
speciálně založena za účelem privatizace domů odprodávaných obcemi nebo městskými částmi
současným nájemníkům. I v tomto případě má každý člen družstva při rozhodování jeden hlas, ovšem
cena za dům
se obvykle splácí na základě velikosti členského podílu, odvozeného od velikosti bytu.
Je to logický odraz tržního principu, který se do stanov družstev nutně musel prosadit Lze totiž těžko
očekávat, že ten, kdo si kupuje garsonku o výměře 30 m², by chtěl uhradit stejnou sumu jako ten, kdo
si kupuje stopadesátimetrový byt v témže domě.
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Byty v osobním vlastnictví
Princip tržního přístupu je klíčový u bytů v osobním vlastnictví. Vlastníci bytů tvoří dohromady
společenství vlastníků jednotek. Zákonem bylo stanoveno, že bytová jednotka, tedy fyzický byt
ohraničený stěnami a vstupními dveřmi, okny, vnitřním pláštěm, plus příslušenství, které může být i
jinde v domě, se vyčleňuje jako samostatná nemovitost. Všichni chápeme, že to stavebně samostatná
nemovitost není, ale zákonem byla tato fikce stanovena. Je to praktické řešení, používané i v jiných
ekonomicky vyspělých státech. V podstatě se tím pouze podtrhuje vlastnický a tržní princip - čím
menší podlahovou plochu bytu a domu užívám, tím méně přispívám na veškeré opravy, na všechno, co
se týká správy domu. Čím více vlastním, tím více přispívám. Společenství vlastníků vzniká ze zákona
tehdy, pokud je v domě alespoň pět jednotek a minimálně tři z nich jsou vlastněny různými vlastníky.
Není k tomu třeba žádný ustavující sněm, společenství prostě vznikne ze zákona. Vlastníci, ale mají
povinnost se sejít a uspořádat první schůzi, na které se seznámí se stanovami a rozhodnou o další
činnosti. Mají rovněž povinnost registrace do zvláštního rejstříku u obchodního soudu, kde je složka
pro společenství vlastníků, a platí daně. Také mají povinnost se o dům starat, zajistit jeho provoz,
správu, úklid. apod.
Družstva versus společenství vlastníků
Mezi družstvy a společenstvími vlastníků existuje rozdíl i v jejich celkovém životě jako právnické
osoby. Zatímco právnická osoba družstvo je dlouhodobě propracovaná zákonem i judikaturou, ví se,
jak např. mají vypadat stanovy, jak postupovat v případě sporů či nečinnosti některých členů atd., ve
společenství vlastníků tak jasná situace ještě není. Ani vzorové stanovy nejsou zpracovány zcela
dostačujícím způsobem. Může nastat situace, zejména u menších domů, kdy po vzniku společenství
vlastníků je většinový majitel naprosto nečinný, anebo se dokonce dopustí nějaké zpronevěry, a ostatní
mají veliký problém. Menšinoví vlastníci mohou sice podat žalobu k soudu o náhradu škody nebo o
úhrady do fondu oprav apod., ale společenství vlastníků jako takové nemůže jednat. V tom případě
vzniká patová situace, která se v budoucnu určitě bude muset v judikatuře nějak řešit.
Možnosti exekuce družstevního majetku
U majetku v osobním vlastnictví výkonu exekučního práva nic nebrání a družstevní podíl v bytovém
družstvu je také exekuovatelný bez problémů. Exekuce družstevního majetku, kde nemovitost vlastní
družstvo jako celek, je složitější, protože exekucí celého domu, majetku družstva, se mění vlastník
domu, mohou více růst nájmy, padají výhody, které si členové odsouhlasili ve stanovách, nemohou
odkázat družstevní podíl s právem nájmu bytu, vše se nadále řídí občanským zákoníkem,
ustanoveními o nájmu bytu.
Kupuje-Ii někdo družstevní podíl, lidově se říká. že si kupuje družstevní byt, měl by se hned podívat
na hospodaření družstva. Jsou známé případy, kdy družstvo zkrachovalo nebo nemělo v pořádku
finanční a daňové věci. Opatrnost je na místě obzvláště tehdy, jde-Ii o družstvo stavebně činné, kde
mohou být problémy např. s tokem peněz. Když dojde k exekuci na majetek družstva, je ohrožena i
hodnota podílů jeho členů. Je třeba zdůraznit, že uvedenou exekucí nezanikají nájmy jednotlivých
bytů. Uživatel bytu tedy exekucí družstevního majetku nepřichází automaticky o bydlení.
Který typ vlastnictví je lepší
Při rozhodování, co je výhodnější, jestli družstevní byt, nebo byt v osobním vlastnictví, je nutné
vycházet z toho, proč chceme danou nemovitost vlastnit. Z daňového hlediska se při převodu
družstevního podílu daň z převodu nevyměřuje. U bytů v osobním vlastnictví se platí tříprocentní daň
z převodu nemovitosti. Poplatník daně z příjmu je osvobozen z příjmu za byt v osobním vlastnictví,
pokud v něm měl bydliště alespoň dva roky před prodejem, u družstevních podílů tehdy, pokud
družstevní podíl nabyl před více než pěti lety. Hraniční situace doporučuji projednat s daňovým
poradcem. Je dobré vzít v úvahu své rodinné poměry, věk i to, zda žiji v manželství, nebo jestli sdílím
společnou domácnost s partnerem bez uzavření formálního svazku. Osobní vlastnictví bytu je z
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hlediska nakládání s majetkem průhlednější, jasnější a jednodušší. Mohu ho pronajímat, jak chci, takže
budu-Ii chtít byt jako investici, je výhodnější zvolit osobní vlastnictví. V menším domě však musím
očekávat, že se budu muset angažovat ve společenství vlastníků. Co se týče družstva, rozmýšlel bych
se chápat členský podíl jako investici nebo jako spekulativní majetek, protože vždycky musíme žádat
o souhlas s podnájmem a někdy je třeba platit družstvu i poplatek z podnájmu. U družstevního bytu
může společný nájem bytu vzniknout pouze mezi manžely. Družstevní podíl není dělitelný a ani
převoditelný mezi více lidí. Chci-li byt využívat pouze k vlastnímu bydlení, nemusím se družstevního
podílu bát. Družstva jsou etablovaná, jejich správa a fungování právnické osoby je zaběhnutá a
zejména u větších družstev s tím není problém. Pokud se nechci o nic starat a pouze užívat byt k
bydlení, je družstevní vlastnictví, zvláště ve větších družstvech, výhodné.

Advantages and disadvantages of separate ownership kinds of
housing in the Czech republic, International Comparison
Abstrakt
Since the half of nineties, when the possibility of transferring of cooperative flats to personal
ownership arose, disputes are held about advantages of this or that form of ownership. The problem is
often simplified to the possible selling of flats. Nevertheless, there are much more aspects that require
our attention and explanation.
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Současný stav ve vzdělávání na střední škole ve studijním oboru
Geodézie a kartografie
Ing. Jaroslav Růžek
ředitel SPŠ zeměměřická v Praze

Abstrakt
Předmětem příspěvku by mělo být seznámení s možnostmi vzdělávání ve středních školách ČR
v oboru Geodézie a kartografie, dále hodnocení současného studia na SPŠ zeměměřické v Praze
a informace o předpokládaných zásadních změnách v rámcových vzdělávacích programech a nových
maturitních zkouškách. Závěr příspěvku je věnován vzájemné spolupráci školy s ostatnímu rezortními
organizacemi a soukromými geodetickými firmami.
Vážení,
dovolte abych Vás prostřednictvím tohoto příspěvku seznámil se současným stavem studia
v oboru Geodézie a kartografie v České republice a následně podrobněji se studiem na Střední
průmyslové škole zeměměřické v Praze.
Samostatný obor geodézie na středních průmyslových školách existuje od r. 1950. V této době
vznikl v Praze a Brně na stavebních průmyslových školách jako nový studijní obor. V roce 1951 se
osamostatnila Průmyslová škola zeměměřická v Praze. Tento stav přetrvává dodnes s tím rozdílem, že
se postupně tento obor otevírá při průmyslových školách stavebních v celé České republice. Tradičně
a pravidelně výuka probíhá v Praze, v Brně a od roku 1967 i v Duchcově. Na ostatních školách
probíhá výuka nepravidelně, zpravidla 1 x za 2 až 4 roky.
Pro názornost a přehlednost uvádím v následující tabulce přehled škol a počty tříd a žáků ve
školním roce 2005/2006.
Název školy

Celkový počet tříd

Celkový počet žáků

SPŠ zeměměřická Praha

12

275

SPŠ Duchcov

6

148

SPŠ stavební Liberec

1

26

SPŠ stavební H.Králové

2

56

SPŠ Letohrad

1

26

SPŠ stavební Č. Buděj.

1

33

SPŠ stavební Plzeň

0

0

SPŠ stavební Brno

4

107

SPŠ stavební Lipník

2

52

SPŠ stavební Opava

3

85

SPŠ stavební Ostrava

4

118

Celkem

36

926
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Z výše uvedeného výčtu čísel je patrno nekoordinované otevírání tříd se studijním oborem
geodézie a kartografie. Protože většina z Vás je z odborné praxe a nikoliv ze školství, rád bych Vás
v následující části alespoň stručně seznámil, jak je tato situace v současné době řešena.
Otevření nového studijního oboru na střední škole je dnes administrativní záležitostí školy a
příslušného kraje. Ministerstvo školství dnes automaticky při splnění formálních náležitostí povolí
nový obor, neboť to nejdůležitější, tedy finanční krytí, je věcí kraje. Není žádným tajemstvím, že
v rámci demografického vývoje poklesu studentů a na druhé straně tlaku na zvyšující se procenta žáků
s ukončeným maturitním vzděláním, dochází k přeměně dřívějších středních odborných učilišť na
střední průmyslové školy stavební. Zde potom ředitel hledá nové obory, které by zavedl, a tak
zachránil existenci školy. Bohužel odbornost a kvalita výuky jde v tomto případě stranou. Toto
bezvládí a nekoncepčnost je otázkou posledních 10 let. Před tím se k rozšiřování studia na
jednotlivých školách vyjadřoval Český úřad zeměměřický a katastrální a vydal souhlasné vyjádření jen
tehdy, jestliže odpovídalo celkové koncepci potřeby pracovníků se středním odborným vzděláním
v daném kraji. Zároveň zjišťoval, jak bude studium zajištěno po stránce personální a materiální. Dnes
téměř nikoho nezajímá, kdo učí odborné předměty a jaká je vybavenost těchto škol.
Výuku zpravidla zajišťuje 1 učitel (často důchodce), který musí být připraven učit všechny
odborné předměty. Musí to být opravdu odborník, neboť já si nedovedu představit, že jsem schopen
učit všechny předměty v souladu s novými, rychle se měnícími odbornými poznatky a předpisy. Na
naší škole tohoto není schopen ani jeden z třinácti učitelů.
Materiální vybavení je na školách velice různorodé, ale dle mých poznatků, ve většině případů
absolutně nedostatečné a zastaralé. Často celou odbornou praxi žák absolvuje jen s teodolitem a
klasickým nivelačním přístrojem. Moderní a v dnešní praxi běžné přístroje, jako totální stanice, GPS,
digitální nivelační přístroje, fotogrammetrické vybavení aj., to vše zpravidla ve výuce na stavebních
školách chybí a žák je viděl maximálně na prospektu.
V rámci kontaktů mohu konstatovat, že velmi dobré a moderní vybavení mají školy pouze
v Duchcově a v Brně, které zajišťují odbornou výuku dlouhodobě a pravidelně.
Mimo těchto škol se žáci asi učí bez odborných učebnic, neboť od roku 1990 nevyšla v České
republice žádná nová učebnice pro střední školy a v prodeji tyto publikace několik let již chybí.
Na výše popsanou situaci ve středním vzdělávání v celé České republice jsem již před několika
lety upozorňoval odpovědné pracovníky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze.
Nepřímou odpovědí mi ale bylo naznačeno, že jako ředitel zainteresované školy jen odháním
konkurenci. Při této příležitosti bych chtěl znovu zopakovat, že jsem si vědom, že zájemce o studium
z Moravy či jiného vzdáleného kraje do Prahy studovat nepůjde a tedy konkurencí naší školy nebude.
Nemohu se ale smířit s tím, že nároky kladené na studenty (praktické dovednosti, úroveň maturitní
praktické zkoušky aj.) jsou z výše uváděných důvodů na školách značně odlišné, přestože ve finále
obdrží stejné maturitní vysvědčení.
Výuka na všech školách probíhá podle učebního plánu schváleného MŠMT ČR z roku 1994.
Tento plán již ve značném rozsahu neodpovídá současné situaci a řešením bude nový Rámcový
vzdělávací plán, který má být zpracován Národním ústavem odborného vzdělávání v souladu s novým
školským zákonem na přelomu roku 2006/2007. Zde se předpokládá, že školy budou mít větší volnost
ve výběru obsahu učiva i metod, neboť si budou zpracovávat vlastní školní vzdělávací program.
Současné pedagogické dokumenty dovolují vzdělávání kmenového oboru Geodézie a kartografie ve 2
studijních oborech a to:
36-46-M/002 Geodézie – geodézie
36-46-M/003 Geodézie – katastr nemovitostí
Informace z jednotlivých škol z celé České republiky konstatují, že v posledních 2 školních letech se
vyučuje zaměření na katastr nemovitostí pouze v jedné škole – SPŠ stavební Plzeň.
Nyní je studium zakončeno maturitní zkouškou z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky,
geodézie a mapování. Mimo těchto ústních zkoušek žák koná ještě praktickou zkoušku, což je ověření
praktických měřických dovedností v kombinaci s výpočetním a grafickým zpracováním. Od roku 2008
má být ukončení studia a tedy maturitní zkouška rozdělena na část státní a část školní maturity.
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Pro přehlednost uvádím v následující tabulce počty absolventů na jednotlivých školách v minulých 2
letech.

Název školy

Školní rok 2003/2004

Školní rok 2004/2005

SPŠ zeměměřická Praha

87

73

SPŠ Duchcov

55

30

SPŠ stavební Liberec

0

0

SPŠ stavební H.Králové

0

0

SPŠ Letohrad

24

21

SPŠ stavební Č. Buděj.

0

0

SPŠ stavební Plzeň

0

0

SPŠ stavební Brno

26

18

SPŠ stavební Lipník

24

0

SPŠ stavební Opava

25

31

SPŠ stavební Ostrava

30

23

Celkem

271

196

Studium na SPŠ zeměměřické v Praze
V současné době na škole studuje ve 12 třídách denního studia 275 žáků, z toho 80 dívek. Výuku
zajišťuje 15 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů a 13 učitelů odborných předmětů. Při
soustavném nedostatku odborných učitelů škole pravidelně pomáhají vysokoškolští učitelé z Fakulty
stavební ČVUT Praha.
Materiálně technické zabezpečení výuky je velmi dobré. Od roku 1995 má škola právo
hospodaření s celou budovou. Nová školní jídelna, 2 posilovny, 2 speciální učebny pro výuku jazyků,
5 odborných učeben a 3 moderní učebny pro výpočetní techniku jsou základem výuky. Od roku 2001
jsou všechny počítače na škole připojeny na vysokorychlostní internet. Celková hodnota sbírek
v pořizovacích cenách dosahuje téměř 14 milionů Kč, z toho sbírky geodetické 6 milionů Kč, a to při
důsledném vyřazování zastaralých a nepotřebných přístrojů a pomůcek. V odborných sbírkách jsou
např. tyto přístroje a vybavení:
Geodetické přístroje:

40 vteřinových teodolitů, 75 minutových teodolitů, 57 nivel. přístrojů, 7
totálních stanic - Leica(2x), Sokkia (2x),
Nikon (2x),Topcon 1x a další starší dálkoměry,
3 digitální nivel. přístroje na čárový kód,
3 digitální planimetry – X-Plan, 2 digitální fotoaparáty s tiskárnou

Výpočetní technika:

73 počítačů v učebnách a kabinetech včetně laserových a barevných
tiskáren ,14 notebooků,

6 datových projektorů včetně interaktivní tabule
2 plottery A 1
Software:

odborné grafické programy

MicroStation v. 8, ATLAS v.3.8
Zoner Photo Studio 8
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odborné výpočetní programy Win GEUS, GROMA, Win KOKEŠ,
geografický informační systém MISYS
digitální fotogrammetrický systém DVP Geomatic
Další vybavení školy
5 kopírovacích strojů A3
2 satelity pro výuku cizích jazyků
15 horských kol, 6 lodí
Praktická výuka je soustředěna v předmětu praxe, pro níž jsou v týdenním rozvrhu vyhrazeny 3 - 4
hodinové bloky. Na konci každého školního roku probíhá v rozsahu 3 - 5 dnů souvislá praxe v terénu.
Maturitní ročníky se povinně účastní 10 denní internátní měřické praxe mimo Prahu.
Vzájemná spolupráce školy
Vzájemná spolupráce školy s ostatními rezortními organizacemi a soukromými geodetickými
firmami je značně rozdílná a ve většině případů závislá na individuálních osobních kontaktech.
Již tradičně je velmi dobrá spolupráce s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Vzájemné výměny
učebních pomůcek, personální pomoc se zajištěním výuky, organizace seminářů a přednášek, to vše je
téměř samozřejmostí. Bohužel však musím konstatovat, že při letošních „Dnech otevřených dveří“ na
Stavební fakultě ČVUT v Praze prohlásil zástupce pedagog. proděkana, že při přijímacím řízení bude
upřednostňovat žáky gymnázií na úkor absolventů průmyslových škol. Tato zpráva vyvolala nejenom
mezi učiteli, ale hlavně mezi žáky velice negativní reakci.
Vzájemná spolupráce školy s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v Praze byla
v minulých letech velice dobrá. ČUZK školu pravidelně informoval o nových předpisech, pokynech,
vyhláškách atd. V současné době je pravidelná spolupráce s vedením téměř nulová, ale při řešení
jednotlivých dílčích úkolů jsou pracovníci úřadu vždy připraveni škole pomoci.
Při organizování odborných exkurzí, přednášek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
je velice účinná pomoc Zeměměřického úřadu a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
kartografického ve Zdibech.
Spolupráce školy s geodetickými firmami je velmi dobrá a pro školu z hlediska zkvalitnění výuky
vysoce přínosná. Ať už se jedná o firmu státní či soukromou, vždy se snaží naší škole v maximální
možné míře vyhovět. Poskytnout škole nejvyšší slevu, prodat jen za režijní náklady, darovat zdarma,
propůjčit dlouhodobě k výuce, vyškolit pedagogy, umožnit návštěvu odborných seminářů, to vše jsou
kroky, které škole šetří vysoké finanční prostředky.
Na závěr svého příspěvku si dovolím konstatovat, že SPŠ zeměměřická v Praze od roku 1951
připravila po odborné stránce mnoho pracovníků, kteří našli výrazné uplatnění v celém rezortu
geodézie a kartografie. Na druhou stranu je však také nutno upozornit, že v současné době jsou
v důsledku malého zájmu o obor přijímáni průměrní, někdy až podprůměrní žáci ze základních škol a
tím klesá celková úroveň vzdělávání. Dalším negativním jevem je skutečnost, že v průběhu studia
nemají žáci téměř žádnou motivaci k lepším studijním výsledkům, neboť i žáci prospěchově velmi
slabí jsou z důvodu velké nabídky vysokých škol bez problémů ke studiu přijati.
Přáli bychom si, a je jistě snahou všech školských pracovníků, kteří vychovávají budoucí
geodety, aby na všechna pracoviště přicházeli ze škol dobří absolventi s potřebnými odbornými,
morálními a osobními vlastnostmi, kteří se pod vedením zkušených geodetů dobře a rychle zapracují.

V Praze 16. března 2006
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The Present State of Education at Secondary School – the Field of
Study: Geodesy and Cartography
Abstract
The objective of this paper is
•
•
•
•

to inform of the possibilities of vocational training in the field of geodesy and cartography at
secondary schools in the Czech Republic,
to assess the present-day studies at the Secondary Technical School of Land Surveying and
Geodesy in Prague,
to inform of the anticipated principal changes in the frame educational programmes and the
new school-leaving (maturita) examination, and
to report on the cooperation of the school with other departmental organizations and private
geodetic firms.
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251 65 Ondřejov 244
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Abstrakt
EUREF je subkomisí Mezinárodní asociace geodezie (IAG) pro geodetické referenční rámce
v Evropě, která je součástí komise 1 – „Referenční rámce“ IAG. Tato subkomise je aktivní od roku
1987 a zabývá se definováním, realizací a udržováním evropského prostorového referenčního rámce,
který představuje homogenní geodetickou infrastrukturu pro mnohostranné mezinárodní projekty,
založené na velmi přesném prostorovém přiřazení geoinformací. Subkomise EUREF intenzivně
spolupracuje s mezinárodními vědeckými službami IAG a rovněž s konsorciem evropských národních
zeměměřických služeb EuroGeographics. Podává se informace o funkci základní součásti evropského
referenčního rámce – permanentní GNSS síti EUREF (EPN), o současných speciálních projektech –
analýza časových řad pozorování evropských permanentních stanic, studium troposférické refrakce
z pozorování stanic EPN, EUREF-IP – šíření diferenčních korekcí ze stanic EPN technologií Ntrip – a
o činnosti v oblasti budování jednotného evropského výškového referenčního rámce (UELN, EVRS)
či referenčního rámce pro integraci dat definovaných v geometrickém a tíhovém prostoru (ECGN –
Evropská kombinovaná geodetická síť). Dále se podává stručná informace o poslání a činnosti
Expertní skupiny pro geodezii EuroGeographics, zejména o čtyřech základních projektech – katalog
geodetických produktů, informační systém pro on-line souřadnicové služby, jednotný výškový systém
pro Evropu a Ntrip technologie pro určování polohy v reálném čase.

1. Geodetické základy současnosti
Téměř po celou dobu existence „novodobé“ geodezie je pojetí geodetických základů spojeno s
metodologií tohoto oboru, ať již jako vědy nebo technické disciplíny. A protože metodologie klasické
terestrické geodezie, zejména její technické části, se na rozdíl od instrumentária, observačních a
zpracovatelských technik vyvíjela jen velmi zvolna (až donedávna určení prostorové polohy bodu
zemského tělesa nepředstavovalo jediný funkční celek), byly hlavními atributy geodetických základů
klasického období matematická plocha (elipsoid), referenční bod, triangulační dílo a kartografické
zobrazení (implicitně bylo předpokládáno zobrazení výsledků všech zeměměřických činností do
roviny), resp. výškový systém s příslušnou definicí výšky a nivelačním dílem. Tento výčet by bylo
možno doplnit ještě o sféroid (obvykle druhého stupně), t.j. fyzikální těleso aproximující v prvním
přiblížení Zemi pro potřeby studia zemského tíhového pole a o referenční tíhový bod, resp. síť
tíhových bodů.
Klasické pojetí geodetických základů odráží například definice uvedená v Terminologickém slovníku
geodézie, kartografie a katastra, ÚGKK SR, Bratislava 1998:
geodetické základy - sú tvorené geodetickými základami polohovými, výškovými a tiažovými; v
bývalom Česko-Slovensku to bola Česko-Slovenská astronomicko-geodetická sieť, ...; ich body sú
trvalo stabilizované, prípadne trvalo signalizované“.
K významnému zlomu ve vývoji geodetické metodologie přispěl vývoj metod kosmické geodezie v
několika uplynulých desetiletích. Tyto metody nejenom umožnily přesnou definici a zejména realizaci
„planetárního“ vztažného systému pro jednoznačné prostorové určení bodu či objektu spojeného se
zemským tělesem, případně umístěného v prostoru blízkém Zemi, ale jedna z nich - GPS - se rychle
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prosadila mezi nejpoužívanější techniky určování polohy. A protože tato technika poskytuje
jednoznačnou informaci o poloze bodu v trojrozměrném prostoru, vyjádřeném jednotným planetárním
systémem kartézských souřadnic, bylo by teoreticky možné se bez klasických geodetických základů
zcela obejít. Z mnoha praktických důvodů to však možné není. V každém případě je však účelné
revidovat klasickou definici geodetických základů tak, aby lépe vyhovovala jejich současnému pojetí i
vývoji oboru. Nová, geodetickou veřejností obecně přijatelná definice prozatím předložena nebyla.
Uvedeme proto pouze návrh jednoho z možných znění: „geodetické základy jsou souborem zařízení a
služeb, vytvářejícím etalon pro jednoznačné prostorové přiřazení geoinformace“
Charakteristickými rysy soudobých geodetických základů jsou
• globalizace (homogenní souřadnicový systém pro celou planetu)
• přesnost (o jeden až dva řády vyšší než u klasických geodetických základů)
• nové produkty a služby (služby v „reálném čase“, informace o troposféře a ionosféře aj.)
• symbióza mezi tradičními a novými produkty (transformační parametry)
• evoluční a temporální charakter (kontinuální vývoj globálního vztažného systému - časová řada
realizací s přesně definovanými transformačními parametry mezi jednotlivými realizacemi).
Motivací pro přijetí a využívání moderních geodetických základů je především
• rozvoj aplikací v oblasti geoinformatiky
• mezinárodní projekty (EuroGeographics, IAG)
• politická hlediska (EU, např. direktiva INSPIRE)
• metrologické a vědecké aspekty.
Pokusme se stručně zrekapitulovat přístupy a aktivity v oblasti evropských geodetických základů,
vyvíjené jednak ze strany Mezinárodní asociace geodezie (IAG), jednak ze strany EuroGeographics.

2. EUREF a ETRS89
EUREF je subkomisí Mezinárodní asociace geodezie (IAG) pro referenční rámce v Evropě. Tato
subkomise vznikla v roce 1987 na valném shromáždění Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální
ve Vancouveru a v současné struktuře IAG je začleněna do subkomise 1.3 - regionální referenční
rámce komise 1 - referenční rámce. Subkomise EUREF se zabývá definováním, realizací a
udržováním evropského geodetického referenčního rámce, který vytváří infrastrukturu pro
mezinárodní projekty založené na přesném určování polohy v trojrozměrném prostoru jako funkce
času. Tuto činnost vyvíjí subkomise ve spolupráci s mezinárodními vědeckými službami a dalšími
složkami IAG a rovněž s EuroGeographics, sdružením zeměměřických služeb evropských států.
EUREF systematicky vyvíjí aktivity zaměřené na tvorbu a údržbu Evropského terestrického
referenčního systému ETRS89 a Evropského výškového systému EVRS. Základním nástrojem údržby
ETRS89 je permanentní GNSS síť EUREF (EPN), která pokrývá celý evropský kontinent a jejíž
stanice nepřetržitě sledují navigační družice systémů GPS a GLONASS.
Systém ETRS89 je definován jako terestrický geocentrický referenční systém, který je totožný s
Mezinárodním terestrickým referenčním systémem (realizovaným Mezinárodní službou rotace Země IERS) pro epochu 1989.0 a je pevně spojený se stabilní částí evropské litosférické desky. Tento
systém lze realizovat několika způsoby, přičemž lze s výhodou využít postupně se zlepšujících
realizací Mezinárodního terestrického referenčního rámce ITRFyy, kde index yy značí rok příslušné
realizace. Realizace je dána souborem souřadnic observačních stanic, vztažených k příslušné epoše yy.
Z každé realizace ITRFyy lze odvodit realizaci ETRFyy v ETRS89. K tomu je nutné použít
transformačních parametrů včetně rychlostí pohybu stanic, publikovaných Mezinárodní službou rotace
Země - IERS (Boucher a Altamimi, 1992). Zkvalitnění, t.j. zhuštění a zpřesnění systému ETRS89 ať
už v kontinentálním nebo národním rozsahu lze rovněž docílit zpracováním GPS kampaní různého
rozsahu s využitím souřadnic opěrných stanic z nejnovějších realizací a nejnovějších parametrů drah
UDZ poskytovaných Mezinárodní službou GNSS (IGS) s následnou konverzí do konvenční epochy
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systému ETRS89 (Boucher a Altamimi, 2001). Vývoj realizace systému ETRS89 k současnému stavu,
založený na posloupnosti kampaní GPS, je patrný z následující tabulky 1.

KAMPAŇ
EUREF 89
EUREF 1992 Baltic
States
EUREF-CS/H 91
EUREF-POL 92
EUREF-D/NL 93
EUREF-GB92
EUREF-Cyprus93
EUREF-LUXBD94
EUREF-CRO/SLO94
EUREF-DK94
CH92/93
EUREF-BG92/93
EUREF-Iceland93
EUREF-A94/95
EUREF-EIR/GB95
Iberia 95

POZNÁMKA

Estonské body nahrazeny EUREF-Estonia-1997
Některé H body nahrazeny EUREF-Hungary-2002
S body nahrazeny EUREF-Slovakia-2001
Nahrazeno EUREF-POL-2001

PŘIJETÍ (rezoluce č.)
R1 - Berne 1992
R2 - Budapest 1993
R1 - Warszaw 1994

R1 - Warszaw 1994
R1 - Warszaw 1994
Nahrazeno EUREF GB2001
R1 - Helsinki 1995
R1 - Helsinki 1995
R1 - Helsinki 1995
Chorvatské body nahrazeny EUREF-CRO-94/95/96 R1 - Helsinki 1995
R1 - Helsinki 1995
R1 - Ankara 1996
R1 - Ankara 1996
R1 - Ankara 1996
Některé body nahrazeny EUREF-Austria-2002
R1 - Ankara 1996
GB body nahrazeny EUREF GB2001
R1 - Ankara 1996
R1 - Bad Neuenahr Ahrweiler1998
FYROM 96
R1 - Bad Neuenahr Ahrweiler1998
Malta 96
R1 - Bad Neuenahr Ahrweiler1998
EUREFPodmnožina bodů
R2 - Bad Neuenahr NOR94/NOR95
Ahrweiler1998
EUVN97
R1 - Prague 1999
EUREF-FIN-96/97
Podmnožina bodů
R2 - Prague 1999
EUREF-Estonia-1997
Podmnožina bodů (EUREF 1992 dále nepoužívána) R2 - Prague 1999
EUREF-Balkan-98
Z politických důvodů se čeká na uvolnění
R3 - Prague 1999
Moldavia-99
3 body na Ukrajině nezahrnuty (špatná kvalita)
R1 - Tromsoe 2000
EUREF-SWEREF-99
Staré body vyřazeny z databáze
R1 - Tromsoe 2000
EUREF-Balear-98
R1 - Tromsoe 2000
EUREF-CRO-94/95/96
Staré body vyřazeny z databáze
R1 - Dubrovnik 2001
EUREF GB2001
Staré body vyřazeny z databáze
R1 - Ponta Delgada
Nové zpracování 2004
2002
EUREF-Slovakia-2001
Staré body vyřazeny z databáze
R1 - Toledo 2003
EUREF-POL-2001
Staré body vyřazeny z databáze
R1 - Toledo 2003
EUREF-Austria-2002
Staré body vyřazeny z databáze
R1 - Toledo 2003
EUREF-Hungary-2002
Staré body vyřazeny z databáze
R1 - Toledo 2003
EUREF-Armenia-2002
R1 - Bratislava 2004
EUREF-GB-2001
Nové zpracování; dříve přijato v r. 2002
R1 - Bratislava 2004
Tabulka 1

Základním rámcem pro udržování systému ETRS89 a produkování posloupnosti jeho realizací je síť
permanentních stanic GNSS EUREF - EPN. Tato permanentní síť má ovšem ještě širší využití - je
významným nástrojem pro studium geokinematiky evropského kontinentu, nástrojem
interdisciplinárního výzkumu a podporuje rovněž praktické aplikace založené na určování polohy v
reálném čase. Systém EPN je tvořen souborem permanentních sledovacích stanic GNSS, operačními
centry, lokálními a regionálními datovými centry, sedmnácti lokálními analytickými centry a jedním
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kombinačním analytickým centrem. Celý systém je řízen centrálním byrem, které pracuje na
Královské belgické observatoři v Bruselu. Síť EPN lze pokládat za zhuštění operační sítě IGS na
evropském kontinentu. Práce jednotlivých komponent EPN se řídí speciálními instrukcemi a
standardy, čímž je zajištěna homogenita a integrita systému. Celkový počet stanic EPN je v současné
době 183 (z toho 7 v ČR) a jejich rozložení je znázorněno na obrázku 1.
Obr. 1 Rozložení stanic Permanentní sítě EUREF (EPN)
převzato z (Bruyninx, 2004); viz též http://www.epncb.oma.be

V rámci EPN jsou organizovány speciální projekty s cílem podpořit rozvoj nových aplikací,
využívajících tuto permanentní síť, anebo studovat speciální aspekty provozu a výsledků pozorování
této sítě. Zabezpečení dlouhodobé spolehlivosti sítě a poskytovaných produktů je cílem speciálního
projektu monitorování časových řad pozorování EPN stanic. Pro monitorování je EPN rozčleněna
do 5 oblastí, z nichž každá je systematicky zkoumána jedním evropským pracovištěm. Pracovní
skupina sbírá informace o stabilizaci a stabilitě, provádí identifikaci stanic vykazujících nespolehlivé
chování a informuje uživatele s cílem zabránit dezinterpretacím, provádí statistickou analýzu řad
pozorování s cílem eliminovat skoky a nekonzistence v určovaných rychlostech pohybu stanic, vybírá
spolehlivé soubory stanic pro geokinematické interpretace a vytváří oficiální produkt časových řad
souřadnic stanic EPN.
Speciální projekt odhad parametrů troposféry je průběžně realizován sedmnácti lokálními
analytickými centry. Z hlediska zpracování GNSS pozorování permanentních stanic jsou zenitová
troposférická zpoždění signálu přidruženým produktem, který lze snadno převést na obsah vodních par
v troposféře a využít při konstruování numerických modelů předpovědi počasí. Jednotliví zpracovatelé
přispívají denními řešeními, založenými na přesných drahách navigačních družic. Studují se speciální
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problémy, jako např. systematické rozdíly mezi jednotlivými řešeními, staniční efekty či zpevnění
řešení zaváděním známých parametrů pro některé stanice.
S rozšiřující se kapacitou internetu se rozvíjejí také aplikace založené na datových přenosech ve formě
IP balíčků. Proto speciální projekt EUREF-IP sleduje vytvoření služby v rámci EPN zaměřené na
šíření diferenčních korekcí a dalších dat ve formátu RTCM-104 prostřednictvím internetu s využitím
technologie Ntrip. Hlavní vysílač - EUREF-IP Broadcaster je provozován Spolkovým úřadem pro
kartografii a geodezii ve Frankfurtu nad Mohanem, avšak cílem je vytvořit vhodně konfigurovanou síť
Ntrip vysílačů v Evropě. Dosud v EUREF-IP pracuje pět takových vysílačů. Projekt významně
podporuje aplikace určování polohy v reálném čase a poskytuje volný přístup všem uživatelům.
Souřadnice stanic, poskytujících data pro projekt EUREF-IP jsou v ETRS89.

3. EUREF a Evropský výškový systém
V roce 1994 převzala subkomise IAG EUREF také aktivity v oblasti budování jednotného výškového
systému v Evropě. Od počátku subkomise úzce spolupracovala s tehdejším sdružením představitelů
zeměměřických služeb evropských států CERCO (dnes EuroGeographics), zejména s jeho pracovní
skupinou VIII. Po desetileté přestávce byly znovu zahájeny práce na budování Jednotné evropské
nivelační sítě (UELN) pod názvem UELN-95. Podle rezoluce č. 3 Mezinárodního symposia EUREF,
konaného ve Varšavě v roce 1994, je cílem projektu UELN vytvořit jednotný výškový systém pro
Evropu na úrovni přesnosti do jednoho decimetru při současném rozšíření UELN co nejdále na východ
Evropy. V současné době je v Evropě používáno 16, resp. 25 výškových vztažných systémů a tři typy
výšek, jak je znázorněno na obrázcích 2 a 3. 16 evropských států používá normální výšky, 11
ortometrické výšky a zbytek normální ortometrické výšky.
Obr. 2 Výškové vztažné systémy v Evropě
normální
viz http://crs.bkg.bund.de/evrs/Relations.html
státech

Obr. 3 Typy výšek (normální, ortometrické a
ortometrické) používané v evropských
viz

http://crs.bkg.bund.de/evrs/Relations.html

Evropská výšková referenční síť EUVN je integrovaná geodetická síť budovaná metodou nivelace a
GPS měření na nivelačních bodech 1. řádu a na mořských vodočtech. Tato síť byla zaměřena metodou
GPS v roce 1997 a zpracována v letech 1997 - 1998. Výsledky zpracování spolu s výsledky vyrovnání
UELN umožnily určit rozdíly mezi Amsterodamským vodočtem, který je výškovým vztažným bodem
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sítě UELN (a také národních sítí řady západoevropských států) a výškovými vztažnými systémy
jednotlivých evropských států. Výsledky jsou znázorněny na obrázku 4.
Obr. 4 Transformační parametry mezi národními
výškovými systémy a UELN95/98 (v centimetrech)
převzato z (Sacher et al., 1999)

Dalším vývojovým stupněm je připravovaný Evropský výškový systém 2000 - EVS2000 - který je
koncipován jako geokinematická výšková síť tvořená kombinací stanic EPN, bodů UELN, na kterých
jsou k dispozici opakovaná nivelační měření, opakovaných nivelačních a GPS měření na mořských
vodočtech podél pobřeží evropského kontinentu, gravimetrického geoidu pro Evropu a opakovaných
tíhových měření. Od roku 1999 koordinuje zvláštní pracovní skupina EUREF experimentální
výzkumné práce, které jsou zaměřeny na
• analýzu opakovaných nivelačních měření v UELN a vývoj databáze UELN,
• vývoj softwaru pro testovací výpočty,
• praktické testování postupů v testovacích oblastech (Nizozemí, Dánsko, Severní Německo).
Dosavadní výsledky ukazují, že za určitých předpokladů lze kombinací výše zmíněných měření
identifikovat vertikální pohyby na úrovni přesnosti 0,5 mm za rok.
Pro zabezpečení dlouhodobé stability terestrického referenčního systému na úrovni přesnosti 10-9 v
globálním a kontinentálním rozsahu je nutné, aby při zpracování a interpretaci pozorování byly
uváženy interakce mezi časově závislými efekty, kterými "systém Země" působí na terestrický
referenční systém. Pro experimentální výzkum těchto efektů bude sloužit kinematická Evropská
kombinovaná geodetická síť (ECGN), která přispěje k integraci geocentrického a výškového
referenčního systému do modelu tíhového pole Země. Půjde tedy o "instrumentální" základ fúze
geometrického a tíhového prostoru.
Myšlenka ECGN je v rámci subkomise EUREF rozvíjena od roku 2002 a je v dobré shodě s
konceptem Integrovaného globálního geodetického observačního systému (IGGOS), jehož budování je
jedním ze současných nosných projektů IAG. Praktická realizace ECGN znamená, že na určitý počet
evropských stanic vytvoří infrastrukturu, poskytující současně časové řady různých typů geodetických
a gravimetrických pozorování - GNSS, opakované přesné nivelace, opakovaná absolutní tíhová měření
a kontinuální gravimetrické záznamy, záznamy mořských vodočtů atd. Všechna tato pozorování musí
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být doplněna kontinuálními záznamy environmentálních parametrů - meteorologických údajů,
hydrologických údajů o stavu podzemní vody, vlhkosti půdy atd.
První výzva k účasti v projektu byla zaměřena na volbu a hodnocení stanic. Všechny účastnické
stanice musí zabezpečit permanentní pozorování GNSS a další opakovaná nebo permanentní
geodetická, gravimetrická a doplňující měření. Nedílnou součástí stanice ECGN je lokální kontrolní
síť pro určování excentricit s přesností 1 mm ve všech souřadnicových složkách.
Pokud jde o GNSS pozorování pro ECGN, pak všechny stanice ECGN budou také stanicemi EPN. To
zaručí realizaci, zpracování a také analýzy a interpretace výsledků stejným aparátem, jako je používán
v EPN. Zejména se zde uplatní výsledky analýz, provedených v rámci speciálního projektu EPN
"analýza časových řad". Lze tedy očekávat přesnost 2 - 3 milimetry v horizontálních složkách a 5 - 6
milimetrů ve složce vertikální. Gravimetrická měření je třeba provádět s přesností, která se pohybuje
na hranici možností současných přístrojů - 1 - 2 mikrogaly, t.j. 1 - 2 x 10-9. Současné absolutní
gravimetry FG5 jsou, za předpokladu správné technologie měření, této přesnosti dosáhnout. Pro
kontinuální záznam bude zřejmě nutné použít pouze supravodivých gravimetrů. Základem výškového
vztažného systému ECGN bude UELN. Interpretace variací tíhového pole bude doplněna výsledky
současných gradientometrických družicových misí. V současnosti se připravuje druhá výzva k účasti v
projektu ECGN, zaměřená na problematiku výzkumu kombinací různých typů dat. Schéma rozmístění
stanic ECGN po vyhodnocení ohlasů první výzvy je na obrázku 5.

4. EUREF a EuroGeographics
EuroGeographics je nadnárodní organizace sdružující zeměměřické a katastrální služby podstatné
většiny evropských států. Tato organizace vznikla dnem 1. ledna 2001 spojením dvou předcházejících
organizací - CERCO (Komitét představitelů evropských zeměměřických služeb), sdružující
představitele 37 evropských států a její dceřinné organizace MEGRIN (Víceúčelová evropská
informační síť o pozemcích), podporované 20 členskými státy CERCO. Během své existence CERCO,
jmenovitě pracovní skupina VIII - Geodezie, významně podporovala budování nového referenčního
systému ETRS89 a iniciovala zahájení tvorby nového jednotného výškového systému.
Hlavním cílem EuroGeographics je "během 10 let dosáhnout plné interoperability v oblasti mapování
a geoinformací v Evropě". EuroGeographics významně přispívá k realizaci iniciativ, direktiv a
projektů Evropské Unie a jejích nadnárodních orgánů a organizací. Jako příklad je možno uvést
společnou iniciativu Evropské komise a Evropské kosmické agentury (ESA) GMES (Globální
monitorování pro živostní prostředí a bezpečnost), direktivu Evropského parlamentu INSPIRE
(Infrastruktura pro prostorovou informaci v Evropě), eContentPlus - program Evropské komise pro
vývoj mnohojazyčného obsahu pro inovační on-line služby v rámci EU v období 2005 - 2008,
direktivu PSI (Informace veřejného sektoru), stanovující minimální rozsah pravidel pro komerční a
nekomerční využití existujících informací, spravovaných veřejným sektorem, direktivu Evropské
komise WFD (Vodní rámec), která je základem evropské politiky v hospodaření s vodami, či projekt
evropského družicového navigačního systému Galileo.
Nejintenzivnější činnost EuroGeographics je v současné době zaměřena na zabezpečení direktivy
INSPIRE, zejména požadavků, vyplývajících z příloh I až III dokumentu. Tomu odpovídá operační
struktura EuroGeographics, reprezentovaná v současnosti jedním hlavním programem - EuroSpec.
Tento program zastřešuje řadu projektů a aktivit, propojených horizontálně činností speciálních
expertních skupin ustavených pro koordinaci a řešení vybraných problémů, společných všem
projektům. EuroSpec lze chápat jako kolektivní příspěvek evropských zeměměřických služeb pro
budování Evropské infrastruktury prostorových dat (ESDI) souběžně s naplňováním direktivy
INSPIRE. Hlavním cílem programu EuroSpec je dosažení technické a obchodní interoperability a
vytvoření architektury distribuovaných služeb.
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Rozložení stanic Evropské kombinované geodetické sítě (ECGN)
převzato z (Ihde et al., 2005)

Stav a observační techniky (Standard: GPS, absolutní tíže, nivelace)
definiční stanice
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Mezi projekty, produkty a služby, rozvíjené v současné době v rámci programu EuroSpec patří SABE
(bezešvá databáze administrativních hranic), EGM a ERM (elektronická globální a regionální mapa),
EULIS (informační systém o pozemcích), EuroMapFinder v1, EuroGeoNames (distribuovaná síť
mnohojazyčných geografických názvů), EuroBoundaries (databáze státních hranic pro potřeby
nadnárodních projektů), EuroRoads (digitální panevropská infrastruktura dat o komunikacích), RISE
(specifikace referenčních informací). Problémy, které jsou společné všem těmto projektům, jsou
řešeny v rámci expertních skupin pro kvalitu, legislativu a obchod, katastr, architekturu
distribuovaných služeb a geodezii. Jednou ze služeb, fungujících v rámci programu EuroSpec, je také
služba pro souřadnicové referenční systémy, která se opírá o práci expertní skupiny pro geodezii.
V roce 1999 uspořádal MEGRIN workshop o problematice prostorového přiřazení dat a v roce 2000
workshop o kartografických zobrazeních. Závěry a doporučení z těchto workshopů, které v roce 2003
přijala Evropská komise lze shrnout následovně:
• systém ETRS89 je závazným referenčním systémem pro prostorové přiřazení geoinformací pro
potřeby EU,
• elipsoidické souřadnice vztažené k ETRS89 jsou závazným systémem zeměpisných souřadnic.
Problematika jednotného výškového systému je komplikovanější a proto v návrzích obsažené
doporučení na přijetí EVS/UELN jako závazného systému na oficiální přijetí teprve čeká.
Geodetickou problematikou, spojenou s řešením všech projektů EuroGeographics (a následně úkolů
stanovených direktivou INSPIRE) se zabývá Expertní skupina pro geodezii EuroGeographics. Tato
skupina se zaměřuje na geodetické aspekty definic, standardů a produktů (dat a služeb) podporujících
prostorové přiřazení geoinformací. V současné době rozvíjí tato skupina čtyři základní projekty:
klasifikace a katalog geodetických produktů a služeb, implementace Evropského výškového
referenčního systému (EVRS), rozvoj služeb určování polohy v reálném čase, budování informačního
systému o evropských souřadnicových referenčních systémech. Expertní skupina pro geodezii je
tvořena jednak členy Technické pracovní skupiny EUREF (TWG), kteří jsou současně zaměstnanci
státních zeměměřických služeb, jednak zvláštními delegáty zeměměřických služeb států
nezastoupených v TWG.

5. Implementace ETRS89 v Evropě
Zavádění referenčního systému ETRS89 v evropských státech dokumentují výsledky průzkumu, který
provedla TWG EUREF a ExG-G EuroGeographics v roce 2005 a které jsou sestaveny v následujících
tabulkách. Je zřejmé, že odpovědi odrážejí současný přístup evropských států k evropské spolupráci v
geodezii či zeměměřictví. Je však také pozoruhodné, že pouze dva státy jednoznačně odmítly přijetí
ETRS89 i v budoucnu - Turecko z důvodů specifické geotektoniky území a Lucembursko. Proto může
být výhled na budování a vývoj jednotné evropské geodetické infrastruktury optimistický.
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IAG AND EUROGEOGRAPHICS VIEW OF GEODETIC REFERENCE
FRAMES FOR EUROPE
Abstract
EUREF is the IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe working, in the present IAG
structure, within the Sub-Commission 1.3 Regional Reference Frames under the Commission 1 Reference Frames. This sub-commission has been active since 1987 and deals with the definition,
realization and maintenance of the European Reference Frame - the geodetic infrastructure for
international projects requiring precise georeferencing. EUREF is closelz co-operating with IAG
scientific services, commissions and inter-commission projects and also with EuroGeographics, the
European consortium of National Mapping and Cadastre Agencies. An information is given about the
backbone of the EUREF project - the EUREF Permanent GNSS Network (EPN), about currently
running EPN special projects - time series analysis, troposphere and EUREF-IP and about activities
towards establishing a unified European vertical reference frame (UELN, EVRS) and an integrated
reference frame for combining data referenced to the geometric and gravity space - European
Combined Geodetic Network (ECGN). A brief information is given about the activities of the Expert
Group on Geodesy of the EuroGeographics, namely about its four key projects - catalogue of geodetic
products, on-line coordinate information system, European Vertical Reference System and Real Time
GNSS Service.
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Abstrakt
Otázku polohových geodetických základů je nutno řešit s ohledem na použití moderních pozorovacích
technik pro určování souřadnic, kterými jsou družicové technologie. Příspěvek podává nástin možného
řešení, které využívá výsledků v současnosti probíhajících kampaní – výběrové údržby, prováděné
Zeměměřickým úřadem v Praze a kampaně „zhušťování“ která je zabezpečována Katastrálními úřady.
V budoucnu se předpokládá realizace polohových základů sítí permanentních stanic technologie
GNSS.

1. Polohové základy
1.1 mezinárodní vztažný systém a jeho realizace na území české republiky
V roce 1988 zahájila nově ustavená Mezinárodní služba rotace Země (International Earth
Rotation Service - IERS) realizaci globálního geocentrického souřadnicového systému ITRS
(International Terrestrial Reference System – Mezinárodní terestrický referenční systém) výhradně
pomocí technik kosmické geodézie, viz [1]. Zatím poslední realizací systému je ITRS2000. Jeho
Rozložení stanic, realizujících ETRS-89
na území České republiky

Medvědí
skála

Smrk

Velká Deštná
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Strahovice

Skapce

Přední příčka
Rapotice

Kleť

V. Rača
V. Lopeník
EUREF-CS/H-91
Kvetoslavov
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CS-BRD-93
DOPNUL

součástí je referenční rámec ITRF2000 obsahující souřadnice a jejich časové změny kolem 600 stanic,
definujících systém a rozložených – v podstatě ne příliš rovnoměrně – po celém světě.
Obrázek 1a
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Systém ITRS2000 obsahuje jednu stanici v České republice – stanici Pecný (GOPE) a jednu
stanici na Slovensku – Modra Piesok (MOPI), na obou těchto stanicích se observuje technologií GPS.
Jak je zmíněno výše, obsahuje seznam kromě souřadnic i jejich časové změny. Ty jsou převážnou
měrou způsobeny pohybem tektonických desek jakožto celku. Pro euro-asijskou tektonickou desku
činí změna souřadnic pro Evropské stanice cca 2.7 cm za rok severovýchodním směrem. Tato,
z geodetického hlediska nezanedbatelná, změna souřadnic vedla k tomu, že Mezinárodní geodetická
asociace (IAG) navrhla používat v Evropě souřadnicový systém, který bude vázán na euro-asijskou
kontinentální desku. Tak vznikl systém ETRS89. Tento systém vznikl „zakonzervováním“
referenčního rámce systému ITRS89 v epoše 1989.0. Praktická realizace referenčního rámce ETRF89
– která je zhuštěním ITRF, byla prováděna pod patronátem podskupiny EUREF (Evropský referenční
rámec) Mezinárodní geodetické asociace.
Šlo přitom o sled pozorovacích kampaní, prováděných v letech 1988 až 1999 ve většině zemí
Evropy výhradně technologií GPS. Československo se zúčastnilo spolu s Maďarskem koncem roku
1991 jedné z prvních kampaní nazvané EUREF-CS/H-91, kterou přístrojově zajišťoval Ústav
aplikované geodézie (IfAG) Frankfurt a/M. V rámci této kampaně vznikla kostra 6 bodů – 3 body
v ČR, 3 body v SR, jejichž souřadnice byly určeny v systému ETRS89. Tato kostra byla zhušťována
následnými GPS kampaněmi, pozorování v těchto kampaních se zúčastnily civilní i vojenské složky.
V roce 1992 to byla kampaň NULRAD, v roce 1993 již pouze v ČR (ale se Slovenskou pomocí)
kampaň CS-BRD-93, dále pak doposud největší zhušťovací kampaň DOPNUL, která proběhla
v letech 1993 a 1994. Metodiku zaměření vypracoval VÚGTK, výběr bodů a organizace observací
proběhla pod patronátem Zeměměřického úřadu (ZÚ). V kampaních, ve který bylo celkem zaměřeno
176 bodů, bylo použito všech v té době dostupných aparatur technologie GPS. Tímto způsobem byl na
území České republiky realizován geocentrický souřadnicový systém ETRS89, obsahující 176 bodů,
identických s body stávající trigonometrické sítě – viz obrázek 1a. Hustota bodů sítě DOPNUL byla
však pro praktické geodetické práce nevyhovující, kapacity pro další zhuštění sítě byly však v roce
1995 nedostačující. Proto bylo po dohodě mezi resortem ČÚZK a Topografickou službou armády ČR
rozhodnuto zhustit stávajících 176 bodů metodou transformace doposud nejlepšího klasického
polohového souřadnicového systému S-42/83 do referenčního rámce ETRF89. Metodika zhuštění byla
vyvinuta ve spolupráci vysokých škol (Stavební fakulta ČVUT v Praze, Vojenská akademie v Brně),
rezortu ČÚZK (VÚGTK a ZÚ Praha) a Topografické služby AČR (VTOPÚ Dobruška). Technologie
spočívala a) v prostorové podobnostní transformaci trigonometrických bodů systému S-42/83 do
referenčního rámce ETRF89 s využitím 176 identických bodů. Pro převod nadmořských výšek na
elipsoidické byl použit kvazigeoid určený astronomicko-gravimetrickou metodou ve VÚGTK (řešení
z roku 1994), b) v následné „dotransformaci“, která spočívala v rozdělení odchylek na identických
bodech na body okolní modifikací tzv. Jungovy transformace. Z několika navržených postupů
dotransformace byl vybrán postup Vojenské Akademie v Brně, který byl realizován ve VTOPÚ
Dobruška. Tímto způsobem bylo transformováno cca 29000 trigonometrických bodů na území České
republiky. Elipsoidické souřadnice tohoto nově vytvořeného systému jsou charakterizovány
polohovou přesností shodnou s S-42/83 (stř. kvadr. chyba 2-3 cm v polohové souřadnici), elipsoidické
výšky mají přesnost nižší – kolem 1-2 dm, důvodem je, že výška převážné většiny bodů byla určena
trigonometricky, dále se do přesnosti výšky promítá chyba z nepřesnosti průběhu plochy použitého
kvazigeoidu (až 3 cm na 10 km). Výše popsanou realizaci proto můžeme považovat za nultou etapu
budování geocentrického systému v ČR. Detaily celého postupu prací jsou uvedeny v publikaci [1].
1.2 Souřadnicový systém S-JTSK/95
Geodetická praxe požaduje souřadnicový systém, který bude splňovat následující požadavky
• umožní přímé užití technologie GPS – bude obsahovat geocentrické pravoúhlé, respektive
elipsoidické, souřadnice,
• umožní používání „klasických observačních technik“ – teodolitů, dálkoměrů, měření výšek
nivelací – bude tedy obsahovat rovinné souřadnice a nadmořské výšky
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umožní využití stávajících grafických podkladů – map velkých a středních měřítek, pořízených
v S-JTSK – tzn. vlastností polohových rovinných souřadnic bude to, že se budou maximálně blížit
stávajícím souřadnicím.

Těmto požadavkům vyhovuje souřadnicový systém, pracovně nazvaný S-JTSK/95. Systém
obsahuje geocentrické souřadnice ETRF89, rovinné souřadnice Y, X v modifikovaném Křovákově
zobrazení (modifikace spočívá v tom, že do zkreslení ze zobrazení je přidán další člen, zohledňující
deformace stávajícího S-JTSK) a nadmořské výšky v systému „Balt po vyrovnání“. Vzájemný převod
souřadnic je realizován exaktním matematickým vztahem.
1.3 REALIZACE S-JTSK/95 – NULTÁ ETAPA
Nultá etapa realizace rovinných souřadnic S-JTSK/95 byla provedena podobnostní Helmertovou
transformací bodů ETRF89 do S-JTSK. Relace mezi elipsoidickými a nadmořskými výškami byla
zprostředkována pomocí plochy kvazigeoidu – řešení VÚGTK 94. Tímto způsobem vznikl
souřadnicový systém, realizovaný pro cca 29000 trigonometrických bodů s vlastnostmi, shodnými
s vlastnostmi systému S42/83. Detaily viz [1].
1.4 REALIZACE S-JTSK/95 – NÁSLEDNÁ ETAPA
Další realizací, vedoucí ke zpřesnění stávajícího systému, je přímé měření technologií GPS.
V současné době je systém zpřesňován dvěma způsoby:

Obrázek 1b Etapy výběrové údržby, prováděné ZÚ Praha

První způsob je založen na tzv. výběrové údržbě, kterou provádí ZÚ Praha, při které jsou nově
zaměřovány vybrané body trigonometrické sítě, souřadnice těchto bodů jsou získávány vyrovnáním
s připojením na síť kampaně DOPNUL. Hustota bodů je volena tak, aby jeden triangulační list (10 x
10 km) obsahoval průměrně 4 body. Při zhušťování je použita technologie GPS, statická metoda, která
je z hlediska dosažení vysoké přesnosti nejvýhodnější. Harmonogram prací je patrný z obrázku 1b.
Střední kvadratická hodnota rozdílů mezi nultou realizací S-JTSK/95 a realizací S-JTSK/95,
provedenou v rámci výběrové údržby činí 3.9 cm. Tato hodnota již jistým způsobem charakterizuje
kvalitu nulté etapy realizace a dobře koresponduje s odhadovanou relativní přesností S-JTSK. Střední
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kvadratická hodnota odchylek mezi S-JTSK/95 a S-JTSK je 11 cm, což je v souladu s odhadovanou
mírou deformace S-JTSK.
Druhý způsob zhuštění provádějí KÚ I. typu (v terminologii názvu z r. 2003) v rámci kampaně
„zhušťování“. Tato kampaň slouží k určování souřadnic zhušťovacích bodů pomocí technologie GPS.
Použitá metoda je „rychlá statická“, každý zaměřovaný bod je navštíven nejméně dvakrát. Z této
kampaně jsou navázáním na nejbližší body sítě DOPNUL počítány souřadnice v ETRF89, sloužící
k okamžitému využití. Tyto souřadnice jsou pak transformovány pomocí lokálních transformačních
klíčů (určených pomocí identických trigonometrických bodů) do S-JTSK a v této formě předávány
dokumentaci. Z hlediska dalšího možného zpřesnění S-JTSK/95 jsou dále uchovávány jednotlivé
měřené vektory v „databázové“ formě.
Vztah GPS technologií zaměřených bodů s systému EUREF je patrný z Tabulky 1.
Tabulka 1: Postup budování referenčního rámce v ČR vázaného na EUREF
Typ stanice

Počet
stanic/průměrn
á vzdálenost
3 / 150 km

Vztah k
databázi
EUREF
v databázi

10 / 90 km

ne

NULRAD92

174 / 21 km

ne

“síť výběrové
údržby”

3500 / < 5 km
v r. 2007

ne

“síť zhuštění“

30000 /< 2 km
v r. 2005

ne

NULRAD92
CS-BRD-93
DOPNUL
“kampaně
výběrové
údržby vázané
na DOPNUL
(1996 – 2007)
“kampaně
zhuštění“
1995 - 2005

stanice
EUREF
síť nultého
řádu
NULRAD
síť
DOPNUL

Vazba na
kampaně

Údržba/
dostupnost

stanice
EUREF

EUREF-CS/H91

periodická
údržba/
databáze
periodická
údržba/
databáze
periodická
údržba/
databáze
zatím
nerozhodnuto/
databáze

ano

jedna revize/
databáze

ne

Ne
ne
ne

Dalším problémem, který je třeba v současné době řešit, je převod elipsoidických výšek na výšky
nadmořské. K tomu účelu je nutná znalost průběhu plochy kvazigeoidu. Určením průběhu plochy
kvazigeoidu se v současné době zabývá VÚGTK ve spolupráci s Katedrou vyšší geodézie Fsv ČVUT
a VTOPÚ Dobruška. Existuje řada modelů, založená buď na astronomicko-gravimetrické nivelaci,
nebo na čistě gravimetrickém řešení. Současným nejkvalitnějším modelem kvazigeoidu je kvazigeoid
CR 2000. Jde o gravimetrický kvazigeoid, rektifikovaný výškami geodynamické sítě ČR, viz [2].
Střední kvadratická hodnota rozdílů na vzdálenost 10 km je odhadována na 2 cm. V rámci výběrové
údržby jsou některé GPS body nivelovány a z rozdílu elipsoidických a nadmořských výšek (tzv. „GPS
nivelace“) je pak možno přímo určovat průběh kvazigeoidu. Takto určené výšky je pak možné
konfrontovat s průběhem plochy kvazigeoidu gravimetrického. Na obrázku 2 je to provedeno pro
kvazigeoid CR 2000. Střední kvadratická hodnota velikosti odchylek je 3.5 cm.
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2. Zpřesnění současné realizace
Rozborem možností zpřesnění souřadnic bodů základního bodového pole se zabývala práce [3],
ve které byly navrženy čtyři varianty řešení. V současné době se nejvýhodnější variantou jeví varianta
3, spočívající v novém vyrovnání sítě z vektorů, zaměřených technologií GPS.
Zpřesnění současné realizace S-JTSK/95 předpokládá zachování stávající posloupnosti budování
systému a využití všech měřených dat. Prvořadým úkolem je zpřesnění sítě bodů DOPNUL. K tomuto
zpřesnění by mělo dojít, v souladu s celoevropskými trendy, na základě nového měření technologií
GPS v rámci kampaně ve které budou pro navázání do evropského rámce využita pozorování ze stanic
sítě „EUREF permanent network“. Na každém bodě by mělo být observováno alespoň 8 hodin.
Další etapou bude využití již provedených, nebo v současné době prováděných měření. V první
řadě bude využito dat – měřených vektorů – z výběrové údržby, prováděné ZÚ Praha (ta by měla být
dokončena v roce 2006 až 2007 – viz obr. 1b). Předpokládá se provedení nového vyrovnání
z archivovaných vektorů. Tímto způsobem budou určeny nové souřadnice cca 4000 vybraných
trigonometrických bodů, zaměřených statickou metodou. Takto vytvořená kostra bude podkladem pro
provedení nového vyrovnání zhušťovacích bodů, opět pomocí archivovaných vektorů z databáze
GPS měření s využitím měření na bodech, identických s body sítě DOPNUL a s body výběrové
údržby. Vzhledem k tomu, že pro všechny zhušťovací body jsou určeny souřadnice v S-JTSK, bude
možno určit pole deformací S-JTSK vůči finální realizaci S-JTSK/95, kterou zatím předběžně
označíme S-JTSK/YY.

Obrázek 2 – Rozdíly průběhu kvazigeoidu CR2000 a „GPS nivelace“

Výše naznačená metoda byla testována pomocí dat poskytnutých KÚ v Českých Budějovicích. Jde o
část sítě zhušťovacích bodů, poskytnutých KÚ k provedení testovacích výpočtů.
KÚ v Českých Budějovicích
rozdíly souřadnic v S-JTSK/95 mezi "globálním" a
"lokálním" vyrovnáním.
Střední kvadratická hodnota polohové odchylky je 2.2 cm
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K dispozici jsou měřené vektory, elipsoidické souřadnice a elipsoidické výšky v systému
ETRS89, určené připojením jednotlivých lokalit na síť DOPNUL, transformované souřadnice v SJTSK (rovinné Y, X, získané pomocí lokálních transformačních klíčů) a transformované nadmořské
výšky. Poskytnutá data nepokrývají celé území souvisle, přesto však lze provést vyrovnání sítě jako
celku. Pomocí výpočetního programu VUGNET2 – viz [4] – bylo provedeno vyrovnání sítě pro 1841
bodů o 4843 rovnicích oprav pro každou ze tří prostorových souřadnic. Vnitřní přesnost výsledných
souřadnic je možno charakterizovat středními kvadratickými chybami 1 cm v polohové souřadnici a
1.2 cm ve výšce. Na obrázku 3 je znázorněno porovnání výsledných vyrovnaných souřadnic v SJTSK/95 s „předběžnými“ souřadnicemi, získanými z vyrovnání „po lokalitách“. Pro testování nebyly
k dispozici kompletní údaje ze všech vyrovnávaných bodů. Střední kvadratická hodnota rozdílů (polohových odchylek) dosahuje hodnoty 2.2 cm.
Porovnáme-li vzájemně směr vektorů odchylek v jednotlivých lokalitách, je z obrázku 3 patrné,
že „předběžné“ geocentrické souřadnice jsou zatíženy systematickými chybami. Tento zjevný
nedostatek by mělo odstranit právě vyrovnání celé sítě minimálně v rozsahu území, zaměřeném
jedním KÚ. Střední kvadratická hodnota odchylek mezi S-JTSK/95 a S-JTSK činí 10.7 cm a je
ve velmi dobrém souladu s 11 cm z výběrové údržby. Střední hodnota rozdílu elipsoidických výšek
pro oba typy souřadnic činí 2.2 cm. Zajímavým výsledkem je i vývoj polohových odchylek na
identických daných bodech (síť DOPNUL). Střední kvadratická hodnota polohové odchylky 2.5 cm je v dobrém souhlasu s odhadovanou – viz [1] – polohovou přesností bodů sítě DOPNUL. Nepatrně
větší hodnotu tvoří rozdíly elipsoidických souřadnic ve výškové složce, střední kvadratická hodnota
výškové odchylky je 3.0 cm. I to je jeden z důvodů, proč by bylo dobré síť DOPNUL znovu přeměřit,
neboť za posledních 10 let se kvalita zpracování pozorování GPS podstatně zvýšila hlavně díky
přesným drahám družic NAVSTAR. Dalším testem sítě DOPNUL bylo zpracování observační
kampaně PREDOP 2001 – viz [5], kdy bylo na vybraných bodech sítě DOPNUL měřeno
v osmihodinových seancích. Vyrovnání bylo fixováno na bod GOPE (Pecný). Střední hodnota
odchylek v poloze je opět kolem 2 cm, ve výšce jsou však odchylky větší a dosahují až 6 cm!
Dílčím testem kvality sítě DOPNUL jsou též měření, prováděná Zeměměřickým úřadem Praha v
rámci kampaně výběrová údržba. Zpracování dat výběrové údržby se zpravidla děje připojením na
fixované souřadnice sítě DOPNUL po jednotlivých zaměřených oblastech. Provedeme-li však
vyrovnání těch samých pozorování ve větších blocích jako volnou síť, můžeme na základě odchylek
soudit na přesnost původního zaměření sítě DOPNUL. Zpracování měření z roku 2002 je popsáno
detailně v [6]. Střední kvadratická hodnota zbytkových odchylek v poloze je 0.7 cm, ve výšce pak 1.7
cm, což je v testované lokalitě výborná shoda. Z obrázku 4 je však vidět systematická deformace.
Výběrová údržba ZÚ - data z roku 2002
rozdíly v poloze mezi vyrovnáním programem VUGNET2
a dílčím vyrovnáním ZÚ
(střední kvadratická hodnota polohové odchylky 0.69 cm)
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Naznačené testovací výpočty ukazují, že výše popsaná metodika tvorby polohového bodového pole by
měla být použitelná pro zpřesnění polohových základů. I přes snahu přeměřit síť DOPNUL velmi
kvalitně se nepředpokládá, že by tato síť měla být využita pro geodynamické účely.
Z provedených rozborů a výpočtů je možné formulovat následující doporučení:
• dokončit výběrovou údržbu podle stávajícího harmonogramu při použití stávající technologie
(zajišťuje ZÚ Praha), provádět archivaci měřených vektorů, nejlépe ve tvaru, ve kterém jsou
uchovávány vektory z kampaní „zhušťování“
• dokončit projekt „zhušťování“, prováděný na KÚ I. typu, opět za použití stávající technologie
• provést přeměření sítě DOPNUL podle současných kritérií subkomise EUREF pro budování
regionálních sítí (připojení na síť permanentních stanic GPS) s následným výpočtem
• provést nové vyrovnání bodů výběrové údržby napojením na síť DOPNUL
• provést nové vyrovnání bodů z kampaní „zhušťování“ s navázáním na DOPNUL a body
výběrové údržby
• na základě identických bodů, existujících v S-JTSK/95 a S-JTSK určit pole odchylek a to využít k
určování souřadnic bodů, vedených v S-JTSK.

3. Přechod na novou úroveń polohových základů
3.1 Realizace 3D souřadnicového systému pomocí sítě permanentních stanic
technologie GNSS
Koncepce rozvoje geodetických základů předpokládá realizaci polohového souřadnicového systému
pomocí a) sítě permanentních stanic družicové technologie (GPS NAVSTAR, GALILEO), b) řídké
sítě trigonometrických bodů (produkt výběrové údržby ZÚ), c) sítě zhušťovacích bodů (produkt
projektu zhušťování, prováděným KÚ I).
CZEPOS – rozmístění permanentních stanic GNSS
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12o
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Obrázek 5

Síťpermanentních stanice je nejdůležitější částí systému, protože zajistí v budoucnu realizaci a
konzervaci souřadnicového systému (S-JTSK/YY) při předpokládaném úbytku trvale stabilizovaných
bodů jejich zničením. Síť permanentních stanice je realizována sítí CZEPOS – viz obrázek 5.
Účel: Síť permanentních stanic slouží, resp. bude sloužit:
• jako provozní síť pro konzervaci a rekonstrukci souřadnicového systému a pro určování
souřadnic statickou metodou v režimu postprocesingu
• pro poskytování korekcí RTCM a pro RTK - aplikace technologie DGPS, cm měření v reálném
čase
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Konfigurace: Síť pod názvem CZEPOS – viz [7], obsahuje 26 permanentních stanic Na 22 tzv.
vnitřních stanicích je umístění antén a aparatur realizováno na/v budovách KÚ, resp. KP
(Katastrálních pracovišť ). Čtyři stanice jsou tzv. vnější (Pecný, Plzeň, Brno, Ostrava) – jde o stanice
vědecké sítě VESOG – viz http://pecny.asu.cas.cz/vesog/.
Režim provozu: Anténa upevněna na pevné stabilizaci (nucené centraci) na střeše objektu, přijímací
aparatura a počítač umístěny v objektu ve speciální počítačové skříni. Operačním centrem stanice je
v případě vnitřních stanic příslušné KÚ, resp. KP ve spolupráci se ZÚ, pro vnější stanice GO Pecný
(VÚGTK) v Ondřejově. Datová a vysílací centra řídí ZÚ (Zeměměřický úřad). Přenos dat z vnitřních
stanic využívá sítě INTRANET ČÚZK, z vnějších stanic klasického Internertu.
Data poskytovaná v reálném čase (standardně s maximálním zpožděním 1 sekunda) v intervalu 1 Hz
(1 sekunda), formát RTCM 2.2 a vyšší – obsahuje měřená data (fáze a pseudovzdálenosti) stejně jako
korekce pro diferenční GPS; data jsou přenášena v IP paketech.
Data pro následné zpracování (dále data pro postprocessing), měřená s intervalem záznamu 1 Hz (1
sekunda) a uvolňovaná pro použití v souborech každou hodinu, formát RINEX 2.1 a vyšší – obsahuje
měřená data (fáze, pseudovzdálenosti, dopplerovské součty); data jsou přenášena v souborech, které
jsou v komprimovaném tvaru.
Datové centrum slouží pro archivaci dat a aplikaci v režimu postprocesingu, vysílací centrum pak
pro užití dat v reálném čase. Realizace projektu by měla být dokončena letos.
Výše naznačené možnosti vedou k následujícím závěrům:
• Standardním způsobem budované bodové pole vytvoří kvalitní geodetické základy na úrovni
hustoty zhušťovacích bodů. Tyto body budou v horizontu nejbližších cca deseti let sloužit
k provádění běžných geodetických prací, zvláště důležité budou pro práce v katastru, kde
přibývá lokalit s povinným zaměřováním v S-JTSK. Nepředpokládá se však jejich dlouhodobá
údržba – body budou v terénu postupně zanikat.
• Budoucí geodetické základy by měly být orientovány na souřadnicový systém, založený na
bázi celoevropského systému ETRS89, tedy na S-JTSK/YY. Tento systém by měl být
používán pro geodetická měření všeho typu. Pokud však budu dále používán i S-JTSK, tvoří
výše zmíněné budované bodové pole výborný základ pro určení vzájemného vztahu mezi SJTSK/YY a S-JTSK.
• Budoucnost praktických geodetických měření spočívá ve využívání technologie GNSS (GPS
NAVSTAR, GLONASS, GALILEO), buď v režimu postprocesingu, nebo v režimu reálného
času, případně v kombinaci s klasickým měřením. Využívání technologie GNSS bude
efektivní, dá se totiž předpokládat snižování cen přijímacích aparatur, důležitým faktorem pro
geodety bude též snižující se počet v terénu stabilizovaných bodů.
Poděkování
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Evaluation of the Geodetic Control in the Czech Republic
Abstract
The question of modernization of geodetic control in the Czech Republic must be solved with respect
to modern positioning observation techniques, mainly technology GNSS. Possible solution of this
problem is presented. The solution uses results of two GPS campaigns: „selective maintenance“,
which has been performed by Surveying Office in Prague and campagn „densification“, performed by
Cadastral Offices. Solution suppose to realize geodetic control by means of network of GNSS
permanent stations.
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Abstract
As concerns the georeferencing of position data in modern data bases, the availability of GNSS
(GPS/GLONASS/GALILEO) related code- and phase-measurement DGNSS-correction data, which are
provided in different ways by different positioning services in and outside Europe leads to the
replacement of the classical geodetic reference systems by GNSS-consistent ITRS-based reference
systems. So the transformation of the old plan position data (N,E)class related to the classical reference
systems to the ITRS/ETRS89 datum (N,E)ITRS becomes urgently necessary. A sophisticated and general
solution of this transformation problem has to include a respective data base concept for the provision of
the corresponding transformation parameters for GIS, GNSS and Navigation purposes. Further the
capacity of a one-cm-positioning by GNSS services, such as e.g. SAPOS® and ascos® in Germany, is
also appropriate for a GNSS related heighting. The GNSS-based determination of sea-level (orthometric,
normal) heights H requires however the transformation of the ellipsoidal GNSS heights hITRS to the
respective physically defined height reference surface (HRS).

1. Introduction
As concerns the georeferencing of position data in modern data bases, the availability of GNSS
(GPS/GLONASS/GALILEO) related code- and phase-measurement DGNSS-correction data, which are
provided in different ways by different positioning services in and outside Europe leads to the replacement of the classical geodetic reference systems by GNSS-consistent ITRS-based reference systems. So
the transformation of the old plan position data (N,E)class related to the classical reference systems to the
ITRS/ETRS89 datum (N,E)ITRS becomes urgently necessary. A sophisticated and general solution of this
transformation problem has to include a respective data base concept for the provision of the
corresponding transformation parameters for GIS, GNSS and Navigation purposes. Further the capacity
of a one-cm-positioning by GNSS services, such as e.g. SAPOS® and ascos® in Germany, is also
appropriate for a GNSS related heighting. The GNSS-based determination of sea-level (orthometric,
normal) heights H requires however the transformation of the ellipsoidal GNSS heights hITRS to the
respective physically defined height reference surface (HRS). The first part of the contribution is dealing
with the concept of a homogenizing precise and continuous transformation of plan positions (N,E)class to
the ITRS/ETRS89 datum (N,E)ITRS. From the theoretical point of view a respective transformation can not
renounce completely on height information. The presented so-called CoPaG (Continuously Patched Geoferencing) concept however, has the advantage that the point height information is needed only on a poor
accuracy level. Further basic considerations and a respective problem solution for the plan datum
transition are due to the occurrence and the mathematical treatment of so-called ‘weak-shapes. These are
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long-waved deflections of the network shape of the classical networks, reaching a range of several meters
in the nation-wide scale, e.g. for the size of Germany. This requires the partition of the total network area
into a set of different "patches”. The introduction of continuity conditions along the patch borders implies
restrictions between the transformation parameters d of neighbouring patches. Because of its mathematical strictness and general validity the CoPaG concept has (like the DFHRS approach below) a broad and
far-reaching application profile in the context with the big amount of similar datum transition problems
occurring world-wide in the upcoming GNSS-age. The realisation of a software system for the
statistically controlled set up of a transformation parameter d data base for the transformation of positions
(N,E)class to the ITRS datum (N,E)ITRS and vice verse is presented at different examples.
The second part of the contribution is dedicated to the DFHRS (Digital-Finite-Element-Height-ReferenceSurface) concept, which allows a GNSS height positioning (GPS/GLONASS /GALILEO etc.) by a direct
online conversion of ellipsoidal heights h into standard heights H referring to the height reference surface
(HRS). The DFHRS is modelled as a continuous HRS with parameters p in arbitrary large areas by bivariate polynomials over a grid of Finite Element meshes (FEM). Geoid heights N, vertical deflections
(ξ,η), gravity disturbances and anomalies Δg and identical points (h, H) can be used as observations in a
least squares computation to derive the DFHRS-parameters p. Any number of geoid models may be introduced simultaneously and geoid models may be parted into different “patches” with individual datumparameters in order to reduce the effect of existing medium- and long-waved systematic errors. So the resulting DFHRS parameters p, set up as a DRHRS data-base, provide a three-dimensional correction
DFHRS(p|B,L,h) to transform by H=h-DFHRS(p|B,L,h) ellipsoidal GNSS heights h into standard heights
H. The mathematical model of DFHRS computation and the software are pointed out. The authors present
the results of DFHRS_DB computations for the GNSS online heighting in the cm-accuracy range for
different countries and nations in and outside of Europe.
Above the theoretical concepts the implementation and use of DFLBF_DB and DFHRS_DB in GNSSequipment for real-time positioning in GNSS-services (e.g. SAPOS® and ascos®) is shown, as well as
the setting up the RTCM.3.0 transformation messages based on the above databases.

2.

GNSS Plan Positioning – Data Bases to transform between ETRS89/ITRS and
Classical Datum Systems

2.1

Continuous Patched Georeferencing (CoPaG) Concept

This part of the contribution deals with the homogenisation, cm-accurate and neighbourhood consistent
transformation of plan coordinates between classical national reference-systems (N,E)Class and the unique
ITRF/ETRS89-datum (N,E)ITRF.
The so-called CoPaG (Continuously Patched Georeferencing) transformation concept [26] implies the
improvement and homogenisation of the geometrical quality of existing classical networks (such as e.g.
the German DHDN network and datum, fig. 2.1; fig. 2.2) by the developed method of an ITRF/ETRS89
related georeferencing. So the qualification of the old position data for a future utilization and the
continuation of existing databases are provided. Therefore also a high economic benefit as well as signals
for further innovative developments in the GIS-, GNSS- and LBS-sector is set by the CoPaG concept of
transforming the old classical data to the GNSS consistent ITRF/ETRS89 datum.
The CoPaG concept is based on a strict three-dimensional similarity transformation between the two
concerned reference-systems. The equations of this transformation are linearized under the realistic
assumption of small rotation angles and the linearization point of the geographical coordinates (B,L,h)1.
This leads to the resulting part for the plan component (B,L) of the three-dimensional similarity
transformation in geographical coordinates (B,L,h) reading [8], [9], [26]:
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B2 + v = B1 + ∂B1(d) = B1 + ∂B1(u,v,w,ε x,ε y,ε z,Δm, Δa, Δf )

(2.1a)

⎡ − cos(L) ⋅ sin (B)⎤
⎡ − sin(L) ⋅ sin (B)⎤
⎡ cos(B)⎤
= B1 + ⎢
⋅u + ⎢
⋅v+⎢
⋅w +
⎥
⎥
M+h
M+h
⎣
⎦1
⎣
⎦1
⎣ M + h ⎥⎦1
a ⋅W + h⎤
a ⋅W + h⎤
⎡
⎡
⎢⎣− sin(L) ⋅ M + h ⎥⎦ ⋅ ε x + ⎢⎣cos(L) M + h ⎥⎦ ⋅ ε y + [0]⋅ ε z +
1
1
⎡ − sin(B) ⋅ cos(B) ⋅ N ⋅ e2 ⎤
⎢
⎥ ⋅ Δm + ΔB(a1, a 2 , b1, b2 )
M+h
⎢⎣
⎥⎦1

(2.1b)

L 2 + v = L1 + ∂L1(d) = L1 + ∂L1(u,v,w,ε x ,ε y,ε z,Δm, Δa , Δf )
⎡ − sin (L ) ⎤
⎡
⎤
cos(L )
= L1 + ⎢
⋅u + ⎢
⎥
⎥ ⋅ v + [0]⋅ w +
⎣ (N + h) ⋅ cos(B)⎦1
⎣ (N + h) ⋅ cos(B)⎦1
⎡ cos(L ) ⋅ sin (B) ⋅ ( N ⋅ (1 − e 2) + h ) ⎤
⋅⎥ ⋅ ε x +
⎢
(N + h) ⋅ cos(B)
⎢⎣
⎥⎦1
− [1]⋅ ε z + [0]⋅ Δm + ΔL(a1, a 2 , b1, b 2 )

⎡ sin (L ) ⋅ sin (B) ⋅ ( N ⋅ (1 − e 2) + h ) ⎤
⋅⎥ ⋅ ε
⎢
(N + h) ⋅ cos(B)
⎢⎣
⎥⎦1

In the above formulas the following abbreviations were introduced:

(2.1c,d)

ΔB(a 1 , b1 , a 2 , b 2 ) = B(a 1 , b1 ) − B(a 2 , b 2 ) ,
ΔL(a 1 , b1 , a 2 , b 2 ) = L(a 1 , b1 ) − L(a 2 , b 2 ) = 0
N=

a2
b ⋅ 1 + e'2 ⋅ cos 2 B

; M=

and

a2
b ⋅ ⎛⎜ 1 + e'2 ⋅ cos 2 B ⎞⎟
⎝
⎠

3

; W=

(2.1e,f,g, h)

a 2 − b2
a
; e2 =
N
a2

As transformation parameters d (2.1a,b) three translations (u,v,w), three rotations (εx,εy,εz) and a scale
difference Δm between the two reference systems occur in the observation equations (2a,b). The
corrections ΔB and ΔL (2.1c,d) are due to the known changes (Δa, Δf) in the ellipsoid dimensions a and f
at the transition from reference system 1 (e.g. DHDN in Germany) to reference system 2 (e.g. ETRS89).
As the transformation is concerning the plan component (B,L), and in general no heights for the respective identical points, nor for the points to be transformed (e.g. cadastral points, buildings etc.) are
available in the different databases, the height component h – taken as third observation equation - is only
needed for a small number of three dimensional identical points (e.g. points of a 1st order networks). The
transformation equation for the height component h reads

h 2 + v = h1 + ∂h1 (d ) = h1 + ∂h1 (u , v, w , ε x , ε y , ε z , Δm, Δa , Δf )

= h1 + [cos(B) ⋅ cos(L)]1 ⋅ u + [cos(B) ⋅ sin (L )]1 ⋅ v + [sin (B)]1 ⋅ w +

[− e

2

]

[

(2.1h)

]

⋅ N ⋅ sin (B) ⋅ cos(B) ⋅ sin (L ) 1 ⋅ ε x + e 2 ⋅ N ⋅ sin (B) ⋅ cos(B) ⋅ cos(L ) 1 ⋅ ε y

+ [0] ⋅ ε z + [h + a ⋅ W ]1 ⋅ Δm + Δh (a1 , a 2 , b1 , b 2 ),

accordingly with Δh (a 1 , a 2 , b1 , b 2 ) = h (a1 , b1 ) − h (a 2 , b 2 ) . An advantage of the approach (2.1a-h) is
that the ellipsoidal heights h1 (which are due to all classical network datum close to the standard heights
H) are only needed with a subordinate accuracy. Due to the fact, that for the classical national datum
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systems the ellipsoid’s surface and the height reference surface were adapted to each other, the ellipsoidal
height h1 in the coefficients (2.1a) and (2.1b) can be replaced in different cases by the national standard
heights H2. For the same, reason the height information h1 can in case of a classical system be taken from
free available databases (e.g. the digital terrain model databases ETOPO5 or ETOPO30).
The formulas (2.1a-h) are based on a linearization, so that in case of large datum parameters d (e.g. for
the translations u, v, w between two systems 1 and 2) a corresponding pre-transformation between system
1 and 2 with approximate parameters has to be performed before the application of (2.1a-h) [9].

2.2 CoPaG and DFLBF Data Bases (DB) for Germany

Besides some solutions for different German states and city areas in Germany, two nationwide databases
for Germany were computed with the CoPaG software, namely the “(3-5)_cm_CoPaG_DB Germany”
(Fig. 2.2a) and the “(3-5)_cm_DFLBF_DB Germany” (fig. 2.2b) [28].
As the ETRS89 frame has one cm precision, e.g. all over Germany and the 1st order ITRF/ETRS89 of
other states all over the world, the residuals shown in fig. 2.1 left mean the deflection of the classical plan
x . The residuals of the DHDN network of
DHDN network coordinates x̂ =(B,L)1 from its true shape ~
Germany West (fig. 2.1, left) reach the range of ± 2.5 m.
The shape and amount of the deflections ∇x = ~
x − x̂ are to be explained by the theory of so-called
“natural weak-forms” [4], [5], [6], [15] and eventually a second part of so-called “stochastic weak-forms”
[10]. The “natural weak-forms” of classical geodetic networks are related to the eigenvalue-problem

[C x̂ −μi ⋅I] ⋅ mi = 0 .

(2.2a)

of the covariance matrix C x̂ of the adjusted network coordinates x̂ .

The eigenvalue problem (2.2a) is part of the theory and concepts of spectral analysis and optimization of
geodetic networks [4], [7]. It is shown in [4], [5], [7], [15] and [9] that the spectral components ∇i

(2.2b)

∇ i = μi ⋅ mi .

are the key for the prediction (comparing e.g. the 1989 prediction results for Baden-Württemberg [6] with
the real deflections for Baden-Württemberg presented 2000 in [9]) and theoretical understanding of
deflections ∇x̂ of large networks from their true shape ~
x.
In case of an occurring shape deflection ∇x̂ - like shown for the plan German DHDN network in fig. 2.1,
left - the spectral components ∇ i (2.2b), which are carried by the eigenvectors mi (2.2a) and scaled by
the square roots of the corresponding eigenvalues μ i (2.2a) give - in the descending order of the
eigenvalue size μ i - the probability and amount of respective geometric deflection parts, which span up
the total deflection shape ∇x̂ (fig. 2.1,left). As large geodetic networks tend to have a number of high
dominant eigenvalues, the maximum spectral components (2.2b) (especially the maximum component
∇ max = μ max ⋅ m max ) point out the quasi systematic shape deflection ∇x̂ . In case that the covariance
matrix C x̂ is regarded with respect to the assumed stochastical model of normal distributed observations,
and the spectral analysis is accordinly based on (2.2a,b), the essential main spectral components

∇i = μi ⋅ mi are called the “natural weak-forms” of a geodetic network [4], [15].
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Fig. 2.1, left:
Residuals up to 2.5 m for the transformation of the German DHDN plan coordinates to ETRS89 with only one
nationwide set of transformation parameters d.
Fig. 2.1, right:
Strict transformation with continuity conditions of the transformation parameters of the coordinates from
German DHDN to ITRF (ETRS89) under partition in 177 patches. This leads to a drastic reduction of the
residuals to less than 0.02 m in average.

Another type and an additional amount of weak-form deflections ∇x̂ - namely the so-called “stochastical
weak forms” ∇i,stoch = μ i,stoch ⋅ mi,stoch already mentioned above – occur due to neglections in the
stochastic model of the observations of a geodetic network adjustment [5], or a non over-determined
parameter-computation x̂ from a respective observation set. The spectral components ∇i = μi ⋅ mi of
the “stochastic weak forms” are then related to a general eigenvalue problem, which is regarded in [10].
To manage the weak-form problem with respect to the plan transformation (2.1a,b), the transformation
area has to be divided into so-called patches (fig. 2.1b) with individual datum parameter sets dj
(accordingly the term CoPaG = Continuously Patched Georeferencing). In the example of applying the
CoPaG concept to the plan German DHDN network, the average residual was reduced from 0.33 m (only
one patch and datum set d for the whole area of Germany, fig. 2.1, left) to a range of less than 0.02 m by
the division of the transformation area into 177 patches with individual datum parameters dj (fig. 2.1,
right).
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Fig. 2.2a, b:
Left: DFLBF_DB for the transformation from ETRS89 to a classical plan reference system.
Right: CoPaG_DB for the transformation from a classical plan reference system to ETRS89.

To achieve a continuous and homogenising transformation, appropriate continuity conditions C(dj,dj+1) in analogy to these of the DFHRS concept (3.6f) - along the borders of neighbouring patches j and (j+1)
have to be set up as additional condition equations concerning neighbouring parameter sets dj and dj+1, in
order to complete the CoPaG adjustment approach (2.1a,b,h) [26].
The present CoPaG_DB and the DFLBF_DB (Digital Finite Element Plan Reference System
Transformation, in analogy to the term DFHBF, chap. 3) allow the strict and neighbourhood consistent
transformation from/to the classical German reference-systems (e.g. DHDN in Western Germany
presented in fig. 2.1 and RD83 in Eastern Germany) to/from ETRS89 with a reproduction quality of (3-5)
cm.
2.3

CoPaG Software and CoPaG/DFLBF_DB Access Software

The CoPaG approach (2.1a-h) was realized in the CoPaG-Software ©Jäger/Kälber. The CoPaG software
(fig. 2.3) allows the computation of transformation parameters dj on dividing the whole transformation
area into an arbitrary number of irregular patches (fig. 2.1b, fig. 2.3).
Additionally continuity conditions C(dj,dj+1) have to be introduced to achieve the continuity of the total
set of parameters and the homogenisation of the transformed configuration.
Fig. 2.3 shows a screen-shot of the CoPaG-Software at the example of the view on the CoPaG Software at
the example of the project “(1-2)_cm DFLBF_DB and CoPaG_DB Rheinland-Pfalz”. Whereas in fig. 2.3
the mean mesh size is 15 km, the final mesh size for (1-2) cm databases was 7 km.
The quality control is – in addition to standards of statistical testing – performed by regarding the quality
measure of reproduction values. The two-dimensional test statistics and the so-called reproduction values
are evaluated in the CoPaG concept and software in analogy to these of the quality control concept of
DFHRS computation (see chapter 3.3.2). Besides this a so-called accuracy surface (Fig. 2.4) can be
computed from the covariance-matrix in function of position.
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Fig. 2.3:
View on the CoPaG Software at the example of the project “(1-2)cm DFLBF_BD and CoPaG_DB
Rheinland-Pfalz”

After finishing computation and quality control the parameter sets for all patches and also the residuals of
the identical points are stored in a well-defined format in the so-called DFLBF_DB and CoPaG_DB files
and can be used by any software providing a DFLBF/CoPaG Access.
The direct access is realized by a DLL, which can be implemented into any GNSS or GIS software. Many
GNSS and GIS companies meanwhile use a direct access. As concerns the alternative way of converting
DFLBF_DB to gridfiles for a use in GNSS positioning in the so-called gridfactory philosophy and
technology, e.g. within the Leica-Geosystem SKI_PRO software and the Trimble TSO software, it is
referred to [28] and to the homepages of these companies respectively.
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Fig. 2.4:
Accuracy surface computed by the CoPaG-Software for Rheinland-Pfalz, Germany

2.4

Outlook to the CoPaG Concept and CoPaG/DFLBF_DB

The CoPaG_DB provide the direct transformation (no identical points) of the classical plan networks and
related DB positions to the ETRS89 datum (fig. 2.2b), and the DFLBF_DB (fig. 2.2a) are used vice-verse
for the direct transformation (no identical points) of ETRS89 related GNSS positions in SAPOS®- and
ascos® GNSS positioning to the classical plan datum systems.
The further development of the (3-5)_cm data bases, which is directed to the computation of a
“1_cm_CoPaG_DB/DFLBF_DB for Germany” is merely a question of the number and density of further
identical points. This is to be concluded from successful test computations for the area of RheinlandPfalz, Germany, where a number of 2535 identical points was used to evaluate the respective continuous
transformation parameters sets d = (d1,...d j ,...d n ) enabling a mean reproduction quality of the coordinates of 1_cm.
The weak-form problem (fig. 2.1, left) is of general nature, and it concerns all classical networks all over
Europe and the whole world respectively. So the CoPaG concept can be applied generally to solve the
related transformation problems and to evaluate precise and economic CoPaG_DB and DFLBF_DB
worldwide.
For further information it is referred to www.geozilla.de [36].
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3. GNSS-Heighting - Precise Vertical Height Reference Surface Representation
by the Digital FEM Height Reference Surface Concept (DFHRS) and DFHRS
Data Bases
3.1 Motivation and Situation

Standard heights H are referring to different types of height reference surfaces (HRS). The common root
of all three relevant HRS-types is the idea, that the HRS should be that equipotential surface of the earth’s
gravity field with a potential W0 , which coincides with the normal potential Uo and the mean sea-level
surface H=0 (fig. 3.1, fig. 3.2)1 and continues it outside the oceans. The datum of a height system is fixed
by at least one point with an assigned value W0 and H=0. The height HP of any point P on the earths
surface (ES) is then defined as the curved distance between P and the respective HRS (fig. 3.1; fig. 3.2).
The two modern standard HRS-types are the geoid and the so called quasi-geoid. The geoid HRS type
realizes exactly the equipotential surface concept. The related so-called orthometric heights
H orth = ( W0 − WP ) / g or H orth = C P / g respectively are found, by dividing the geopotential number
CP (difference between W0 and the point P potential WP ) by the mean gravity value g between P and the
HRS. A disadvantage of a HRS type of a geoid and a related orthometric height system H orth is however
due to the fact, that the density assumptions for the area of P are needed to evaluate g . The quasi-geoid

HRS and the respective so-called normal heights H normal = CP / γ , as an alternative HRS and height
system H, are found by dividing the geopotential number CP by the mean gravity value γ taken from the
normal potential between P and the HRS. In this case the modern standard for the normal potential and

γ

is related to the Global Reference System 80 (GRS80). The value γ (B,h) is free from any density
hypothesis. Therefore the decision for the new HRS and height type H for the European reference system
EUREF was met for the quasi-geoid and normal height type H respectively (EUREF symposium, Ankara
1996, resolution No. 10, see [3]).
The most precise way to determine the standard height of a point HP of the earth’s surface (ES) is still
based on levelling, or better levelling and gravity measurements in higher order networks, meaning by the
realization of the geopotential number C P as C P = ∑ g i ⋅ Δn i .

The recent adjustment of the normal height H related European Vertical Network - as part of new
European Vertical Reference System (EVRS) - was based on C P and is ready on the continental level
[20]. The accuracy as e.g. predicted to be 5 cm on continental level [5] is kept. The short-wave precision
of the adjusted height differences ΔH of neighbouring points in the different European national networks
of lower order is of course better and represented in the low sub-cm range [20].
The GNSS-based determination of standard heights H on any accuracy level however requires principally
the transition of the ellipsoidal GNSS height h to the standard height H. So a GNSS-based determination
of standard height H makes it necessary to subtract the height NG of the height reference surface (HRS)
from the ellipsoidal GNSS height h (fig. 3.1; fig. 3.2). Therefore the HRS must be represented relative to
the ellipsoid surface in terms of a two-dimensional HRS model NG(B,L). The old term “geoid” and “geoid
height” for the HRS model and NG(B,L) (fig. 3.1) are getting properly replaced by “HRS” and “height of
the HRS (fig. 3.2, DFHRS)”, which is more convenient with respect to the above mentioned different
standard HRS and height types 2.

1

For the new Europe normal height system presently the Normaal Amsterdams Peils (NAP) [20]
For historical reasons even some types more exist, such as e.g. the NN-type of HRS and the respective spheroidal
normal heights (“NN-heights”) as precursor of the normal heights.
2
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ES

HRS
Ellipsoid

Fig. 3.1 (above):
Formula ideal (1a): earth surface (ES) at position P(B,L), ellipsoidal GPS/GNSS height h,
standard height H and a two-dimensional HRS
model NG .
Fig. 3.2 (right):
In real world GNSS–positioning the extended
formulas (1b,c) and a three-dimensional HRS
model NG(B,L,h) however have to be taken into
account.

The classical gravity related geoid or quasi-geoid models NG(B,L), such as EGG97 [1], EGM96 [13] )
and the large number of local and regional geoid models are not fitted to the HRS. This is for the reason,
that the geometrical information of the identical points (h,H) is in general not taken into account art of a
“geoid-computation” approach. A quasi-geoid for example is computed based on the Stokes formula as
N G ( B, L) =

a
∫∫ Δg ⋅ S(ψ) ⋅ dσ .
4π ⋅ γ (B) σ

(3.1a)

In practice of course (3.1a) is submitted to the so-called remove restore technique and algorithm [1],
whereas the global gravity reference EGM96 [13] is used as geopotential reference.
The precise geometric information for the HRS

N G (B, L) = (h − H) B, L

(3.1b)

remains however unused as additional information in the state of the art of most gravity based geoid
computation approaches. So the ideal formula

H = h − N G ( B, L )

(3.2)

fig. 3.1 does not hold for the use of standard HRS in terms of “geoid-model” in GNSS-based heighting. In
spite of a however sufficient HRS shape representation in the short wave range, HRS models represented
by standard geoid models (3.1a) suffer from medium and long waved systematic shape deflections. The
reasons are again a big amount of both types of “weak forms” (chap. 2). Also for locally and short waved
precise geoid models, e.g. the EGG97 [1], the “weak-form” deflections reach a “meter range” over large
areas e.g. for Europe (fig. 3.3).
Of course the HRS represented by the standard height system H and h (3.1b) is also subjected to “weakforms” in H and h, but their amount is much smaller. For H they reach only in a “cm” range or a “few
cm” range respectively in large areas [5], [15]. For Europe and the EVRS we have a range of 5 cm, see
[5]. Consequently “levelled heights” H, which were evaluated from geopotential numbers (levelling and
gravity) and the respective precise ellipsoidal heights h are representing by (3.1b) the precise and discrete
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control points for the long and short-wave domain of the HRS shape, while geoid-models of standard type
NG(B,L) (3.1a) (fig. 3.3) can be used only as observations concerning the HRS shape in the local short
wave domain.

Fig. 3.3.:
Long-waved deflections, to be declared as natural and stochastic “weak-forms” (chap.1), in the (dm –
meter) range of the EGG97, which has above these long-waved distortions a cm-accuracy concerning
the local shape quality (published in different EUREF series, [20])

An additional reason why (3.2) is not valid, is because of a scale difference Δm occurring between the
GPS/GNSS-heights h and the heights H of the standard height system ([2], [3], [18], [19]). One reason for
scale inconsistency Δm is, that most existing standard height systems H were not evaluated by the GRS80
normal gravity field γ(B,h). Other proved sources for scale effects Δm are occurring due to neglected
(hidden) observation correlations and related stochastic weak-forms [5] and different systematic error
types in levelling ([5], [10]). All these systematics tend to imply a scale error Δm. So, all in all, the above
formula ideal (3.2) has to be modified with respect to "real world conditions". In classical approaches
([2], [3]) and software packages like HEIDI2©Dinter/Illner/Jäger [3], which use explicitly geoid models
NG(B,L) (3.1a), the relation between GNSS heights h and standards heights H reads:

H = h − ( N G (B, L) + ∂N(d local ) + NFEM(p | B, L) ) - Δm regional ⋅ H
14444444
4244444444
3
Uncontinuous

(3.3a)

"3 component" HRS

The formula (3.3a) represents the so-called “geoid-refinement approach” [3], [11], [14]. Here the geoid
model heights NG(B,L) are used both as observations and as unknowns. So the geoid-model heights
NG(B,L) become part of the HRS together with additional local datum parts ∂N (d local ) ,

dT
local = [ u , v, w , ε x , ε y , Δm G ] and an additional refinement NFEM(p|B,L) component.
The refinement part NFEM(p|B,L), which is described theoretically in chap. 3.2, is based on the same
mathematical concept of a surface representation as in the DFHRS concept. But it has a quite different
meaning in the DFHRS concept than in the above classical geoid-refinement approach (3.3a). With
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respect to the determination of new points in the geoid-refinement approach (3.3a), the final HRS is to be
considered as a compound of 3 components – the original and unimproved geoid-model NG(B,L), the
local datum-parts ∂N(d local ) and the refinement NFEM(p|B,L). The compound of a three component
HRS would be a badly portable and heterogeneous concept for a data base in online GNSS heighting.
Therefore the geoid refinement approach (3.3a) is in practice a post-processing solution. Above this, the
effect of the local datum-parts ∂N(d local ) of the geoid-model(s) (3.3a) introduced in the total area (3.3a),
reading explicitly

∂N G (d) = [cos(L) ⋅ cos(B)] ⋅ u + [cos(B) ⋅ sin(L)] ⋅ v + [sin(B)] ⋅ w
+ [e 2 ⋅ N(B) ⋅ sin(B) ⋅ cos(B) ⋅ sin(L)] ⋅ ε x + [−e 2 ⋅ N(B) ⋅ sin(B) ⋅ cos(B) ⋅ cos(L)] ⋅ ε y

(3.3b)

+ [− N G ] ⋅ Δm G
is not controlled with respect to the continuity of the three-component HRS model at the borders of the
local areas. These are some decisive disadvantages of the “geoid refinement” approach (3.3a). The datum
part (3.3b), which is also used in (3.6a), is - except the simplified scale part [− N G ] ⋅ Δm G of the geoid
model NG - identical with (2.1h).
In the DFHRS approach [11], [16], [17], [18], [21], [22], [23] and the computation of DFHRS_DB [14],
[26], [27], [28] for GNSS-based heighting, which are further treated as main subject of chap. 3, however
the role of the former three-component HRS model (3.3a) is completely taken over by the one-component
HRS model of a Digital Finite Element Height Reference Surface (DFHRS).
In DFHRS modelling the HRS is described continuously by the surface NFEM(p|B,L).
The two-dimensional Finite Element Model (FEM) NFEM(p|B,L) (3.5a) of the HRS takes over the role
of the HRS (fig. 3.1; fig. 3.2), and is represented in a continuous way by mesh-wise sets of polynomial
parameters p (3.5b). So we have for the DFHRS concept the following basic relation between the
ellipsoidal GNSS height h and the standard height H (fig. 3.1; fig. 3.2):

H=h−

NFEM( p | B, L)
- Δ m regional ⋅ H
1 4424 43
Continuous "one - component" HRS

(3.4a)

In this way the continuous Finite Element Model NFEM(p|B,L) of the HRS is a two-dimensional function
of the plan position (B,L), and is accordingly called the “geoid-part” of the so-called three-dimensional
DFHRS correction. The part Δm⋅h is accordingly called the “scale part” of the DFHRS correction.
So three-dimensional DFHRS correction DFHRS(B,L,h) (fig. 3.2), which has to be subtracted from the
GNSS height h in order to receive the standard height H, reads in total:

H = h - DFHRS(p, Δm | B, L, h ) = h − ( NFEM(p | B, L) − Δm ⋅ H)

(3.4b)

The respective DFHRS data bases (DB) contain - as essential parts for HRS representation and the scale
parametrisation - the “DFHRS_DB parameters” p and Δm .
3.2 FEM representation of a Height Reference Surface (DFHRS)

The finite element representation NFEM(p|x,y) is carried by the base functions of bivariate polynomials
of degree n, which are set up in regular or irregular meshes. If we describe with pi the polynomial coefficients (a00, a10, a01, a20, a11, a02,...)i of the i-th mesh, we have for the height NFEM(pi|x,y) of the HRS over
the ellipsoid (fig. 3.1; fig. 3.2) in the i-th mesh:
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NFEM(pi | x, y) = f ( x (B, L), y(B, L)) ⋅ pi ; i = 1, m; with

(3.5a)

pi = (a 00 , a10 , a 01,....)i and f ( x (B, L), y(B, L)) = (1, x , y, x ², xy, y ²,...) .

(3.5b), (3.5c)

The vector f means the so called Vandermond vector and contains the different powers of the coordinates
(x,y) according to the polynomial degree n. The total parameter vector p consists of the coefficient sets
pi=(aj,k)i, (j=0,n; k=0,n) of all m meshes. The plan position in (3.5a,c) is due to metric ellipsoidal coordinates (y(B,L)=“East” and x(B,L) =“North”) introduced e.g. as Mercator or Lambert coordinates, which
are in any case functions of the geographical coordinates (B,L).
To imply a continuous surface NFEM(p|x,y), one set of continuity conditions of different type C0,1,2 has
to be set up for the computation of NFEM(p|x,y) for each couple of neighbouring meshes (fig. 3.4). The
continuity type C0 implies the same functional values, the continuity type C1 implies the same tangential
planes and the continuity type C2 the same curvature along common mesh borders of the DFHRS as represented by NFEM(p|x,y) (3.5a). The continuity conditions occur as additional observation equations
C(p)=0 to be added to the parametrization of NFEM(p|x,y). The condition equations C(p)=0 are related
to the polynomial sets of the coefficients (ajk)m and (ajk)n of each couple of neighbouring meshes m and n.
To force e.g. C0-continuity, the difference ΔNm,n in the geoid height NG of any point S at the common border SA–SE of two meshes m and n (see fig. 3.4; fig. 3.8) has to become zero. So the basic condition
equation for a polynomial representation of nth degree reads [22]:
j
k
−j
ΔNm, n = ∑nj = 0 ∑n
k = 0 (a jk, n − a jk, m) ⋅ (ySA + t ⋅ (ySA − ySE)) ⋅ (xSA + t ⋅ (xSAxSE)) ≡ 0 .

(3.5d)

With ( y SA , x SA , y SE , x SE ) we introduce the plan metric coordinates of the nodal points SA and SE of a
mesh borderline. Equation (3.5d) represents a polynomial of n-th degree parametrized in the border line
parameter t with t ∈ [0,1] . The subset of (n+1) C0-continuity condition equations C(p)=0 for the border
between mesh m and n results in case of C0-continuity from (3.5d) by setting all (n+1) coefficients related
to t to zero ([22]).
The mesh size and mesh shape for the computation of the NFEM(p|x,y) - representing the so called HRS
or "geoid” part (3.3a) of the DFHRS correction and DB content - may be chosen with an arbitrary shape.
The best approximation of a HRS by NFEM(p|x,y) results of course by introducing small meshes, e.g. in
a range of 5 km to keep a 5 mm range for any HRS shape approximation by a polynomial degree up to
n=3.
A special advantage and characteristic of the NFEM(p|x(B,L), y(B,L)) representation consists in the fact,
that the nodal points of the FEM grid are totally independent of the location of the geodetic observations
and the geoid data points. In principle any type of HRS and height related observation data can be used
for the determination of the parameter vector p of NFEM(p|x,y), namely height observations
(h,H,ΔH,Δh), the geoid-model heights NG(B,L), deflections of the vertical (ξ,η) and gravity anomalies Δg
(see chap. 3.3).
3.3

Digital FEM Height Reference Surface (DFHRS) Approach and Computation

3.3.1

Mathematical Adjustment Model

The mathematical model of the so-called DFHRS data base production step reads in the system
of observation equations (functional model) and the corresponding stochastic models of a least
squares adjustment as follows:
Functional Model

Observation Types and Stochastic
Models

h + v = H + h ⋅ Δm + f ( x, y) ⋅ p ,

Uncorrelated observations of ellipsoidal
heights h Covariance matrix

with NFEM(p | x, y) =: f ( x (B, L), y(B, L)) ⋅ p
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Ch = diag(σ 2h ) .
i

N G (B, L) j + v = f ( x , y) ⋅ p + ∂N G (d j )

ξ + v = −f B / M(B) ⋅ p + ∂B(d ξ,η )
η + v = −f L /( N(B) ⋅ cos(B)) ⋅ p + ∂L(d ξ,η )

H+v = H

Correlated geoid height observations.
With a given real covariance matrix
CN,G or a CN,G evaluated from an
artificial covariance function.
Observations of vertical deflections
(η,ξ). Pair wise correlated or uncorrelated among each other in case of astronomical observations. Correlated in
case of being taken from a gravity potential model.
Uncorrelated standard height H
observations with covariance matrix

(3.6b)

(3.6c)
(3.6d)

(3.6e)

CH = diag(σ 2H ) .
i

C + v = C(p)

Continuity condition equations (3.5d)
introduced as uncorrelated so-called
pseudo observations with accordingly
small variances and high weights.

(3.6f)

With fB and fL we introduce the partial derivatives of the Vandermond’s vector f(x(B,L),y(B,L)) (3.6c)
with respect to the geographical coordinates B and L. M(B) and N(B) mean the radius of meridian and
normal curvature at a position P(B,L) respectively. The continuity of the resulting HRS
NFEM(p|x,y)=f(x,y)⋅p is automatically provided by the continuity equations C(p) (3.6f).
A number of identical points (h, H) (3.1b) are introduced by the observation equations (3.6a) and (3.6e).
In the practice of DFHRS data base evaluation, also one or a number of several geoid models NG(B,L)j
are used as additional observations to produce DFHRS_DB in the least squares estimation (3.6a-k). To
reduce the effect of medium or long waved systematic shape deflections, namely the natural and
stochastic “weak-forms” (chap. 2) of geoid models NG (3.6b) (fig. 3.3), the geoid model heights
observations NG (3.6b) are parted to into a number of so-called “geoid-patches” N G (B, L) j (3.6b) (see
fig. 3.8). Each patch is set up, with individual datum-parameters dj, which are introduced by the datum
part ∂NG(dj) (3.3b) into (3.6b). It is of course also possible to introduce by NG(B,L)j - and a respective
parameterization ∂NG(dj) - (3.6b) several patched or unpatched geoid models in the same area, and of
course also geoid models of a different type than the classical ones (3.1a) may be used.
With the classical relations ξ = - ∂N/∂sB and η= - ∂N/∂sL between vertical deflections and the 1st
derivatives of the HRS in northern and eastern direction and the NFEM- polynomial representation as a
product (see (3.5a-c) and (3.6a)) of Vandermond’s vector f and the polynomial parameters p we get :

ξ = - ∂N/∂sB = - ∂NFEM/∂B ·∂B/∂sB = - f(x(B,L),y(B,L))B ⋅ p · ∂B/∂sB,
η = - ∂N/∂sL = - ∂NFEM/∂L ·∂L/∂sL = - f(x(B,L),y(B,L))L ⋅ p ⋅ ∂L/∂sL

(3-6g)
.

(3-6h)

For ∂B/∂sB and ∂L/∂sL we have the classical relations ∂B/∂sB=M(B) and ∂L/∂sL=N⋅cos(B). With ∂B(dξ,η)
and ∂L(dξ,η) we describe the datum parts of the type deflections of the vertical ξ = (ϕ astr − B) and η =
(λ astr − L) ⋅ cos B respectively. According to these definitions we receive the datum-parts ∂B(dξ,η) and
∂L(d ∂B(dξ,η) by introducing (2.1a) and (2.1b). So it holds that ∂B(dξ,η) ≡ −∂B1 (d ) (2.1a) and
∂L(dξ,η) ≡ −∂L1 (d ) ⋅ cos B .

Using the vertical deflections (ξ, η), which were derived from the same geopotential model as the geoid-

model NG, the datum parameter d are also expected to be the same, and it holds d(3.6b) =
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dξ,η(3.6c)=dξ,η(3.6d). Otherwise, e.g. for sets of astronomically observed vertical deflections, different
groups of datum parameters d have to be introduced.

Observations from classical geoid models NG (3.6b) are to be introduced instead of the original gravity
observations Δg, which had been introduced for the computation of NG. In this case the correlated geoid
models observations NG (3.6b) and original gravity observations Δg lead to identical results for the HRS
by the parameters p ([22], [23]). So the use of observation type NG (3.6b) allows a more elegant and
easier data treatment than by the use of the original gravity anomalies Δg (3.6i). Consequently
observation equations for gravity observations Δg need to be set up in the DFHRS approach (3.6a-k),
only if additional gravity observations Δg occur, which have not yet been used for the former computation
of a geoid model NG (3.6b).
Functional Model
a
∫∫ Δg ⋅ S(ψ ) ⋅ dσ + v = f ( x , y) ⋅ p
4π ⋅ γ (B) σ
= NFEM(p | x, y)

Observation Types and Stochastic Model
Vector of reduced gravity anomalies Δg introduced with covariance matrix Cg into Stokes (3.6i)
formula. The gravity anomalies Δg in this way
determine the DFHRS with parameters p at
position (x(B,L),y(B,L)) .

The integration of gravity observations g is done by the functional model (3.6j). The gravity observation g

= [0,0,−g ]T . It is reduced
due to vertical deflections (“topography”) and then rotated to the system referring to the pole (ϕ0 , λ 0 )
is represented in the local astronomical vertical system by the vector g

LAV

of a local spherical cap harmonics (SCH) representation ([34] ,[35]).
Functional Model
g + v g = g (C nm , S nm

Observation Types and Stochastic Model
| λ ' , υ' ) Gravity vector taken from original gravity measurement vecLAV
= [0,0,−g ]T in the local astronomical vertical systors g
tem (LAV), reduced for vertical deflections and transformed to
the SCH-system referring to (ϕ0 , λ 0 ) .

(3.6j)

With (λ ' , υ' ) we introduce the local azimuth-coordinates referring to the SCH-pole (ϕ0 , λ 0 ) . Besides
(3.6j) existing geopotential models, e.g. EGM96, are to be introduced direct as observations for the
regional SCH-parameterization C nm , Snm . Eventually a datum parameterization has to be considered
here. The advantage of a regional SCH-parameterization - compared to the standard of a global spherical
representation – is, that for a sub-cm resolution a SCH-order of n=m=25 is sufficient for an area-size of
(100 km x 100 km) compared to n=m=7000 for the usual global spherical harmonics parameterization
with ϕ0 = 90° [34]. So the number of unknowns is to be reduced essentially. The SCH-parameters

C nm , Snm (3.6j) are regarded within the DFHRS-concept (3.6a-k) only as auxiliary unknowns, while the
NFEM-parameters p are the main unknowns. By the condition equations (3.6k) – introduced as pseudo
observations with a high weight - the SCH-parameters C nm , Snm (3.6j) are related again to the NFEM
parameters p of the DFHRS-approach, see [34].
Functional Model

0 + v ΔN =
GM ∞ ⎛ a ⎞
∑⎜ ⎟
aγ n = 2 ⎝ r ⎠

n +1 n

∑ (δC nm cos mλ'+δSnm sin mλ')⋅ P nm (cos υ')

m =0
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- f ⋅p

weights.

The approach (3.6a-k) means all in all a new method and standard (fig. 4.1, fig. 4.2), both for the overdetermined boundary value problem (geoid-determination), and for the solution of a direct and online
GPS/DGNSS-heighting (fig. 3.1, fig. 3. 2) by the use of DFHRS databases and the respective DFHRS
correction (3.4b).
3.3.2

DFHRS Software and Quality Control in DFHRS_DB Computation

The DFHRS approach (3.6a-k) has been realized in the software DFHBF©Jäger/ Schneid/Schwarzer.
There the mathematical model of the DFHRS approach (6a-i) is embedded in the quality control standards
of a priori and a posteriori variance related tests (data snooping) and variance component estimations.
The covariance matrix of the resulting DFHRS_DB parameters (p, Δ m) can be used to compute and
visualize the precision of the HRS and/or DFHRS correction surface (fig. 3.5).
An additional and valuable way to prove the “external accuracy” of the DFHRS_DB is to compute a socalled “reproduction quality” and point-wise reproduction values [16], [17], [18].

Fig. 3.4:
Screen shot of the DFHRS software. Continuity of the resulting HRS along the mesh borders of two
general meshes m and n is provided by the continuity equations (3.6f). Identical points (3.1b) in green.
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The “reproduction quality” and a number of n resulting “reproduction values ∇H i “ - all over the DFHRS
area - are simply defined by the values of differences:

∇Hi = H i - Hi (DFHRSi (=: without Hi )) , with

(3.7a)

H i (DFHRSi ) = h i − DFHRSi (p, Δm | (B, L, h )i )
For this quality proof no explicit “control measurements” are needed. We just have to compute successively the "DFHRS-height" H(B,L,h,DFHRS)i of each of the n identical standard height points Hi from hi,
when using the individual data base DFHRSi, where Hi was excluded from the respective DFHRS_DB
production (3.6a-k) (“new point”), which was then evaluated with the rest of the (n-1) points.
The “reproduction values” ∇H i are much more objective and informative than the pure least squares
residuals vi (3.6e). The reproduction values ∇H i are to be computed in the unique DFHRS production
step (3.6a-k) of the DFHRS adjustment. The respective formula reads:

∇Hi = −

v Hi
rHi

(3.7b)

.

With v H i and ri we describe the correction and the redundancy part of Hi in equation (3.6e).
The above reproduction values (3.7a, b) are however only directly interpretable as a quality measure, if
they are applied to the part of the high accurate identical points (h,H).

Fig. 3.5:
Precision surface of the (2-3)cm DFHRS of the district Windhuk, Namibia [24], [25]

A general measure for the precision of a DFHRS_DB and the resulting DFHRS-correction (3.4b) is
however the location-depended so-called “precision surface” (fig. 3.5), which can be evaluated from the
covariance-matrix of the relevant DFHRS_DB parameters (p,Δm).
3.4

DFHRS_DB Contents and DB Access Software

The essential adjustment unknowns of the mathematical model (3.6a-k) and parameters of resulting DFHRS_DB are p and Δm. These represent the continuous model NFEM(p|x(B,L),y(B,L)) of the HRS (fig.
3.1; fig. 3.2; fig. 3.7, fig. 3.8) and enable an additional scale correction Δm ⋅ H . So these parameters
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provide the DFHRS correction DFHRS(p, Δm | B, L, h) (3.4b) for an online or post-processed GNSS
heighting.
Below the header (version name etc.), a DFHRS_DB contains a second block with the mesh design
(coordinates of the mesh nodal points, mesh number and topological description) and finally the block
with the mesh-wise parameter sets p and Δm .
3.5

3.5.1

Evaluation of the European HRS as part of the European Vertical Reference System
(EVRS)
Preliminary Notes

An essential and very precious characteristic of the embedded FEM principle is, that any DFHRS_DB
and its reproduction quality (3.7a,b) respectively, which was achieved by using the DFHRS approach
(3.6a-k) in a small area, is to be achieved - without loss of accuracy - in a corresponding large area scene,
only provided that the density of the identical points (H,h) and the quality of the geoid information NG are
kept!
So it is clear, that a 1st class of



“<_1cm_DFHRS_DB”

defined by a mean reproduction value ∇H i ≤ 1 cm (3.7a,b) over all precise and not rejected identical
points (3.1b), (3.6a), (3.6e) and a respective “precision surface” (fig. 3.5) better than 1 cm - is to be
computed by the DFHRS approach and the DFHRS software with a mesh size of 5 km, a density of
about 50 identical points (H, h) per (100 km x 100 km) area, and a (30 - 40) km geoid-model “patch” size.
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Fig. 3.6:
Existing “1_cm_DFHRS_DB” in the German countries Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
Hessen, Bavaria and Hannover district (orange) and those, which are planned (green).

Above these design parameters, the total size of the area does not play any role, so that this quality can be
produced also e.g. in the European scale! Different “<1_cm_DFHBF_DB”, which represent the present
“high end” quality type, have already been computed [18]. They are available as official geo-data
products of different German state land service departments (Saarland, Baden-Württemberg, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Bayern and Hannover district) [19], and they are used in SAPOS® and ascos® GNSS
services in these parts of Germany (fig. 3.6).
Above these German countries presented in fig. 3.6, another “1_cm_DFHRS_DB” was computed for the
region of Tallinn, Estonia, and a (2-3)_cm DFHRS_BD was computed for the district of Windhoek,
Namibia [24], [25] based on the EGM96 [13], (fig. 3.5).
The 2nd quality class of a



“<_3cm_DFHRS_DB”

is defined by mean reproduction value ∇H i ≤ 3 cm (3.7a,b) over all precise and not rejected identical
points, and a respective “precision surface” (fig. 3.5) better than 3 cm. A “<_3cm_DFHRS_DB
Germany” was evaluated by a density of less than 10 identical points (H, h) per (100 km x 100 km) area,
a mesh size of 10 km, and a polynomial degree n=3.
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Fig. 3.7:
Isolines of the HRS represented by the “3_cm_DFHRS_DB Germany” for the European normal height
system.

The number of patches was 102 and the patch size was about 50 km. Fig. 3.7 above shows the isolines of
the corresponding HRS (fig. 3.1; fig. 3.2) NFEM(p|B,L) of the “<_3_cm_DFHRS_DB Germany”. It is
already related to the new European normal height system. For the former West Germany another
“<_3_cm_DFHRS_DB Germany” related to the classical NN-height system was computed additionally.
The “<_3_cm DFHRS_DB” is applied for GNSS online and post-processing heighting by the users of
SAPOS® and ascos® DGNSS services [26], [27], [28]. Above the “3_cm_DFHBRS_DB Germany” a
“5_cm DFHRS_DB Valencia” (fig. 3.8) was computed for the district of Valencia, Spain [30]. A closed
and continuous solution of a “(1-3)_cm_DFHRS_DB Baltic States” (fig. 3.8) was computed for the Baltic
States Estonia, Latvia and Lithuania in the frame of a cooperation with the State Land Service of Latvia,
Riga [29], and a “(2-3)_cm DFHRS_BD Windhoek” was computed for the district of Windhuk, Namibia
[24], [25] based on the EGM96 [13], (fig. 3.5).
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Fig. 3.8: Isolines of the HRS represented by the “(1-3)_cm_DFHRS_DB Baltic States”

Figure 3.9 shows an overview on all DFHRS_DB computed all over Europe including the different
above mentioned DB for the different states.
The IAG Subcommisson for Europe (EUREF) has met the decision to evaluate a continuous “<_10_cm
European HRS”. This means an essential improvement of the HRS accuracy compared to the presently
best European HRS, namely the EGG97 [1]. The EGG97 is continuous all over Europe, but it shows a
high range of long-waved “weak-form” (chap. 1) deflections as shown in fig. 3.3. The respective EUREF
Resolution No. 4, met on EUREF-Symposium at Dubrovnik, 2001 reads:
The IAG Subcommission for Europe (EUREF) recognising the European Vertical GPS Reference
Network (EUVN) with its GPS-derived ellipsoidal heights and levelled connections to UELN, – the
definition of the European Vertical Reference System EVRS with its first realisation UELN 95/98,
called EVRF2000, considering – this implicit pointwise realisation of a European geoid consistent
with both ETRS89 and EVRS, – the existence of a large number of regional and local geoids in
Europe, – the urgent need by the navigation community for a height reference surface, asks its
Technical Working Group and the European Sub-commission of the IAG IGGC (International
Gravity and Geoid Commission) to take all necessary steps to generate a European geoid model of
decimetre accuracy consistent with ETRS89 and EVRS.

The required

•

“<_1_dm DFHRS_DB Europe”

(fig. 3.9, green colour) was computed in a short-term project at the Karlsruhe University of Applied
Sciences by using the DFHRS concept (3.6a-k) and the DFHRS software [31].
Besides the computation of DFHRS_DB for Europe and the European states [32] a
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“< 5_cm DFHRS_DB for Florida, USA” ,

was computed in 2005 in the frame of a master-thesis at the Karlsruhe University of Applied Sciences
(fig. 3.10a,b). For further information it is referred to the DFHRS homepage www.dfhbf.de [27].

Fig. 3.9:
Overview on DFHRS_DB computed all over Europe
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Fig. 3.10 (a, b):
USA map (right) and meshing (left) for the < 5 cm DHHRS_DB
Florida, which was computed in the frame of a master-thesis at
the HS Karlsruhe.

4. Standardisation of DFLBF/CoPaG and DFHRS Data Bases
For the implementation of a DFLBF/CoPaG and a DFRHS_DB access respectively into existing software
packages (fig. 4.1, fig. 4.2), DFLBF/CoPaG and DFHRS_DB access software have been realized as DLL
(Dynamics Link Library) [27], [28]. The DLL is also running in the so-called grid-factories of different
GNSS-companies.

Fig. 4.1:
DFLBF/CoPaG and DFHRS access realized in Trimble Survey Manager Software (left; www.trimble.com) and
in the controller of Leica-geosystems (right; www.leicga-geosystems.com).
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Fig. 4.2:
DFLBF/CoPaG and DFHRS access realized in the GNSS controller-software TopSURV of TOPCON
(www.topcon.de) and by Thales Navigation (www.thales-navigation.com).

The growing acceptance and the different implementations of the DFLBF/CoPaG and DFHRS database
standard into different GNSS equipments and software packages of the GNSS industry are shown in fig.
4.1 and fig. 4.2. That list of DFLBF/DFHBF database access-DLL implementation can be continued with
respect to companies, that companies develop own surveying-software with GNSS- and totalstationsinterfaces for electronic field-books, e.g. GeoSamos (www.breining.de), Gart2000 (www.allsat.de). Besides the GNSS domain, the DB and DB access software is used and implemented into different GIS software packages. For details it is referred to [27] and [28].
Finally it is mentioned, that the DFHRS_DB and DFLBF_DB can be converted consistently and directly
into the new RTCM 3.0 so- called transformation messages 1022-1028 [33].
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Abstrakt
Síť CZEPOS poskytuje nové možnosti určování polohových bodů. Při začleňování bodů RTK
(DGPS) do geodetických základů a do stávajícího pole zhušťovacích bodů v S-JTSK je třeba volit
vhodné kontroly jejich určení a jejich propojení s okolními danými body. V příspěvku je věnována
pozornost oběma aspektům a jsou uvedeny některé návrhy ke zpracování družicových měření RTK.

1. Úvod
Družicová metoda RTK (DGPS) značně rozšiřuje a zjednodušuje určování polohových bodů.
Měla by poskytovat dostatečně vysokou přesnost pro všechny běžné geodetické práce. V praxi je třeba
zajistit, aby každý bod byl spolehlivě určen bez přítomnosti systematických chyb, přesahujících
požadovanou polohovou přesnost. I když tato podmínka bude v převážné míře splněna, není
vyloučeno, že se u malého procenta určovaných bodů objeví systematické chyby větších hodnot, jak
bylo např. předběžně konstatováno na třetí uživatelské konferenci, konané firmou GEFOS 13. a 14.
září 2005 ve Stříteži. Chyby jsou způsobeny různými příčinami a vlivy a nemusí být jednoznačně
identifikovány při zpracování družicových měření.
Nezávisle na dosažené polohové přesnosti družicových bodů je důležité zachování homogenity
polohového bodového pole v systému S-JTSK. Poloha bodů určených metodou RTK je napojena na
síť CZEPOS, kde průměrná vzdálenost sousedních permanentních stanic je kolem 60 km.V okolí
zaměřovaných bodů leží určitý počet trigonometrických a zejména zhušťovacích bodů. Za ideálních
předpokladů by body RTK neměly porušovat homogenitu stávajícího bodového pole. V důsledku
dlouhodobého procesu budování geodetických polohových základů, jejich dílčích obnov a jejich
přizpůsobování novým družicovým sítím, včetně postupného budování celostátní sítě zhušťovacích
bodů a vlivu možných místních deformací sítě, může docházet k narušení homogenity bodového pole.
Proto je třeba zvážit jakými způsoby lze kontrolovat body RTK a ověřovat jejich spojení se sítí
okolních daných bodů S-JTSK.

2. Kontrola spolehlivosti určení bodů
Obtížněji se odhalují některé větší systematické chyby u jednotlivých družicových bodů RTK.
Zpravidla se však určuje v zájmové lokalitě několik bodů a tím se podstatně rozšiřují možnosti
různých, pokud možno pronikavých kontrol. V podstatě se člení do tří skupin:
-

opakované nezávislé měření na určovaných bodech,
měření vektorů mezi určovanými body,
měření terestrických veličin mezi určovanými body.
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Obr. 1 Příklad čtyř družic bodů RTK

Obr. 2 Družicové body RTK
s kontrolními družicovými vektory

Obr. 3 Příklad kontroly družicových
bodů RTK pomocí terestrických veličin

Obr. 4 Příklad kontroly družicových bodů
pomocí terestrických veličin vybraných
z dalších měřických prací

Obr. 5 Příklad kontroly bodů RTK
kombinací dalších družicových bodů
RTK a terestrických veličin

a) Opakované nezávislé měření na družicových bodech RTK je známé již z předpisů k určování
polohových bodů pomocí družicových vektorů. U bodů RTK nemusí však být touto metodou zjištěny
všechny větší systematické chyby. Ve výjimečných případech existuje nebezpečí přítomnosti stálé
systematické chyby u některého určovaného bodu, která se může u dalšího nezávislého měření
opakovat.
b) Měření družicových vektorů mezi body RTK tvoří dobré podklady k odhalení větších
systematických chyb ve výsledných souřadnicích. Kontrolní vektory buď zahrnují všechny určované
body, jak je např. schématicky znázorněno na obr. 2, nebo jen vybrané body Tato kontrola, vyžadující
již několik simultánních observací se dvěma družicovými přijímači, nás nutí k úvaze, že se do značné
míry ztrácí rozdíl mezi jednoduchou metodou RTK a dosud používanou metodou zhušťování
polohového bodového pole pomocí družicových vektorů.
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c) Kontrola pomocí měřených terestrických veličin, tj. především osnovami vodorovných směrů
ψij, šikmých délek dij a zenitových úhlů zij je zpravidla dostatečně spolehlivá. Důležité je vhodné
rozložení měřených prvků, které dovoluje uskutečnit nezávislou kontrolu buď všech anebo jen
vybraných bodů RTK. Podle okolností lze zvolit různé varianty kontrol. Na obr. 3 jsou schématicky
zakresleny měřené směry a délky v přehledném terénu, kdy je přímá viditelnost mezi body RTK. Ke
kontrole je účelné využít veličin z navazovacích měřických prací, pro které byly určovány zhušťovací
body jako geodetický podklad. Na obr. 4 je schématický příklad propojení družicových bodů
terestrickými veličinami. Na obr. 5 je vyznačena ještě alternativa s dalším využitím metody RTK pro
zvolené podrobné body.
V závislosti na požadované kvalitě určení zhušťovacích bodů metodou RTK lze použít měřené
kontrolní veličiny buď k jednoduchému výpočtu odchylek nebo k souřadnicovému vyrovnání všech
měřených veličin včetně souřadnic bodů RTK.
Družicové vektory slouží ke zjištění délkových odchylek UD a odchylek směrníků Uα ,
odvozených z rovinných souřadnic xV , yV určovaných bodů V (≡ P,Q,R, ….) metodou RTK, a
polárních prvků vektorů, převedených do roviny S-JTSK (obr. 2). Podobně lze odvozovat délkové
odchylky US a úhlové odchylky Uω z rovinných souřadnic bodů RTK a z měřených vodorovných
úhlů a délek (obr. 3).
Pro složitější případy kontrolních terestrických veličin je vhodné souřadnicové vyrovnání MNČ,
zjednodušeně vyjádřené rovnicemi (4).

3. Spojení se sítí okolních bodů S-JTSK
Ke sledování homogenity zaměřené sítě bodů RTK s bodovým polem S-JTSK lze využít
družicových vektorů, metody RTK, terestrických veličin anebo kombinací těchto veličin. Hrubé a
nepřípustné systematické chyby se dají zjistit připojením bodů RTK alespoň na jeden, lépe na dva
vybrané blízké dané body v S-JTSK.
Na obr. 6 je příklad připojení bodů RTK na dva dané body A, B v S-JTSK pomocí družicových
vektorů. Jde o spolehlivé připojení a zachování homogenity bodového pole
v S-JTSK.
Souřadnice zvolených daných bodů lze také určovat přímo metodou RTK. Připojení na dva dané body
je schématicky uvedeno na obr. 7.
Použití terestrických veličin k připojení na dva známé body A, B znázorňuje obr. 8. Na
posledních obrázcích 9 a 10 jsou schématicky zakresleny dvě kombinace družicových a terestrických
měření, zabezpečujících kvalitní spojení se sítí JTSK.

Legenda k obrázkům

Obr. 6 Příklad připojení sítě bodů RTK
pomocí družicových vektorů
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Obr. 7 Příklad připojení bodů RTK
měřením RTK na daných bodech

Obr. 8 Příklad připojení bodů RTK
pomocí terestrických veličin

Obr. 9 Příklad připojení bodů RTK
pomocí družicového vektoru a
terestrických veličin

Obr. 10 Příklad připojení bodů RTK
kombinací dalšího měření RTK na daném
bodě a terestrických veličin

K testování homogenity zaměřeného bodového pole RTK a daných bodů v S-JTSK je třeba
vypočítat velikost možného posunu cS mezi oběma systémy, relativní pootočení ω obou
souřadnicových soustav, měřítko μS a odhadnout jejich přesnost. K výpočtu je zpravidla možno
použít jednoduchých postupů, jak vyplývá ze schématických náčrtů připojení sítě bodů RTK
k několika daným bodům na obrázcích 6 až 10. Pomocí známých metod, např. rajónem, polygonovým
pořadem, protínáním atd., se vypočtou z bodů sítě RTK souřadnice xK, yK všech připojovacích bodů
K (≡ A, B, ….) v soustavě x, y.
Souřadnicové rozdíly cX, cY mezi danými souřadnicemi XK,YK v S-JTSK a souřadnicemi xK, yK
stejných bodů, vypočtených v systému x, y sítě RTK se získají buď z rozdílů souřadnic těžišť bodů K

cX = xT - XT ,

kde

xT =

1 L
1 L
∑ x i , yT = ∑ y i ,
k i= A
k i= A

cY = yT - YT ,
XT =

1 L
∑ Yi ,
k i= A

(1a)
YT =

1 L
∑ Yi
k i= A

nebo z průměrů souřadnicových rozdílů daných bodů K v obou souřadnicových systémech

cX =

1 L
∑ ( xi − X i ) ,
k i= A

cY =

1 L
∑ ( y i − Yi ) .
k i= A

(1b)

Polohová odchylka cS obou souřadnicových systémů je dána vztahem

cS = ( c X2 + cY2 ) 0,5 .
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Jsou-li body RTK připojeny jen na dva dané body A, B (obr. 6 až 10), vypočte se stočení obou sítí
ω a jejich relativní měřítko μS ze vztahů

ω = arctg αAB - arctg σAB , μS =

s AB
,
S AB

(3)

kde αAB , σAB jsou směrníky v souřadnicových soustavách x, y a X, Y a sAB , SAB odpovídající
rovinné délky.
Pro složitější případy připojení bodů RTK na dané body K (≡ A, B, C, … L) je účelné vyrovnávat
celou síť včetně všech měřených veličin metodou nejmenších čtverců. Pokud se omezíme na rovinný
souřadnicový systém JTSK je možno např. rozdělit výpočet do dvou etap. Nejdříve se samostatně
zpracuje zaměřená síť RTK jako volná síť včetně kontrolních měření a připojovacích měření na dané
body (bez připojení na tyto body).
Výpočty v první etapě charakterizují rovnice (Böhm. Radouch, Hampacher 1989, Nevosád.
Vitásek, Bureš 2002, Nevosád 2004):

xE = x E/ + δxE , vE = AE δxE + ℓE , m E2o =

1
v TE PE v E , MXE = mE2o QXE ,
nE − ν E

(4)

mXE = [ m X2 P , mY2P , m X2 Q ,L m X2 A , mY2A , m X2 B ,L mα2 P , mα2Q , L mα2 A , mα2 B ,L μ S2 ]T ,
/
/
x E/ = [ x EV
, x EK
, α i/ μ d/ ]T, δxE = [δxEV, δxEK, δαi δμd]T,
vE = [vX , vY , vα , v s , vψ, vd, vz]T nebo vE = [vX , vY , vΔX , vΔY , vψ, vd, vz]T,

kde xE = [xEV , xEK, αi, μd]T,
−1

δxE = − N E n E , NE = AE PE AE , nE = AE PE ℓE .
T

T

V rovnicích označuje xE vektor vyrovnaných souřadnic xV, yV určovaných bodů V (≡ P, Q, R,
…) a souřadnic xK, yK daných bodů K (≡ A, B, …) v souřadnicové soustavě x, y a neznámých αi ,
μd . Skládá se ze subvektorů

xEV , xEK, αi (orientační posuny) a

měřítka μd. Symboly

/
/
x EV
, x EK
,α i/ , μ d/

x E/ ,

jsou odpovídající přibližný vektor a přibližné subvektory. Dále značí δxE vektor
přírůstku souřadnic a dalších přírůstků neznámých, vE vektor rovnic oprav sestávající ze subvektorů
vX , vY (pro souřadnice určovaných bodů RTK), ze subvektorů vα , v s (pro fiktivní polární veličiny α,

s ) nebo vΔX , vΔY (pro fiktivní souřadnicové rozdíly Δx, Δy družicových vektorů převedených do
Křovákova zobrazení) a ze subvektorů vψ, vd, vz (pro měřené terestrické veličiny ψij, sij, zij). AE je
matice koeficientů rovnic oprav pro fiktivní a měřené veličiny, ℓE vektor absolutních členů rovnic
oprav, mEo jednotková střední chyba, nE počet všech fiktivních a měřených veličin, νE nutný počet
měřených veličin, PE váhová matice a ME kovarianční (chybová) matice, jejíž diagonála mE
obsahuje odhady kvadrátů středních chyb vyrovnaných veličin.
Druhou etapu tvoří podobnostní transformace, jejímž výsledkem jsou transformační rovnice,
vyrovnané souřadnice družicových bodů RTK, souřadnicové posuny cX, cY , úhel stočení ω
souřadnicových systémů, měřítko μ a příslušné odhady přesnosti (Nevosád, Vitásek, Bureš 2002,
Nevosád 2006, Nevosád 2005). Výpočet postupuje podle rovnic

u = uo + μ R t , v = An xn + ℓn , xn = [Xo, Yo, a, b]T ≡ - N n−1nn , MX = mo2 QX ,
(5)
mX = [ m X2 o , mY2o , ma2 , mb2 ]T, MU = mo2 QU , mU = [ m X2 P , mY2P , m X2 Q , ..... mY2Z ]T,
⎡X ⎤
⎡X ⎤
kde u = ⎢ ⎥ , uo = ⎢ o ⎥ , R =
⎣Y ⎦
⎣ Yo ⎦

⎡cos ω −sin ω ⎤
⎢ sin ω cos ω ⎥ , t =
⎣
⎦

⎡ x⎤
⎢ y⎥ , v =
⎣ ⎦

⎡v X ⎤
⎢v ⎥ , A =
⎣ Y⎦

tx = [xA, xB, …. xL]T , ty = [yA, yB, …. yL]T .
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V rovnicích značí u vektor vyrovnaných souřadnic X, Y , uo vektor souřadnic Xo, Yo počátku
pomocné souřadnicové soustavy x, y, R rotační matici, a (≡μ cos ω) a b
(≡ μ sin ω)
koeficienty transformačních rovnic, t vektor souřadnic x, y transformovaného bodu, tx , ty
subvektory souřadnic xK , yK daných bodů K (≡ A, B, C, … L), v vektor souřadnicových oprav, An
matici koeficientů n rovnic oprav, xn vektor parametrů transformačních rovnic, ℓn vektor
absolutních členů n rovnic oprav, MX kovarianční matici vztahující se k vektoru x, mX vektor
kvadrátů odhadnutých středních chyb parametrů transformačních rovnic (diagonála kovarianční
matice MX ), QX matici váhových koeficientů k vektoru x, MU kovarianční matici
transformovaných souřadnic a mU vektor kvadrátů odhadnutých středních chyb transformovaných
souřadnic (Nevosád 2006).
Souřadnicové rozdíly cX, cY obou souřadnicových soustav vyjadřují rovnice (1a) a (1b). Stočení
ω a měřítko μ se odvodí z parametrů a, b transformačních rovnic

μ = (a2 + b2)0,5 ,

ω = arctg

b
.
a

(6)

Identita daných bodů K se opět posuzuje pomocí rovnic (1) a (2).
Základní druhy kontrolních měření a ověření homogenity byly aplikovány pro síť několika bodů
určovaných metodami RTK. Omezíme-li se jen na zaměření jednoho zhušťovacího bodu, je možno
použít k ověření jeho kvality a homogenity v S-JTSK některého zjednodušeného způsobu na obr. 6 až
10. Za jednu z metod lze považovat zaměření jednoho družicového vektoru, např. mezi určovaným
bodem P a daným bodem A, jak je zakresleno na levé části obr. 6. K dalším vhodným postupům se
řadí různé varianty měřených terestrických veličin. Jednou z nich je např. zaměření dvou vodorovných
směrů ψPi (vodorovného úhlu) a jedné vodorovné délky sPj z určovaného bodu P k okolním dvěma
daným bodům (levá část obr. 9 a 10). Nezávislé opakované měření RTK na jednom bodě P je také
možno použít za předpokladu, že v měření nejsou přítomny stálé systematické chyby.

4. Závěr
Hlavním cílem příspěvku je upozornit na některé základní kontroly určení bodů metodou RTK a
na některé možnosti posouzení jejich homogenity s okolními danými body v S-JTSK. Oba faktory je
vhodné sledovat u zhušťovacích bodů, u nichž je požadována vysoká polohová přesnost. Kontroly
jejich polohy a způsoby jejich spojení s daným bodovým polem v S-JTSK, uvedené v příspěvku, mají
spíše informativní charakter. V praxi je třeba volit podle potřeby a získaných zkušeností se sítí
CZEPOS vhodné metody kontrol a zjišťování stupně identity sítě bodů RTK s S-JTSK. Do jaké míry
se budou používat prokážou až závěry ze zkušebních měření v letošním roce.
Literatura:
Böhm, J., Radouch, V., Hampacher, M.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. GKP Praha, 1989, ISSN 80-7011056-2.
Nevosád,, Z., Vitásek, J., Bureš, J.: Geodézie IV. Souřadnicové výpočty. CERM Brno, 2002, ISBN 80-2142301-3.
Nevosád, Z.: K problematice společného zpracování družicových měření RTK a
terestrických
veličin.
Sborník ze semináře s mezinárodní účastí „Družicové metody v geodézii“, Brno 2.2.2006, str. 72 –76.
ISBN 80-86433-35-8, ECON publishing, s.r.o.
Nevosád, Z.: K společnému projektu družicových a terestrických polohových sítí. Sborník ze semináře
s mezinárodní účastí „Vývoj metod a technologií GPS v geodézii“. Brno 3.2.2005, str. 88-90. ISBN
80-86433-32-3. ECON publishing s.r.o.
Nevosád, Z.: Odhady přesnosti transformovaných bodů. Sborník ze semináře s mezinárodní účastí „ Současný
stav a vývoj bodových polí“. Brno 3.2.2004. str. 69 – 74. ISBN 80-86433-29-3 ECON publishing
s.r.o.

118
6

Ke koncepci budování polohových bodových polí metodou RTK

GEOS 2006

On Conception of Horizontal Control Building-up by RTK Method
Abstract
CZEPOS network offers new possibilities of point positioning. When including RTK (DGPS) points
into the geodetic control networks and into the densification point sets in S-JTSK, it is necessary to
choose appropriate checking procedures of the positioning results including ties to surrounding given
points. The paper discusses both the aspects and presents some propositions concerning the
processing of the RTK measurements.
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Abstrakt
Požadavek na zavedení světového geodetického referenčního systému 1984 (WGS84) do AČR vychází ze standardizační dohody STANAG 2211 mezi všemi členskými státy NATO. Geodetické základy
systému WGS84 byly v ČR položeny v roce 1992 na základě mezinárodní měřické kampaně GPS
VGSN-92 a zpřesněny v roce 1999 kampaní GPS VGSN-99. V AČR se používá systém WGS84 ve
variantě G873. K těmto polohovým geodetickým základům jsou vztaženy veškeré georeferencované
produkty geografického zabezpečení druhů vojsk a služeb.

Úvod
V Armádě České republiky (AČR) lze v posledních dvou desetiletích pozorovat poměrně zásadní
změnu požadavků na geografické a geodetické zabezpečení. Důvodů pro přehodnocení úkolů a technologií vojenské geografické služby je hned několik. Nicméně zřejmě nejdůležitějším faktorem je razantní nástup družicového systému GPS, který téměř vytěsnil klasické metody měření úhlů, délek a
orientací. Mění se charakter i kvalita geodetických polohových základů a souřadnicových systémů
předurčených pro vojenské aplikace. Navíc v souvislosti se členstvím naší armády v Severoatlantické
alianci (NATO) a s nutností úspěšného plnění mezinárodních závazků nabývá na významu problematika standardizace. Armády členských států NATO přijaly jako svůj jednotný geodetický standard
konvenční terestrický referenční systém World Geodetic System 1984 (WGS84). Tato skutečnost je
obsahem standardizační dohody STANAG 2211 Geodetické systémy, kartografická zobrazení, souřadnicové a hlásné sítě, ke které AČR bez výhrad přistoupila. Geodetický, geocentrický a globální
prostorový systém WGS84 byl do používání v AČR plně zaveden dnem 1. 1. 2006 a ke stejnému datu
byl zrušen klasickými metodami budovaný souřadnicový systém S-42/83.
Nutnost jednotného přístupu k informacím o poloze a výšce je v aliančních podmínkách naprosto zásadní a bez něj si nelze představit vzájemnou prostorovou komunikaci pozemních a vzdušných sil armád NATO. V souvislosti s vedením soudobého boje se poměrně často užívá moderní termín digitální
bojiště. Informace o protivníkovi i vlastních silách a prostředcích jsou na digitálním válčišti převáděny
do řeči nul a jedniček. Přínos takto upravených informací je zřejmý: lze s nimi jednoduše a hlavně
rychle manipulovat tak, aby byly včas na požadovaném místě. Strategickou výhodu získává ten, kdo
má dříve k dispozici relevantní informace o poloze protivníka a vlastních jednotek, o rozmístění bojových prostředků a podobně. Právě jednotný geodetický systém zabezpečí plnohodnotnou součinnost
jednotek aliance. Příkladů lze nalézt celou řadu: do pracovní mapy velitele mohou být správně vyneseny výsledky průzkumu, jednoznačně je možné popsat plánovanou trasu přesunů vojsk, záchranný
tým na základě korektních polohových informací poskytne pomoc tomu, kdo je v nesnázích atd.

1. Geodetické základy WGS84 v ČR
Budování geodetických základů systému WGS84 na území České republiky bylo zahájeno již v roce
1992 zaměřením vojenské geocentrické sítě nultého řádu označované jako VGSN. Po vzájemné doho-
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dě mezi tehdejší Topografickou službou ještě Československé armády a americkou mapovací službou
DMA proběhla měřická kampaň GPS pod názvem VGSN-92. Ta měla za cíl zaměřit s maximální dosažitelnou přesností souřadnice 19 vybraných geodetických bodů na území České a Slovenské republiky, přičemž výpočetní práce provedla americká strana. Absolutní přesnost výsledných souřadnic
vzhledem k počátku systému WGS84 je v každé ose 1 m. Relativní přesnost v jedné souřadnici vzhledem k bodům, které byly zaměřeny absolutní metodou GPS (Pecný, Velký Inovec), je charakterizována střední kvadratickou chybou 0,042 m. Kampaň VGSN-92 položila geodetické základy systému
WGS84, který je dnes označován jako WGS84, varianta originál.
V roce 1999 byly geodetické základy systému WGS84 na území České republiky zpřesněny v rámci
měřické kampaně VGSN-99. Výsledkem kampaně, kterou opět výpočetně zpracovali kolegové z USA,
byly souřadnice 7 vybraných geodetických bodů. Všechny body byly zaměřeny absolutní metodou
GPS s přesností ±10 cm. Takto definovaný geodetický systém se označuje jako WGS84 (G873). Písmeno G představuje zkratku GPS a číslo 873 znamená pořadové číslo týdne od zahájení fungování
GPS, ve kterém byla do navigační zprávy signálu GPS zavedena zpřesněná varianta geodetického
systému WGS84.
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Obr.1: Rozmístění definičních bodů geodetického systému WGS84 (G873)
Nevyhovující počet definičních bodů systému WGS84 (G873) by neumožňoval jeho praktické využívání, proto bylo přistoupeno k převedení celého polohového bodového pole ze systému S-42/83 do
systému WGS84 (G873). Současně byly vydány nové katalogy souřadnic geodetických bodů. I když
je S-42/83 považován za velmi kvalitní klasicky budovaný souřadnicový systém, nelze ho z hlediska
přesnosti a homogenity srovnávat s geocentrickým systémem budovaným nejmodernějšími družicovými technologiemi. Vzhledem k omezenému počtu identických bodů mezi oběma nesourodými geodetickými systémy nebylo možné přistoupit k přímé transformaci z S-42/83 do WGS84 (G873). Proto
byly nejdříve transformovány souřadnice ze systému S-42/83 do systému ETRS-89 (European Terrestrial Reference System 1989), a to s využitím 176 identických bodů. Až následně proběhla konečná
transformace z ETRS-89 do WGS84 (G873). Přesnost realizace systému WGS84 (G873) je odhado-
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vána na 0,5 m v poloze a 0,1 m ve výšce, je tedy kompatibilní s geodetickým systémem ETRS-89 budovaným a využívaným civilními zeměměřiči.
Informace o polohových geodetických bodech z území ČR jsou od roku 2004 dostupné v Digitálním
katalogu geodetických údajů 2.0. Souřadnice bodů jsou uvedeny v geodetickém systému WGS84
(G873) a nadmořské výšky pak ve výškovém systému baltském – po vyrovnání.

2. GPS – budoucnost navigace v AČR
Geodetický systém v klasickém pojetí byl definován jen na území, kde byla vybudována síť opěrných
bodů (geodetické základy). Právě zde je pak možné různými měřickými metodami určovat polohu
dalších neznámých bodů. V době družicové geodézie dostává pojem geodetické základy zcela nový
rozměr. Pro plnění úkolů vyžadujících přesnost v řádu jednotek metrů (což je přesnost vyhovující naprosté většině uživatelů v AČR) jsou geodetické základy definovány jednotlivými družicemi systému
GPS rozmístěnými na oběžných drahách kolem Země. Princip určování polohy neznámého bodu na
povrchu Země přitom zůstává stejný. V okamžiku měření představuje poloha družice pevný bod
v prostoru se známými souřadnicemi. Pomocí přijímače GPS jsou měřeny vzdálenosti mezi viditelnými družicemi a určovaným bodem. Analogie s klasickou geodetickou úlohou protínání z měřených
délek je zřejmá, bez ohledu na fakt, že orientační body jsou vzdáleny tisíce kilometrů. V družicové éře
jednotného celosvětového (globálního) systému tak význam lokálních polohových bodových polí neustále klesá.
Primárně vojenský systém GPS je v armádách členských států NATO standardním prostředkem poskytování přesných a spolehlivých informací o prostorové poloze, o rychlosti a směru pohybu a o čase.
Vojenské verze přijímačů GPS využívají jinou část družicového signálu GPS než běžné civilní přijímače. Navíc vojenské přijímače musí splňovat další náročné požadavky tak, aby byly plně funkční
i tam, kde je například kvůli vojenskému konfliktu dočasně odepřen signál civilním uživatelům.
Z praktických důvodů dochází i v oblasti používaní přijímačů GPS v AČR ke standardizaci a pro výcvik nebo podporu boje se používá jen několik typů přijímačů GPS.

3. Mapa – základní zdroj informací o poloze
Problematika standardizace se pochopitelně týká i mapové tvorby. I v době digitálních technologií si
analogové vojenské topografické mapy uchovávají nezpochybnitelnou roli a nadále zůstávají základním prostředkem získávání informací o území. Topografické mapy měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000 a
1 : 100 000 jsou zpracovány v kartografickém zobrazení UTM (Universal Transversal Mercator), které
převádí situaci z referenčního elipsoidu WGS84 do roviny. Jde o konformní příčné válcové zobrazení
v šestistupňových poledníkových pásech se zkresleným osovým poledníkem a v principu se příliš neliší od dříve používaného Gaussova zobrazení. Výškový systém baltský – po vyrovnání zůstal zachován. Na podkladě měřítkové řady topografických map se dále vyrábějí speciální mapy pro různé oblasti použití u pozemních nebo vzdušných sil AČR, stejně jako další produkty vyplývající z koaličních
smluv o geografickém zabezpečení. Mapové produkty geografického zabezpečení jsou od 1. 1. 2006
k dispozici v centrálním mapovém skladu Geografické služby AČR a ve výdejnách map u jednotlivých součástí AČR.
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Obr.2: Výřez z vojenské topografické mapy 1 : 50 000

Závěr
Armáda České republiky je armádou koaliční a zavedení geodetického systému WGS84 do AČR vychází z oprávněných požadavků na standardizaci geografického zabezpečení armád členských států
NATO. Systém WGS84 se v AČR využívá nejen k zabezpečení součinnosti s armádami členských
států NATO, ale také např. pro navigaci a určování polohy. Přesto, že pro většinu uživatelů v AČR
topografická mapa zůstává nejběžnějším nástrojem určování polohy, budoucnost patří zejména vojenským navigačním přijímačům GPS. Systém WGS84 je využíván i při řízení letového provozu vzdušných prostředků AČR a při zabezpečení přípravy a výcviku jednotek a součástí AČR. Příslušníci specializovaných pracovišť Geografické služby AČR v systému WGS84 provádějí přesné geodetické
práce ve prospěch AČR a vytvářejí analogové i digitální geografické produkty.
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Implementation of WGS84 to Usage in the Armed Forces of the
Czech Republic
Abstract
Requirement for the World Geodetic Reference System WGS84 implementation into allied armed
forces is defined in the NATO Standardization Agreement (STANAG) 2211, signed by all NATO members. On the Czech Republic territory, geodetic foundations for WGS84 were established on the basis
of the international surveying GPS campaign VGSN-92 in 1992. WGS84 was improved on the basis of
the GPS campaign VGSN-99 in 1999. In the Armed Forces of the Czech Republic, the geodetic system
WGS84 is used in the variant G873. All georeferenced products for geographic support of army
branches and services are related to current geodetic foundations.
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Abstrakt
Zeměměřický úřad dokončil v roce 2005 budování České sítě permanentních stanic pro určování polohy CZEPOS. Celá síť obsahuje 26 permanentních stanic, které jsou rovnoměrně rozmístěné po celém území České republiky. CZEPOS umožňuje uživatelům GPS celkové zrychlení a ekonomické
zvýhodnění prací při určování polohy. CZEPOS poskytuje datové služby v reálném čase a datové produkty pro zpracování po skončení měření (postprocessing). Do konce roku 2006 bude CZEPOS v testovacím provozu, během kterého budou služby a produkty poskytovány uživatelům zdarma.

1. CZEPOS na území České republiky
Koncem roku 2005 dokončil Zeměměřický úřad budování České sítě permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS). CZEPOS v současnosti obsahuje celkem 26 permanentních stanic GPS rovnoměrně rozmístěných na území ČR ve vzájemných vzdálenostech cca. 60km.

Obr. 1 – rozmístění permanentních stanic CZEPOS
Všechny stanice CZEPOS provádí nepřetržitě 24 hodin denně observace GPS, které registrují v
intervalu 1s. Registrovaná data jsou průběžně zpracovávána v řídícím centru CZEPOS a jsou dále poskytována uživatelům. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad. Jednotlivé stanice jsou
umístěné na budovách katastrálních úřadů resp. pracovišť. Součástí CZEPOS jsou také 4 tzv. externí
stanice (Brno, Pecný, Plzeň, Ostrava), provozované vědeckými či akademickými pracovišti v rámci
Výzkumné sítě VESOG.
Uživatelům CZEPOS přináší rychlení a celkové ekonomické zvýhodnění při určování polohy
pomocí GNSS. Síť umožní využití nejen v zeměměřictví a katastru, ale i v ostatních oborech, např.
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v dopravě, energetice, hydrologii, zemědělství, atd. CZEPOS je součástí geodetických základů České
republiky.

2. Postup budování CZEPOS
Zeměměřický úřad přistoupil k budování CZEPOS v polovině roku 2004. Obrázek 2 ukazuje harmonogram instalace. Prvních šest stanic bylo spuštěno ještě v roce 2004. V prvním pololetí roku 2005 byl
CZEPOS rozšířen na celkový počet 18 stanic, kompletní instalace sítě pak byla dokončena do konce
roku 2005.
51o

spuštěny v roce 2004
LIBEREC

1.pololetí 2005

LITOMĚŘICE
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Obr. 2 – Postup budování CZEPOS

3. Technické vybavení CZEPOS
Všechny stanice CZEPOS (vyjma tří externích stanic) jsou vybaveny jednotnými typy přijímačů a
antén. Přijímače Leica GRX 1200 Pro zajišťují kontinuální sběr dat v intervalu 1s, zálohování dat na
compactflash kartu přijímače a distribuci dat na centrální servery CZEPOS prostřednictvím zabudovaného ethernet portu. Přijímače jsou instalovány společně se záložním zdrojem UPS, který chrání přijímač proti výpadků elektrického proudu a současně proti případnému přepětí z počítačové sítě.
Antény Leica AT504 Choke Ring (Obr. 3) jsou připevněny k pevným částem budov. Jsou umístěny tak, aby umožnily stálý kvalitní příjem družicového signálu GPS (maximální zakrytí horizontu je
5°). Konstrukce antén s prvky Dorne & Margolin, choke ring potlačuje efekt multicestného šíření signálu (multipath) a zaručuje stabilitu fázového centra antény. Antény jsou opatřeny ochranným krytem
(radomem). Anténní konstrukce je připojena k hromosvodu budovy, anténní svod mezi anténou a přijímačem je zabezpečen bleskojistkou připojenou k ekvipotenciálnímu systému budovy.
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Obr. 3 – anténa Leica AT504 s ochranným krytem
CZEPOS je spravován v řídícím centru umístěném v Zeměměřickém úřadě v Praze. Data z permanentních stanic jsou přenášena do řídícího centra prostřednictvím virtuální privátní sítě VPN instalované mezi katastrálními úřady.
Chod CZEPOS je zajišťován pomocí tří serverů. Hlavní server obsahuje dva softwarové produkty: prvním z nich je Leica GPS Spider, který provádí kontrolu a vzdálenou správu permanentních stanic a současně také stahování dat pro postprocessing z jednotlivých stanic, jejich zálohu a distribuci na
webový server. Druhým z produktů je Geo++ GNSMART, který zajišťuje příjem korekcí v reálném
čase z jednotlivých stanic a současně provádí vlastní výpočet síťového řešení. Služby v reálném čase
poskytuje server s NTRIP casterem, produkty pro postprocessing pak poskytuje webový server.

4. Datové služby a produkty CZEPOS
4.1 Služby CZEPOS – příjem korekcí v reálném čase
CZEPOS poskytuje uživatelům korekční data, která umožňují zvýšit přesnost určení pozice pomocí
GNSS. Uživatelé mohou volit mezi několika službami a produkty CZEPOS. Volba závisí na požadované přesnosti měření, použité metodě a přístrojovém vybavení.
Služby CZEPOS umožňují příjem korekčních dat v reálném čase. Uživatel získává korekce během měření GNSS, je tedy schopen v reálném čase určovat pozici v souřadnicích. Korekce jsou poskytovány ve standardním datovém formátu RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) prostřednictvím Internetu. K přenosu korekcí se využívá síťový protokol NTRIP (Network
Transport of RTCM via Internet Protocol), který byl pro tyto účely vytvořen v německém BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie). Jedná se o nadstavbu standardního internetového protokolu
HTTP. Aby mohl uživatel služeb CZEPOS využít, musí mít v terénu k dispozici připojení k Internetu.
Nejčastěji se využívá mobilního telefonu s připojením GPRS (General Packet Radio Service). Pro
příjem korekcí je dále zapotřebí softwarový NTRIP klient a vhodný firmware přijímače, který je schopen korekce přijmout a zahrnout do výpočtu souřadnic. Většina moderních aparatur GNSS již má uvedené vybavení zabudováno.
CZEPOS poskytuje v reálném čase tyto služby:
•
DGPS (diferenční GPS)
•
RTK (Real Time Kinematics)
•
RTK – PRS (Pseudo Reference Station)
•
RTK – FKP (Flächenkorrekturparameter).
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Službu DGPS využijí především uživatelé, kteří provádí sběr dat pro geoinformační systémy
(GIS) a dále uživatelé využívající CZEPOS pro navigaci. K využití postačí přijímač umožňující pouze
kódová měření schopný přijímat korekce DGPS. Dosažitelná přesnost je řádově v decimetrech.
Vyšším nárokům na přesnost odpovídá služba RTK. K využití je zapotřebí přesná dvoufrekvenční aparatura umožňující kódová i fázová měření. Dosažitelná přesnost je řádově v centimetrech, závisí
však na vzdálenosti stanoviště uživatele od zvolené referenční stanice. Obecně platí, že s rostoucí
vzdáleností se snižuje přesnost určení pozice. Maximální přípustná vzdálenost stanoviště od stanice
závisí na parametrech aparatury udaných výrobcem (obvykle desítky km). Příjem RTK korekcí je
možný z libovolné stanice CZEPOS.
Zatímco služba RTK poskytuje korekce vždy pouze z jedné zvolené stanice, další služba RTK –
FKP již k výpočtu korekcí využívá data ze všech stanic sítě (takzvané síťové řešení). Dosahuje proto
přesnějších výsledků, než služba RTK. Výhodou je, že v případě RTK – FKP již prakticky nezáleží na
vzdálenosti stanoviště uživatele od referenční stanice, nachází-li se uživatel uvnitř sítě a jsou-li vzdálenosti mezi referenčními stanicemi dostatečně blízké. Obě výše uvedené podmínky jsou v případě
CZEPOS splněny. Uživatel získává korekce ze zvolené stanice CZEPOS (systém automaticky zvolí
stanici umístěnou nejblíže stanoviště uživatele) doplněné o tzv. plošné parametry určené na základě
síťového řešení. Dosažitelná přesnost je řádově v centimetrech.
Obdobou služby RTK – FKP je služba RTK – VRS. V tomto případě dostává uživatel korekce
vygenerované z tzv. pseudo-referenční stanice. Jedná se o virtuální stanici, která je umístěna zhruba 5
km od stanoviště uživatele směrem k nejbližší referenční stanici. Přesnost je stejná jako v případě
RTK – VRS, jedná se pouze o jiný způsob implementace síťového řešení.
Pro příjem služeb CZEPOS musí uživatel nastavit svůj NTRIP klient. Nejprve je třeba nastavit
internetovou adresu serveru CZEPOS, který vysílá korekce (tzv. NTRIP caster) a příslušný port. Adresa je: czeposr.cuzk.cz, port: 2101. Dále je třeba nastavit uživatelské jméno a heslo. To přidělují jednotlivým uživatelům administrátoři CZEPOS. Způsob registrace je popsán na webových stránkách
http://czepos.cuzk.cz. Po úspěšném spojení klientské aparatury se serverem CZEPOS obdrží uživatel
zdrojovou tabulku, která obsahuje seznam všech dostupných služeb, přičemž každá služba má přiřazen
přístupový bod (mount point). Po zvolení přístupového bodu je uživatel spojen se službou a může přijímat korekce.
4.2 Datové produkty CZEPOS – postprocessing
Kromě služeb v reálném čase umožňuje CZEPOS stažení datových produktů pro zpracování po skončení měření (postprocessing). Uživatel nejprve provede observace GNSS, následně stáhne korekční
data a vypočte pozici pomocí vhodného softwaru. K získání korekci je zapotřebí pouze přístup k Internetu, aparatura nemusí být pro příjem korekcí vybavena.
Registrovaní uživatelé získají data pro postprocessing z internetového serveru CZEPOS na adrese: http://czepos.cuzk.cz. Data jsou serverem generována ve standardním textovém formátu RINEX
(Receiver Independent Exchange). Uživatel může data stáhnout ze zvolené referenční stanice v rozsahu zadaném časovým intervalem od – do se zadaným krokem záznamu (standardně 15s). S přesnou
dvoufrekvenční aparaturou lze dosáhnout centimetrové až milimetrové přesnosti. Přesnost závisí na
vzdálenosti stanoviště pozorovatele od referenční stanice a současně na délce observace. Vyšší přesnosti lze dosáhnout také užitím dat z více stanic sítě. Data RINEX lze použít také pro zpracování měření provedených jednofrekvenční aparaturou umožňující fázová měření. Dosažitelná přesnost je potom do 10cm.
Dalším datovým produktem CZEPOS je virtuální RINEX. Princip využití a získání produktu je
obdobný jako v případě dat RINEX z jednotlivých stanic. Virtuální RINEX je však generován pro
virtuální stanici o souřadnicích zadaných uživatelem. Korekční data jsou systémem generována ze
všech stanic sítě na základě síťového řešení, virtuální RINEX proto umožňuje získat přesnějších výsledků než RINEX z jednotlivých stanic sítě.
Pro svoji přesnost využijí postprocessing především geodetičtí uživatelé, data lze využít například také pro vědecké účely.
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Využití a další vývoj CZEPOS

CZEPOS se stává novu moderní složkou geodetických základů České republiky vedle stávajících klasických geodetických základů polohových, výškových a tíhových. Nachází široké uplatnění zejména v
zeměměřictví a katastru nemovitostí (zaměřování nebo vytyčování vlastnických hranic, určování souřadnic geodetických bodů, mapování, atd.).
Do konce roku 2006 bude CZEPOS v testovacím provozu, během kterého budou služby a produkty poskytovány uživatelům zdarma. Během testovacího provozu provede Zeměměřický úřad podrobné testování všech dostupných služeb CZEPOS na území České republiky jehož výsledkem budou
charakteristiky přesnosti sítě.
Během roku 2006 současně dojde k zapojení zahraničních permanentních stanic z příhraničních
oblastí do sítě CZEPOS. Bude tak dosaženo kvalitního pokrytí korekcemi také pro příhraniční oblasti
České republiky, kde doposud není konfigurace CZEPOS vzhledem k hustotě stanic uzavřena.
Přestože instalace stanic CZEPOS byla již dokončena, služby a produkty CZEPOS se budou dále
rozvíjet na základě požadavků uživatelů, aby bylo možné pokrýt potřeby co možná nejširšího okruhu
uživatelů z různých oborů.
Reference
http://czepos.cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/zu_praha
http://nivelace.cuzk.cz
http://www.pecny.cz/vesog

internetové stránky CZEPOS
internetové stránky Zeměměřického úřadu
internetové stránky odboru nivelace a gravimetrie Zeměměřického úřadu
internetové stránky VESOG

Czech Network of Permanent Stations for Positioning CZEPOS
Abstract
The Land Survey Office finished build up the Czech Network of Permanent Stations for Positioning
CZEPOS in 2005. Complete network contents 26 stations located on the whole territory of the Czech
Republic. CZEPOS allows to GPS users to speed up and to economize precise positioning. Users can
use real-time services as well as data products for post-processing. CZEPOS will be in testing operation till the end of 2006, when services and data are provided to users free of charge
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TopNET
Síť permanentních referenčních stanic GPS GLONASS
Ing. Jaroslav Slabý, Martin Tešnar
Geodis Brno, spol. s r.o. Lazaretní 11 a, 615 00 BRNO
e-mail: jslaby@geodis.cz, mtesnar@geodis.cz

Abstrakt
Rozvoj GNSS technologií se v posledních letech zaměřil na síťová řešení poskytující velkoplošné
pokrytí RTK korekcemi. Zvláštní pozornost je věnována budování sítí využívajících obou dosud
aktivních satelitních systémů NavStar a Glonass s možností pozdějšího rozšíření o nově vznikající
systém Galileo.

1. Výhody duálních technologií
Mnohaleté zkušenosti s duální technologií Topcon ukazují, že používání přijímačů využívajících
pouze systém NavStar nezajišťuje zvláště při RTK metodách možnost nepřerušeného celodenního
měření, případně dostatečnou vertikální přesnost. Díky rychlé obnově systému Glonass (nyní 17
satelitů, do konce roku 2007 by mělo být na oběžné dráze 24 satelitů) se již nyní stává systém Glonass
rovnocenným se systémem GPS. Přijímače využívající obou systémů jsou velmi výkonné a stabilní
i při měření v kritických podmínkách.

Glonass satelity
GPS satelity

2. Proč síť TopNET vzniká?
S narůstajícím prodejem duálních přijímačů (jak pro přesné geodetické aplikace, tak pro vědecké účely
a nově přicházející duální přijímače pro GIS aplikace) se zvyšuje poptávka po DGPS a RTK korekcích
poskytovaných pro tyto přijímače. Síť permanentních stanic CZEPOS poskytuje tyto korekce pouze
pro přijímače využívající GPS satelitů. Doposud jediným výrobcem satelitních přijímačů
využívajících obou existujících navigačních systémů (NavStar a Glonass) je japonská firma Topcon
Corporation, a proto největší aktivity pro vybudování GPS-GLONASS celoplošné sítě permanentních
stanic vyvinul výhradní dovozce těchto přijímačů do ČR a SR, firma GEODIS BRNO. Síť vzniká ve
spolupráci firmy GEODIS BRNO, Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, VÚGTK,
Vysoké školy báňské v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Spojením referenčních stanic těchto
organizací vybavených přijímači TOPCON GB-1000 se vytváří síť, která bude poskytovat RTK
korekce jak pro GPS, tak i pro GLONSS navigační systémy.
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3. Komponenty sítě
3.1 Satelitní přijímače určené pro permanentní sítě.
Pro použití systémů GPS – GLONASS nabízí firma Topcon v současné době dva
modely přijímačů , duální GB-1000 nebo Odyssey RS. Oba tyto modely jsou
navrženy speciálně pro síťové aplikace a pro dlouhodobou spolehlivou a
nepřerušovanou činnost.
V síti TopNET jsou používány přijímače GB-1000 s následujícími parametry:
Sledované signály: GPS , GLONASS, L1,L2,C/A a P kod
Upgrade rate: 1 sec
GPS GLONASS
RTK: 1 sec
přijímač GB-1000
Paměť: 96 MB
Porty: 3 x RS-232, USB, Ethernet
3.2 Antény
Topcon nabízí při použití systémů GPS – GLONASS v závislosti na požadavcích
uživatele dva typy antén.
Je-li požadován typ Choke Ring, je možné použít CR-3 . Není-li Choke Ring
požadován, je možné použít anténu PG-A1. Obě tyto antény mohou být dodány
s ochranným kuželem, který chrání anténu před sněhem, mechanickými částečkami,
ptáky a dalšími vlivy prostředí.
GPS GLONASS
Anténa CR-3

3.3..Síťový software TopNET
Síťový softwaru TopNET je založen na modulární struktuře tvořené několika moduly.

TopNET-S
Zajišťuje komunikaci mezi referenčními stanicemi a serverem. Komunikace mezi serverem a
stanicemi je možná přes internet, modem, USB nebo sériové rozhraní.
Modul TopNET-R
„Klient program“, který řídí a ovládá referenční stanice připojené přes TopNET S.
Umožňuje monitorování stanic, organizaci přenosu měřených dat, dálkový upgrade firmware a pod.

Ukázka zobrazení připojených aktivních referenčních stanic
Modul TopNET-N
„Klient síťový program“ přijímající a vysílající RTK data přes NTRIP caster ke koncovým
uživatelům. Umožňuje zapojit do sítě i referenční přijímače jiných výrobců a případně NTRIP castery
jiných sítí.
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Modul TopNET-VRS
Modelování RTK dat ve formátu FKP, VRS a RTCM 3.0
Rovněž budou generovány DGPS korekce.
3.4 Komunikace v síti
Data jsou k dispozici v internetovém protokolu NTRIPDatová komunikace v síti TopNET. Propojení
jednotlivých referenčních stanic se serverem je provedeno pomocí internetové sítěprotokolem TCP/IP.
Připojení do sítě je buď pomocí přímého drátového spojení nebo pomocíWIFI nebo GPRS modemů.
Připojení „rover“ přijímačů je pomocí GPRS modemů (mobilních telefonů) protokolem NTRIP.
Schéma propojení sítě TopNET

NTRIP CASTER
VESOG

TopNET- S (SERVER)
NTRIP
CASTER
TopNET - R, N, VRS

4. Vlastnosti sítě TopNET
Síť permanentních referenčních stanic Topcon řízená síťovým softwarem TopNET má následující
funkce:
-

Poskytuje kontinuální RTK a „post-processing“ data. Postprocessing“ data jsou ve formátu
RINEX. RTK data jsou ve formátu RTCM 2.3, FKP, VRS, RTCM 3.0.
Může být zavedený společný komunikační systém.
Všechny referenční stanice jsou nastaveny v jednom souřadnicovém systému.
Všechny referenční stanice jsou průběžně monitorovány.
Všechny zjištěné problémy systému jsou hlášeny obsluze.
Podpora GPS a GLONASS.

Tyto funkce poskytují všem uživatelům, kteří požadují RTK a „post-processing“ data následující
výhody:
- RTK korekce jsou trvale poskytovány v oblasti pokryté sítí, čímž eliminují potřebu
- zřizování dočasných referenčních stanic.
- RTK korekce jsou poskytovány automaticky z nejbližší referenční stanice. Uživatel nemusí
manuálně vybírat nejbližší funkční „mountpoint“.
- Eliminují případné hrubé chyby v nastavení dočasných referenčních stanic.
- Zvyšují výkonnost tím, že není nutné mít osobu určenou pro hlídání referenční stanice.
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Definovat komunikační metody v oblasti pokrytí
“Jednomužní okamžité ” RTK řešení pro více zákazníků
Kompletní síť VRS může zvýšit přesnost a také zkrátit dobu inicializace
Podpora GPS a GLONASS umožňuje rozšířenou činnost v oblastech se zakrytými satelity
(umělými nebo přírodními překážkami, pod stromy) a nebo v časových intervalech
s nedostatečným počtem GPS satelitů

5. Současný stav a výhled budování sítě TopNET

TopNET Geodis
Plánované bodyTopNET
VESOG
Síť USMH
Plánované body USMH

V současné době je do sítě TopNET připojeno 11 GPS GLONASS přijímačů. Během prvního pololetí
2006 by mělo být připojeno dalších 5. Souřadnice všech bodů připojených do sítě jsou určeny
v systému ETRS z bodů sítě DOPNUL

6. Možnosti dalšího vývoje sítě TopNET
Vzhledem k tomu, že se modernizují navigační systémy GPS a GLONASS a bylo zahájeno vypouštění
prvních satelitů Evropského systému GALILEO, dá se v nejbližších letech očekávat, že klienti budou
požadovat poskytování síťových korekcí, které budou využívat všechny nové signály na stávajících
systémech a nové signály systému Galileo. Firma Topcon Corporation přichází již nyní s novou
univerzální sledovací technologií G3. Nový Paradigm G3 čip obsahuje 72 univerzálních kanálů
schopných sledovat všechny současné i budoucí signály ze všech tří navigačních systémů
GPS,GLONASS i GALILEO.
GPS
L1, L2 a L5 nosná, C/A a L2C, P-Code na L1 a L2
GLONASS L1 a L2 nosná, L1 CA a L2 CA, P-Code na L1 a L2
GALILEO L1, E1, E2, E5 a E6
První přijímač využívající technologii G3 je NET G3 určený speciálně pro referenční stanice v
permanentních sítích. Rovněž tak již byla vyvinuta nová anténa CR-G3 určená pro příjem všech výše
uvedených signálů.
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Jakmile bude možné začít komerčně využívat všech nových signálů, předpokládá se postupná obnova
stávajících duálních přijímačů v síti za nové multikonstalační přijímače Topcon NET-G3.

TopNET - GPS/GLONASS Permanent Reference Stations Network
Abstract
Development of GNSS technologies was oriented to network solutions giving large area coverage by
RTK corrections during last years. Special attention was to raising networks by presently active
satellite system with possible future extension by newly rising Galileo system.
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Zkušenosti ze 4-letého provozu systému virtuálních referenčních
stanic by/S@t v České Republice
Ing. Václav Bolina,
VIAGEOS spol. s r.o., Heleny Malířové 7, 160 00 Praha 6
bolina@.viageos.cz

Ing. Jan Fafejta
GEODET, spol. s r.o., Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
fafejta@.geodet.cz

Abstrakt
Vznik sítě, její popis a vybavení stálých referenčních stanic, centrální počítač, jeho funkce. Umístění
referenčních stanic a centrálního počítače, přenos dat z referenčních stanic do centrálního počítače,
přenos dat z roveru uživatele do centrálního počítače, použitý software, výpočet korekcí a jejich
přenos do roveru uživatele. Popis principu virtuální referenční stanice. Zkušenosti s provozem sítě a
její postupné zlepšování, zavedení webové aplikace pro stahování dat pro postprocessing a možnosti
rozvoje sítě.

1. Současný stav sítě v České Republice
1.1 Založení akciové společnosti by/S@T group a.s.
K vybudování sítě diferenciální GPS v ČR se spojily soukromé geodetické firmy v ČR a k dosažení
tohoto cíle vytvořily v roce 2000 akciovou společnost by/S@T group a.s. se sídlem v Praze.
Nejvýznamnějšími akcionáři jsou tyto firmy : VIAGEOS, spol. s r.o., Praha 6, GEODET, spol. s r.o.,
Praha 4, GEOMETRA OPAVA, spol. s.r.o., Opava, Geodézie Krkonoše s.r.o. Harrachov, AREA spol.
s r.o., Praha 9, GEOING Plzeň, spol. s r.o., Plzeň, GT ATELIER GEODEZIE s.r.o., Praha 4,
Geodetická kancelář Hoška - Komárek, Jindřichův Hradec, THEODATA-GP Eduard Fleischer.
1.2 Budování sítě
Vzorem pro naši českou síť virtuálních referenčních stanic byla stejnojmenná síť ve SRN v Bavorsku,
od které bylo též plánováno nakoupení potřebného přístrojového a softwarového vybavení. Tato
společnost však v průběhu následujících několika měsíců sice zanikla, ale autor softwaru vlastnící
firmu Terrasat gmbh se při pozdějším spojení s významným výrobcem techniky pro GPS TRIMBLE
prosadil na evropském trhu. Byla tak zajištěna kontinuita vývoje tohoto ve světě velmi uznávaného
programového produktu a tak mohl projekt by/S@T v ČR po určité, těmito změnami vynucené
přestávce pokračovat.
Hned od začátku navázala akciová společnost by/S@T group a.s. též velmi významné jednání o
spolupráci na tvorbě této sítě s Českými dráhami. S Českými dráhami byla uzavřena smlouva, která
upravuje vzájemné vztahy k oboustrannému prospěchu, neboť umožňuje využívat telekomunikační síť
Českých drah pro přenos dat z referenčních stanic do centrálního počítače a současně umožňuje
výhodné využívání sítě by/S@T pro potřeby Českých drah. Jako místa pro umístění stálých
referenčních stanic byly tedy vybrány nádražní budovy, kde je snadná dostupnost telekomunikační sítě
Českých drah. Bylo rovněž rozhodnuto - po konzultaci s odborníky z Českých drah - o vybudování
prvních čtyř stálých referenčních stanic v prostoru středních Čech, neboť tak dochází k pokrytí
nejvýznamnější části území našeho státu, které je i z hlediska komerčního využívání sítě
nejperspektivnější. Vzhledem k tomu, že optimální vzdálenost mezi jednotlivými stálými referenčními
stanicemi je 50, maximálně 70 km bylo zvoleno jejich umístění na nádražích v těchto městech :
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Kolíně
osazeno aparaturou Trimble 4000 SSE
Benešově
osazeno aparaturou Trimble 4000 SSE
Berouně
osazeno aparaturou Ashtech Z 12
Všetatech
osazeno aparaturou Ashtech Z 12
Tyto čtyři stálé referenční stanice tvoří dva takřka rovnostranné trojúhelníky v jejichž středu leží
hlavní město Praha. Přípravné práce pro vybudování těchto stanic byly zahájeny ještě v roce 2000. I
když byly částečně zpožděny vlivem shora popsaných událostí v Německu, přesto byly hned na jaře
následujícího roku stálé referenční stanice osazeny příslušnou technikou a propojeny do centrálního
počítače (GPSNet Control Centre společnosti by/S@T group a.s.), který je umístěn v areálu Českých
drah v Praze 9 - Hrdlořezích. V roce 2001 byl dodán a instalován potřebný software od německé firmy
Terrasat a ve dvou měřických kampaních byly určeny souřadnice JTSK fázových center antén na
každé referenční stanici pomocí měření GPS na čtyřech až pěti k příslušné referenční stanici
nejbližších bodech sítě Dopnul. Smyslem dvou měřických kampaní bylo ověření stability anténních
stožárů a polohy fázových center antén.
1.3 Princip sítě by/S@T
Systém použitý společností by/S@T group a.s. je založen na principu virtuálních referenčních stanic VRS (Virtual Reference Station), pro který je nutno mít vybudovánu síť, nejméně tří stálých
referenčních stanic GPS, přijímajících nepřetržitě údaje (signály) z geodetických družic. Tyto údaje
jsou pomocí stálého spojení po pevných linkách nepřetržitě přenášeny do centrálního počítače. V
centrálním počítači je permanentně vytvářen model pro území, ze kterého jsou přenášeny shora
zmíněné údaje zahrnující opravy ze zbytkových chyb družicových efemerid, atmosférické,
ionosférické a troposférické korekce. Uživatelé sítě se spojují s centrálním počítačem pomocí sítě
GSM. K jejich GPS aparatuře musí být proto připojen modem GSM se schopností přenášet data.
Většina v současnosti prodávaných mobilních telefonů tento požadavek splňuje. Data přijímaná
uživatelovou mobilní stanicí GPS jsou pomocí modemu GSM vysílána do centrálního počítače. Pro
takto zjištěnou přibližnou polohu vypočte centrální počítač - po příslušných korekcích - polohu v
prostoru představující tak zvanou virtuální referenční stanici. K této virtuální referenční stanici jsou
dále počítány korrekce a ty jsou po celou dobu připojení přenášeny do uživatelovy přenosné stanice
GPS. Zpracování dat z permanentních stanic, výpočet virtuálních stanic jednotlivých uživatelů a jim
náležejících diferenciálních korekcí probíhá na centrálním počítači softwarem GPSNet verze 1.61
firmy Trimble. Po dobu, po kterou je uživatelova GPS pomocí GSM k centrálnímu počítači bez
přerušení připojena, jsou všechny určované body počítány s minimální základnovou chybou a to díky
blízkosti virtuální referenční stanice. Po přerušení práce a odpojení od centrálního počítače (přesun do
jiného prostoru vzdáleného třeba jen několik stovek metrů) se provede další inicializace, vypočte se
nová virtuální referenční stanice a pak se celý proces opakuje. Tento systém poskytuje uživateli
především významné ekonomické výhody, neboť odpadají investiční náklady na pořízení vlastní
referenční stanice, provozní náklady na její provoz, mzdové náklady na její obsluhu a náklady spojené
s obstaráním údajů o pevných bodech včetně jejich vyhledání v terénu. Přesný vyrovnávací algoritmus
poskytuje uživateli jistotu pro dosažení maximální možné přesnosti.
Na tomto principu pracuje již v Evropě řada sítí stálých referenčních stanic v Německu, Dánsku,
Švýcarsku, pokrývajících celé území těchto států. V transformujících se zemích střední a východní
Evropy je česká síť by/S@T první.
1.4..Provoz a testování sítě
S poskytovatelem softwaru GPSNet Terrasat má by/S@T group a.s. smlouvu na kontinuální upgrade.
V sídle firmy je instalován software PCAnywhere, který umožňuje vzdálenou komunikaci se
serverem včetně diagnostiky celého systému a sledování pohybu jednotlivých uživatelů.
Přesnost systému vybudovaného firmou by/S@T group a.s. na území ČR byla ověřována v rámci
výzkumného úkolu „Testování systému virtuálních referenčních stanic“ vypsaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním. Cílem tohoto úkolu bylo ověřit přesnost a spolehlivost výsledků
dosažených při využití systému VRS používaného firmou by/S@T group a.s. v České republice a
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stanovení případné závislosti na poloze bodu a na příjmových podmínkách. Testovány byly souřadnice
dosažitelné v obou národních souřadnicových systémech, tedy v ETRS-89 i S-JTSK a Bpv. Do testu
byly zahrnuty nezávislé opakované observace na přibližně 90 bodech a naměřená data byla
zpracovávána ve VÚGTK Zdiby, geodetická laboratoř Pecný. Výsledky tohoto úkolu konstatovaly, že
pro soubor geocentrických souřadnic bylo dosaženo střední polohové chyby mxy=+0.019 m a střední
chyba výšky mH=+0.051 m.
Byl rovněž úspěšně otestován subsystém umožňující využití kódových přístrojů pro práce v síti VRS.
byS@T group a.s. vyvinul vlastní programovou aplikaci, jejíž test prokázal pro testovaný přístroj
GPSIII firmy Garmin zvýšení přesnosti z 10 m v poloze a 18 m ve výšce na 2,5 m v poloze a 5 m ve
výšce. Aplikace využívá výstupů ze software GPSNet a na centrálním počítači běží souběžně jako
samostatný produkt.
Postupně bylo provedeno úspěšné testování nejprodávanějších přístrojů pro GPS v tomto časovém
sledu :
Trimble
Leica
Sokkia
by/S@T group a.s. má uzavřeny dohody o spolupráci s dealery shora uvedených přístrojů působícími
v ČR.
1.5 Poskytované služby
Společnost poskytuje v současné době služby v tomto rozsahu :
a) Družicová referenční služba VRS (virtuální referenční stanice)
Aktuální pozice mobilní stanice (Rover) se zasílá na centrální počítač, kde z těchto dat a s
využitím dat ze sítě stálých referenčních stanic se vypočte pozice virtuální referenční stanice. K ní
jsou nadále pomocí speciálního software počítány korrekce, které jsou uživateli zasílány v
sekundových intervalech. Datovou komunikaci zprostředkovává GSM modul.
Přenos dat z roveru (dvoufrekvenčního přijímače) do centrálního počítače je pomocí standardního
formátu NMEA a přenos korrekčních dat z centrálního počítače do roveru je ve formátu RTCM
2.1.
b) Postprocessing
Pro pozdější vyhodnocení (“postprocessing“) jsou k dispozici příslušná data na Internetu pomocí
webové aplikace, kterou lze nalézti na www.refsale.bysat.cz .

2. Budoucnost sítě by/S@T
2.1 Architektura sítě
Síť by/S@T bude i nadále koncipována jako soustava permanentních referenčních stanic založená na
principu virtuálních referenčních stanic s rozmístěním jednotlivých stanic ve tvaru rovnostranných
trojúhelníků se stranami cca 50-70 km. Naměřená data ukládána v aparaturách a zároveň zasílána po
pronajatých pevných linkách Českých drah do datového centra s frekvencí 1 Hz. V tomto datovém
centru se data shromažďují v centrálním počítači, kde se dále pomocí softwarů GPSNet, DGPSNet a
RTKNet od firmy Trimble Navigation prostorově zpracovávají, vyhodnocují a ukládají a přeposílají
na webový server pro jejich další prezentaci.
Funkce jednotlivých softwarů je následující:
GPSNet Software
- provádí kontrolu komunikace s jednotlivými referenčními stanicemi (bez potřeby PC na
jednotlivých stanicích)
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podpora přijímačů různých výrobců
umožňuje dálkově nastavovat parametry na jednotlivých referenčních stanicích
data integrity monitoring
detekce chyb
detekce a opravy cycle slipů
RAIM monitoring
uživatelsky definovaná chybová hlášení posílaná přes e-mail / SMS
vytváří a archivuje data ve formátu RINEX s vícenásobnou volbou intervalu ukládání na lokální
nebo síťové disky
statisticky analyzuje data a provádí monitoring integrity jednotlivých stanic sítě
single base RTCM generátor nebo CMR RTK zprávy z nejbližší referenční stanice
pomocí integrované funkce FTP zrcadlení zásobuje daty WEB server pro snadné publikování
dat
zpřesňování pomocí aktualizovaných IGS Ultra Rapid Orbitů
reportů ve formátu XML pro snadnou webovou publikaci

DGPSNet Software
- síťově modelované RTCM zprávy optimalizované na síti referenčních stanic vzdálených 70-300
km pro pohybující se L1 C/A přijímače (rover) s přesností 0.5 m
- pomocí síťového řešení se redukuje multicestné šíření
- RTCM zprávy 1,2,3 a 9
RTKNet Software
- provádí nejvyšší úroveň RTK vycházející ze síťového řešení
- umožňuje rychlou inicializaci s cm přesností uvnitř a částečně i vně sítě (až do 20 - 40 km)
- plně síťové modelování ionosférických, troposférických a ephemeridových chyb
- VRS™ (Virtual Reference Station) procesor provádí síťově modelované RTK zprávy pro
pohyblivé přijímače (rover) na podstatně větších plochách než standardní RTK
- umožňuje vysílání SAPOS/FKP RTK korekcí
- tvorba RINEX a „síťových“ dat pro VRS postprocessing
WEBServer Software
- shromažďuje naměřená data ve formátu RINEX případně jiných
- prezentuje příjmové podmínky na jednotlivých referenčních stanicích včetně jejich statistik
- provádí autorizaci a statistiku přístupu uživatelů
- pro autorizované uživatele umožňuje stahování RINEX dat buď z jednotlivých referenčních
stanic nebo pro uživatelem zadané souřadnice vygeneruje RINEX data pro Virtuální Referenční
Stanici (VRS) pro postprocesingové zpracování
MINIMUM SOFTWARE REQUIREMENTS
2.2 Systémové požadavky
Na straně referenční stanice :
- geodetický dvoufrekvenční přijímač
- terminál adapter nebo ISDN modem nebo PTSN modem nebo terminal server pro TCP/IP nebo
použití přijímače s ethernetovým portem (RJ-45 nebo BNC)
- pronajatá linka nebo přístup na internet či intranet
- přenosové rychlosti postačují 9600 nebo 19200
Na straně výpočetního centra:
- PC s 1.7 GHz nebo rychlejším procesorem
- min 512 MB RAM
- min 40 GB harddisk
- paralelní port (pro dongle)
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- SVGA monitor min 800 x 600
- multiportové zařízení (pro připojení modemů po pronajatých linkách) nebo
Ethernet router
- klávesnice a myš
- CD-ROM drive
- operační systém Microsoft Windows 2000 nebo Windows XT Professional
- access server nebo modemová banka (pro rover uživatele)
Na straně mobilního uživatele (rover):
- GPS přijímač akceptující příjem RTCM v2.1, 2.2,2.3 nebo CMR
- Celulární nebo CDPD nebo GPRS modem
2.3 Plošné rozšíření sítě
Pro celorepublikové pokrytí se počítá s rozšířením stávajících 4 stanic na celkový počet 30
permanentních referenčních stanic. Byly posouzeny tři nabídky od zástupců výrobců firem Trimble,
Leica a Sokkia. Jako cenově, ale hlavně systémově (stejný výrobce zpracovatelského softwaru)
nejvýhodnější se jeví nákup sestavy od firmy Trimble. Sestava obsahuje geodetický dvoufrekvenční
přijímač NetRS, kabeláž a Zephyr Geodetic anténu. Tento přijímač obsahuje 150 MB interní paměť
pro permanentní zálohování dat. V případě výpadku na vedení se dá z této zálohy doplnit chybějící
data pro následný postprocessing. Taktéž je tento přijímač připraven na příjem očekávané L2C
frekvence. Stačí pouze dodatečně (dle výrobce zdarma) změnit firmware přístroje. Tyto aparatury
umožňují jak “klasický“ přenos přes 4 sériové porty (RS232), tak i přes porty RJ-45, umožňující
přenos přes IP po internetu či intranetu přímo do datového centra. Tímto by se umožnilo do systému
Připojit do systému externí referenční stanice, které by nebylo možno obsloužit pomocí pronajatých
datových linek Českých drah (například referenční stanice umístěné na Katastrálních úřadech), je
možné, avšak pro toto řešení je nezbytné připojení každé takovéto referenční stanice na internet či
intranet. Bylo by však nutné otestovat, zda nedochází k velkému zpoždění dat z referenčních stanic.
Dále by bylo nutné přikoupit WEB Server pro rozšíření systému o možnost zabezpečeného stahování
RINEX dat k uživatelům po internetu. Přípojné místo výpočetního centra je již dnes spojeno kapacitní
linkou na internet. Nová verze softwaru GPSNet má již vyřešenu možnost připojení rover klientů
(pomocí GPRS) přes Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP). Toto řešení
přináší úsporu jak na straně hardware na centrálním počítači (není potřeba tolik datových GSM
terminálů), tak hlavně na straně uživatelů.

3. Zkušenosti s provozem sítě
Síť byla využívána již od svého vzniku zejména pro tvorbu bodových polí a nutno říci, že se pro tento
účel velmi osvědčila. Oproti dosavadním metodám, při kterých bylo vždy nutné mít jednu soupravu
GPS jako referenční na známém bodě, tak při této nové metodě došlo k výrazným úsporám času,
potřebné techniky i odborných pracovníků. Snížila se výrazně náklady na přípravu měření i dopravu.
Současně se zvýšila přesnost metody RTK na úroveň postačující pro tvorbu bodových polí. Po
schválení transformačního programu GTK-bysat není již při nižších nárocích na přesnost nutné
provádět dotransformaci.
V úprůběhu prpvozu sítě byla též provedenas řada úprav spočívající v lepší informovanosti uživatele
sítě a to i v průbšhu měření v terénu.
Byla také zpřístupněna data pro postprocessing vytvoření speciální webové aplikace umožňující
stahovat data přes Internet přímo do vlastního počítače k jejich dalšímu zpracování. Starší data, která
již nejsou přístupná přes tuto webovou aplikaci lze objednat u provozovatele sítě za celou dobu jejího
provozu, tj. od roku 2002.
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4. Závěr
Snahou společnosti by/S@T group bylo od zahájení prací na budování sítě permanentních
referenčních stanic v ČR spolupracovat s ČÚZK. Od původního předávání informací a konzultací o
možnostech této sítě došlo v roce 2002 k otestování sítě by/S@T a v roce 2003 se uskutečnila pracovní
porada pracovníků VÚGTK se zástupci naší firmy.
Poptávka po polohově komunikačních technologiích neustále vzrůstá a vzrůstají i nároky na její
kvalitnější uspokojování, což je příležitost pro uplatnění systému sítě virtuálních referenčních stanic.
Je však nutno tento systém co nejrychleji rozšířit na celé území naší republiky, neboť jedině potom
bude stoprocentně využitelný organizacemi s celostátní působností. Je jasné, že tyto systémy musí být
neustále zdokonalovány a jejich management se musí snažit maximálně vycházet vstříc jejich
uživatelům jak co se týče komfortu služby tak i její dostupnosti. Jsou si toho vědomi i ve vyspělých
zemích s již fungujícími obdobnými sítěmi. Na příklad v Německu dochází k integraci v současnosti
již provozovaných systémů se stálými referenčními stanicemi. Státem vybudovaná síť stálých
referenčních stanic „SAPOS“ uzavřela dohodu s privátní sítí „ascos“. Stalo se tak pod heslem v
Evropě již mezi geodety velmi známým „PPP“ (Public Private Partnership). Domníváme se, že i v naší
zemi nastal čas k takové spolupráci a bylo by přímo symbolické začít budovat základy partnerství a
spolupráce při budování principiálně nových základů geodetických.

Experience from 4-years Using of Virtual Reference System
By/s@t in Czech Republic
Abstract
Origin of the network, its description and equipment of permanent reference stations, central
computer, its functions. Location of reference stations and central computer, data transfer from
reference stations to the central computer, data transfer from user´s rover to the central computer,
applied software, calculation of corrections and their transfer to user´s rover. Description of virtual
reference station principle. Experience with network operation and its successive development.
Installation of web application to data downloading to postprocessing and development chances of the
network.
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Standardizace a metrologie v geodezii
Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
250 66 Zdiby 98
e-mail:jiri.lechner@vugtk.cz

Abstract
V příspěvku jsou uvedeny povinnosti zeměměřického inženýra při výkonu zeměměřických
činností z hlediska metrologie a standardizace z oblasti geometrické přesnosti staveb v České
republice. Je dán přehled a popis jednotlivých norem pro plánování geometrické přesnosti staveb, pro
měřicí procesy, pro kontrolu a hodnocení geometrické přesnosti.

Povinností zeměměřického inženýra při výkonu zeměměřických činností je dodržovat předpisy,
zejména zákon o zeměměřictví, jeho prováděcí vyhlášku, zákon o metrologii, jeho prováděcí vyhlášky
a další obecně závazné předpisy.
U vybraných zeměměřických činností úředně oprávněný inženýr ještě potvrzuje, že výsledky
zeměměřických činností „Náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům“ a dále podmínkám
písemně dohodnutým s objednatelem.
Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna při ověřování výsledků zeměměřických činností,
uvedených v § 13 odst.1 písm. c tohoto zákona jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené
právními předpisy a písemně dohodnuté podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s
právními předpisy.
Jedním z požadavků obecně závazných předpisů je používání navázaných měřidel, tj. zpravidla
kalibrovaných měřidel (zákon o zeměměřictví a zákon o metrologii). Návaznost měřidel je definovaná
v § 5 zákona o metrologii jako zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty
veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.
Zákon o metrologii definuje měřidla jako:
a) etalony,
b) pracovní měřidla stanovená,
c) pracovní měřidla nestanovená,
d) referenční materiály.
Z hlediska měřidel využívaných pro účely zeměměřických činností je lze zařadit do kategorie
pracovních měřidel nestanovených. Pro zjednodušení bude v dalším textu pojednáno zejména o
pracovních měřidlech nestanovených.
V § 4 odst. 3 zákona o zeměměřictví je ustanovení: „Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu,
vyžadující použití měřidel, mohou být vykonávány pouze s použitím těchto měřidel splňujících
požadavky zvláštního právního předpisu“. Tímto zvláštním předpisem je obecně závazný předpis –
zákon o metrologii.
Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob
(dále jen subjekty) a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti
měřidel a měření.
V § 18 zákona o metrologii je striktně vyžadováno zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a
měření a pro subjekty je deklarována povinnost vytvoření metrologických předpokladů pro ochranu
zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřeně ke své činnosti.
V § 11 odst. 5 zákona o metrologii se praví, že jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje
v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější jiný způsob či
metoda.
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V České republice je vlastní kalibrace měřidel řešena nezávisle dvěma způsoby:
1) z hlediska státní legislativy zákonem o metrologii č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 119/2000
Sb., zákona č. 137/2002 Sb., a zákona č. 13/2002 Sb. a dále prováděcími vyhláškami č. 262/2000
Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření ve znění vyhl. č. 344/2002 Sb.,
vyhláškou č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla
podléhající schválení typu a vyhláškou č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a o
jejich označování,
2) z hlediska systému kvality normami ČSN EN ISO 9000 a 9001 a souvisejícími předpisy.
Oba tyto směry mají za cíl zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření. Tato podmínka se
zpravidla zabezpečuje kalibrací, resp. navázáním měřidel na etalony vyšší metrologické kvality.
V případě zájmu subjektů o zabezpečení požadavků zákona o metrologii a zároveň i požadavků ČSN
EN ISO 9000 a 9001 vlastními silami je toto možné pomocí svých hlavních etalonů.
Pro akceptovatelnost vlastních kalibračních činností je nutné zabezpečit:
- realizaci etalonů pro jednotlivé geometrické parametry,
- zpracování technologií pro vlastní navázání etalonů,
- navázání etalonů na etalony vyšší metrologické kvality,
- rozpočet nejistot navázání,
- zpracování technologií kalibrace měřidel,
- rozpočty nejistot pro kalibrační postupy,
- realizace kalibračních postupů,
- vyhotovení certifikátů – kalibračních listů.
U těchto uvedených kroků je zapotřebí vést příslušnou dokumentaci dle požadavků předpisů a provést
posouzení činností a dokumentace oprávněným auditorem (požadavky zákona o metrologii a
požadavky ČSN EN ISO řady 9000 a souvisejících dokumentů).
Stanovit jednotnou technologii kalibrací, vzhledem k široké škále různorodých vstupů při
kalibračních činnostech není možné. Tyto jsou zpracovány pro konkrétní podmínky (etalon a
podpůrné disponibilní prostředky) a jsou tzv. „know how“ jednotlivých organizací.
Z výše uvedeného je zřejmé, že problematika zajištění návaznosti měřidel není zcela jednoduchá,
zejména z hlediska technologického a ekonomického.
Organizace by měly před realizací návazností měřidel zvážit technické možnosti a na základě
ekonomického rozboru rozhodnout, zda se jim vyplatí vlastní řešení, nebo zda využijí služeb
autorizovaných, popř. akreditovaných subjektů, kde jsou náklady na realizaci rozvrstveny a kde je
zaručena v rámci autorizace a akreditace profesionalita prací.
Jedná se především o pracoviště Českého metrologického institutu (ČMI), autorizovaná metrologická
střediska, akreditované kalibrační laboratoře a střediska kalibrační služby.
Seznam těchto pracovišť je uveden na příslušných webových stránkách Českého institutu pro
akreditaci (ČIA), popř. ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (ÚNMZ).
Komplexní metrologické služby pro oblast zeměměřictví a stavebnictví zajišťuje také akreditovaná
kalibrační laboratoř a autorizované metrologické středisko ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém, 250 66 Zdiby 98.
Ujištění se o správné funkci měřidla před vlastním měřením je řešeno pro práce ve výstavbě
souborem norem ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení
geodetických a měřických přístrojů - Část 1-7 a ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve
výstavbě – Určování přesnosti měřicích přístrojů –
Část 2: Měřická pásma
Část 7: Přístroje používané při vytyčování
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Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150 m, kde jsou
uvedeny konkrétní příklady jak se o tomto přesvědčit a parametry měřidla zdokumentovat. Uvedené
příklady však nemohou nahradit postupy pro kalibraci geodetických měřidel.
Veškeré ČSN mají doporučený charakter a závaznými se stávají prostřednictvím jiného právního
předpisu. Pro oblast zeměměřictví plní tuto funkci prováděcí vyhláška k zákonu o zeměměřictví vyhl. č. 31/1995 v pl. znění. Rozšiřující funkci závaznosti plní dále smluvní ujednání na dodávku
zeměměřických činností mezi objednatelem a zhotovitelem.
Správcem ČSN je Český normalizační institut (ČNI) - příspěvková organizace, která je výkonnou
organizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a který
organizuje zpracování, přejímání a revize ČSN prostřednictvím technických normalizačních komisí.
Informace o zpracování nových, popř. revizích stávajících norem jsou veřejnosti oznamovány
prostřednictvím Věstníku ÚNMZ. V případě zájmu a nutnosti uplatnění technických řešení se může
subjekt zapojit do připomínkového řízení k dané normě.
České technické normy pro geometrickou přesnost ve výstavbě lze rozdělit na část terminologickou,
blok norem pro navrhování geometrické přesnosti, blok norem realizačních procesů a blok norem pro
měření, kontrolu a hodnocení geometrických parametrů.

Terminologie
ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – Slovník a vysvětlivky -1996
Tato norma byla převzata a obsahuje běžně používané termíny pro vytyčování, měření a ostatní
zeměměřické činnosti ve výstavbě s patřičným výkladem jako např.
„zeměpisné souřadnice - úhlové souřadnice vyjádřené jako šířka a délka určující bod na zemském
povrchu vůči rovníku a Greenwichskému poledníku geographic co-ordinates“
V r. 1999 byla vydána terminologická norma ČSN ISO 1803 Pozemní stavby – Tolerance –
Vyjadřování přesnosti rozměru- Zásady a názvosloví.
Norma obsahuje základní definice a termíny vztahující se k přesnosti rozměrů s rejstříkem anglických,
německých, francouzských a českých názvů.
Norma je zatříděna podle znaku 73 0201 a společně s převzatou normou ČSN ISO 7078 pokrývají
terminologii problematiky geometrické přesnosti, např.:
úředně oprávněný zeměměřický inženýr – fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění, podle
podmínek uvedených v zákonu č. 200/1994 Sb.
geometrický parametr (x,y, …) – délková nebo úhlová veličina. Geometrický parametr vymezuje
rozsah veličiny v daném směru, přímce nebo úhlu,
základní (nominální) hodnota geometrického parametru (x) – hodnota geometrického parametru
vyjádřená v měrných jednotkách, stanovená v projektu,
skutečná hodnota geometrického parametru (x) – hodnota geometrického parametru zjištěná měřením
s určenou přesností – nejistotou,
skutečná odchylka geometrického parametru – rozdíl mezi skutečnou a základní hodnotou
geometrického parametru (x – x nom), obecně obsahující složku náhodnou i systematickou,
přetvoření – (dříve inherentní odchylka) – časově závislá (trvalá nebo vratná) odchylka geometrického
parametru způsobená fyzikálními a chemickými příčinami, zejména změnou teploty a vlhkosti,
smršťováním, dotvarováním, chemickými reakcemi atd.,
funkční geometrický parametr – parametr, rozhodující o funkční způsobilosti stavby: jeho skutečná
hodnota musí odpovídat funkčním požadavkům s požadovanou pravděpodobností.

Normy pro navrhování
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.
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Norma stanoví základní charakteristiky přesnosti a základní požadavky pro navrhování, zjišťování,
kontrolu a hodnocení přesnosti geometrických parametrů, které bezprostředně ovlivňují plnění
funkčních požadavků staveb po dobu jejich životnosti.
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. (1995)
Norma obsahuje základní charakteristiky přesnosti, funkční požadavky, schéma návrhu, zásady pro
navrhování při výchozím odhadu i podrobném návrhu přesnosti, zásady výpočtu přesnosti.
Obsahuje ustanovení o předepisování kontroly přesnosti a dokumentaci požadavků přesnosti.
V informativní příloze jsou uvedeny doporučené hodnoty funkčních charakteristik přesnosti pomocí
hodnot mezních odchylek a dále metodické principy výpočtu přesnosti.
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti. Norma se používá pro
označování charakteristik přesnosti při navrhování geometrické přesnosti.
Pro vytyčovací výkresy platí ČSN 73 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb.

Normy realizačních procesů
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky
Norma stanoví zásady provádění vytyčovacích prací a výpočtu kritérií přesnosti (nejistoty) vytyčení
pro všechny druhy staveb, pro které nebyly vydány zvláštní technické normy nebo předpisy.
Je vysvětlena použitá speciální terminologie, používaná v zeměměřictví. Jsou definovány proces
vytyčovacích prací s rozdělením na vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení, využitelné
referenční systémy a je uvedeno rozdělení druhů staveb. Dále jsou uvedena kriteria přesnosti
(nejistoty) vytyčení (výpočet mezní vytyčovací odchylky a směrodatné odchylky ze stavební
tolerance), kontrola vytyčení, primární systém (vytyčovací síť), sekundární systém, podrobné vytyčení
a předepisování vytyčovacích odchylek.
V normativní příloze jsou uvedeny příklady parametrů přesnosti pro užívané druhy technologie
vytyčovacích prací.
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2 : Vytyčovací odchylky. Norma stanoví hodnoty
mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb a pro vytyčování staveb
s prostorovou skladbou. Dále stanoví zásady pro užívání hodnot mezních vytyčovacích odchylek,
popř. způsob určování jejich hodnot.
Je uveden krátký výčet používané terminologie a následuje podrobný přehled hodnot mezních
vytyčovacích odchylek pro jednotlivé druhy staveb ve vazbě na vytyčení prostorové polohy stavby a
podrobné vytyčení.
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení.
(1992)
Kromě obecných zásad pro předepisování přesnosti osazení uvedených druhů dílců norma obsahuje
v informativních přílohách orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při
osazení různých druhů stavebních systémů a jejich materiálové varianty, mimo ocelové konstrukce,
pro které platí ČSN 73 2611.
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost
monolitických betonových konstrukcí. (1993)
Norma stanoví zásady pro určování mezních odchylek a tolerancí pro hrubou stavbu monolitických
betonových a železobetonových konstrukcí, zásady pro určení mezních odchylek a tolerancí bednění,
stanoví zásady kontroly přesnosti geometrických parametrů bednění i konstrukcí. Dále obsahuje
doporučené hodnoty mezních odchylek a tolerancí vybraných geometrických parametrů monolitických
betonových konstrukcí.
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Normy pro měření, kontrolu a hodnocení
Základní normou pro dílčí skupinu norem pro kontrolu je ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve
výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení. (1996)
Obsahuje zásady a metody kontroly geometrické přesnosti stavebních dílců, konstrukcí, staveb a
zásady kontroly vytyčovacích prací.
Norma stanoví zásady a metody kontroly geometrické přesnosti stavebních dílců, konstrukcí,
stavebních objektů a zásady kontroly provádění vytyčovacích prací. Kontrola přesnosti se provádí
porovnáním skutečných hodnot geometrických parametrů nebo charakteristik jejich přesnosti
s hodnotami požadovanými ke kontrole v projektové dokumentaci, ve zkušebních plánech,
v technologických normách aj.
Do tohoto dílčího souboru norem pro kontrolu geometrické přesnosti je zařazena jako
ČSN 73 0212-2 mezinárodní norma ISO 8322, která sestávala z 9 částí. V současné době je tato
skupina norem nahrazována skupinou ISO 17123. Tyto normy, kromě úvodní, tj. části 1 Teorie,
nebudou překládány do českého jazyka.
Všechny tyto části se zabývají ověřením parametrů přesnosti daných měřicích přístrojů bezprostředně
před započetím zeměměřických činností na staveništi.
ČSN ISO 17123-1
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení
geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie
Tř. znak: 730220
Vydána: 2005.12.01 anglicky
V normě jsou obsaženy vzorce používané ve výčtu zkušebních postupů pro určení přesnosti měřicích
přístrojů používaných ve stavebnictví při kontrolních a ověřovacích měřeních, při vytyčování a
získávání údajů o přesnosti za předpokladu značné kompenzace systematických vlivů.
ČSN ISO 17123-2

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických
a měřických přístrojů - Část 2: Nivelační přístroje
Tř. znak: 730220
Vydána: 2005.12.01 anglicky
ČSN ISO 17123-3
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických
a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity
Tř. znak: 730220
Vydána: 2005.12.01 anglicky
ČSN ISO 17123-4
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických
a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry
Tř. znak: 730220
Vydána: 2005.12.01 anglicky
ČSN ISO 17123-5
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických
a měřických přístrojů - Část 5: Elektronické tachymetry
Tř. znak: 730220
Vydána: 2005.12.01 anglicky
ČSN ISO 17123-6
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických
a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery
Tř. znak: 730220
Vydána: 2005.12.01 anglicky
ČSN ISO 17123-7
Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických
a měřických přístrojů - Část 7: Optické provažovací přístroje
Tř. znak: 730220
Vydána: 2005.12.01 anglicky
ČSN ISO 8322 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Určování přesnosti měřicích přístrojů –
Část 2: Měřická pásma
Část 7: Přístroje používané při vytyčování
Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150m
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební
objekty. (1996)
Norma stanoví přesnost kontroly geometrických parametrů prostorové polohy, rozměrů a tvarů
pozemních stavebních objektů včetně stavební jámy, dále přesnost kontroly rozměrů, tvaru, polohy a
orientace konstrukcí těchto objektů a jejich částí během stavění, po dokončení stavby a pro kolaudaci.
ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební
objekty. (1994)
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Norma nahradila ČSN 73 0275 a byla doplněna o železniční a silniční tunely, tunely tramvajových
drah a městských rychlodrah včetně metra, o štoly, přivaděče, stoky, kolektory a o mosty. Dále byla
norma rozšířena o postupy ověřování přesnosti, vyhodnocování a dokumentaci kontrol.
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti
stavebních dílců. (1994)
Norma stanoví zásady pro stanovení míst měření pro nezabudované stavební dílce bez ohledu na
použité suroviny a materiály pro jejich výrobu. Dále stanoví přesnost kontrolních měření a metody pro
jejich vyhodnocení.
ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a
přejímka. (1993)
Norma stanoví zásady pro stoprocentní a výběrovou kontrolu geometrické přesnosti staveb, konstrukcí
a jejich částí a dále stavebních dílců. Norma popisuje výběrové postupy, založené na statistických
metodách.
ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace.
(1994)
Norma stanoví zásady pro statistickou regulaci geometrické přesnosti ve výstavbě prováděnou
v průběhu výrobního procesu. Norma platí pro výběrovou kontrolu kvality stavebních objektů,
konstrukcí, jejich částí a stavebních dílců z hlediska přesnosti jejich geometrických parametrů, které
jsou předepsány ke kontrole.
ČSN ISO 4463-1 Měřické metody ve výstavbě – Vytyčování a měření. Část 1 – Plánování, organizace,
měřické metody a přejímací podmínky. (1998)
Norma se zabývá jednotlivými fázemi vytyčovacích prací ve výstavbě, zřizováním primárního
systému, vytyčením sekundárního systému, vytyčováním polohových, výškových bodů a přenosem
výškových bodů.
ČSN ISO 4463-2 Měřické metody ve výstavbě – Vytyčování a měření. Část 2 – Měřické značky.
(1998)
V normě jsou uvedeny progresivní způsoby stabilizace a signalizace bodů na staveništi.
ČSN ISO 4463-3 Měřické metody ve výstavbě – Vytyčování a měření. Část 3 – Kontrolní seznam pro
provádění geodetických měření a služeb. (1998)
Norma obsahuje kontrolní systém pro geodetické práce během přípravy stavby, výstavby a při
pomocných pracích.
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. (1997)
Norma se zabývá měřením posunů způsobených změnami v základové půdě, pod objektem nebo
v okolí objektu stavební nebo jinou činností, účinkem statického, dynamického nebo seismického
zatížení, popř. jinými vlivy na stavební objekty.
Norma se nevztahuje na měření při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí, na měření poklesů
a sesuvů půdy a na měření odchylek geometrických parametrů skutečného provedení stavebních
objektů při stavební činnosti, které se určují při kontrole přesnosti.
Pro každý stavební objekt, jehož posuny se mají měřit musí být zpracován projekt měření posunů
s uvedením zejména: účelu a druhu měření, geologických poměrů, způsobu založení, hodnot
očekávaných posunů, potřebné přesnosti měření včetně apriorního rozboru, metody měření, způsobu
zajištění bodů, časových plánů stabilizace bodů a vlastního měření, způsobu zpracování výsledků
měření a lhůt předávání technických zpráv.
Přesnost měření posunů nových stavebních objektů je charakterizována hodnotou mezní odchylky
určení délky výsledného vektoru posunu nebo jeho složky. Hodnota mezní odchylky, pokud není
stanoveno jinak, se určí
δ ≤ 2/15 p,
kde p je očekávaný celkový posun, nebo jeho složka v mm,
δ ≤ 1,0 mm pro skalní a poloskalní horniny,
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≤ 2 mm pro písčité, hlinité a stlačitelné zeminy a zhutněné násypy,
≤ 5 mm pro nezhutněné násypy a silně stlačitelné zeminy.

U užívaných staveb, ovlivněných stavební činností v okolí nemá hodnota mezní odchylky měření
posunů překročit hodnotu δ ≤ 2/5 pk, kde pk je kritická hodnota posunu v mm, při jejímž dosažení
dojde k ohrožení sledovaného objektu.
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Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o metrologii č. 505/1990 ve znění zákona č.119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a
měření, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách, ve znění
pozdějších předpisů
ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
ČSN 73 0415 Geodetické body …………………………………………….v revizi
ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenie
ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy
ČSN EN ISO 6284 (01 3405) Výkresy ve stavebnictví – Předepisování mezních odchylek
ČSN ISO 7077 (73 0212) Geometrická přesnost ve výstavbě – Měřické metody ve výstavbě – Všeobecné
zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

Standardisation and Metrology in Geodesy
Abstract
The paper presents the obligations of the surveying engineer when performing the surveying
activities from the point of view of metrology and standardization in the area of geometrical accuracy
in the building industry in the Czech Republick. It mentions the schedule and the summary subject of
individual standards for planning the geometrical accuracy in the building industry, for measuring
procedures, for control and evaluation.

149

Revoluční IMAGING technologie - GPT-7000i

GEOS 2006

Revoluční IMAGING technologie - Topcon GPT-7000i
Ing. Karel Trutnovský
Geodis Brno, spol. s r.o.
Lazaretní 11a, 615 00 Brno, ČR
e-mail: ktrutnovsky@geodis.cz

Dipl. Ing. Maxmilian Matzke
Vermessung Angst, Mayergasse 11, 1020 Wien, Austria
e-mail: matzke@angst.at

Abstrakt
Příspěvek popisuje převratnou novinku mezi geodetickými přístroji a to bezhranolovou totální stanici
s integrovanými digitálními kamerami a očekávané změny v geodetické praxi vyvolané používáním
této stanice. Dále jsou prezentovány první zkušenosti z praktického využívání této totální stanice.

1. Úvod
Jedna fotografie řekne víc než tisíc slov…
Lidská bytost získává informace o okolním světě především prostřednictvím
zraku. Velká část naší mozkové kapacity se zabývá zpracováním zrakových vjemů
a proto je člověk v tomto směru nejvnímavější. Technologický rozvoj směřuje tak,
aby se přístroje co nejvíce přizpůsobily lidské přirozenosti a práce s nimi byla
pohodlná a efektivní. Výsledkem této snahy v oblasti geodetických přístrojů je Image totální stanice
TOPCON řady GPT-7000i, která je schopná díky vestavěné obrazové technologii propojit fotografii
s měřením a posunout tak mapování na kvalitativně vyšší úroveň.

2. Obecná charakteristika totální stanice
Image totální stanice řady GPT-7000i vychází ze standardní Windows
bezhranolové totální stanice řady GPT-7000. Vyrábí se v úhlových
přesnostech 1“ (3mgon), 2“ (6mgon), 3“ (10mgon) a 5“ (15mgon).
Totální stanice GPT-7000i jsou standardně vybaveny dvouosým
kompenzátorem, vytyčovacími světly a laserovou záměrnou stopou pro
měření v interiérech.
Operační systém Windows CE.NET přináší množství hardwarových a
softwarových možností. Oboustranný grafický barevný dotykový
displej s automatickou regulací jasu (u GPT-7005i pouze jednostranný)
představuje spolu s velkou klávesnicí komfortní uživatelské rozhraní.
Přístroj je vybaven sériovým i USB portem. Datové rozhraní doplňuje
slot pro paměťovou Compact Flash kartu, nebo Bluetooth kartu pro
přenos dat přes internet. Interní paměť je 128 MB RAM a 256 MB
interní flash disk.
Výhodné využití průmyslových standardů (OS Windows, standardní
formáty karet, formátů souborů apod.), dávající uživateli širokou
flexibilitu při budoucím rozšiřování možností přístroje.
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3. Dálkoměrná jednotka
Dálkoměrná jednotka využívá pulsní technologii díky která je schopná odlišit dvojí odraz například
při měření rohů a vyloučit tak v bezhranolovém módu nejednoznačná měření charakteristické pro
fázové dálkoměry. Dále je vybavena tzv. duální optikou, která znamená široký laserový svazek při
měření na hranol, avšak současně velice úzký svazek při práci v bezhranolovém módu. Díky těmto
jedinečným vlastnostem dálkoměru není problém provádět spolehlivé a přesné měření přes drátěný
plot, nebo přes větvoví stromů. Dosah při bezhranolovém měření je od 1,5 do 250 metrů a při měření
na jeden hranol do 3000 metrů. Přesnost dálkoměru je ±5mm v bezhranolovém a ± (2mm + 2ppm)
v hranolovém módu měření. Důležitou vlastností je rovněž bezpečnost laseru, která v případě
dálkoměru odpovídá první bezpečnostní třídě (Class I) a v případě vestavěného laserového ukazatele
druhé třídě (Class II). Přístroj lze proto používat bez omezení i v místech s vysokou hustotou osob.

4. Obrazová technologie
GPT-7000i má vestavěné dvě CCD kamery, širokoúhlou a teleskopickou, umožňující zobrazit na
displeji přístroje obraz, který je vidět přes dalekohled. Nejenže to usnadňuje cílení a poskytuje
možnost měření strmých záměr bez použití zalomeného okuláru, ale na displeji můžete navíc na
pozadí reálné situace vidět měřené body spojené liniemi, projektové i vytyčené body. Kromě náhledu
mapy, a reálného zobrazení situace můžete současně uložit širokoúhlé náhledy mapovaných oblastí
i podrobné digitální snímky každého měřeného bodu. Obrazová technologie umožňuje také zpřesnit
měření koutů a rohů v bezhranolovém módu pomocí tzv. digitálního odsazení.
Širokoúhlá kamera
Jedná se o VGA CMOS senzor s rozlišením 640 x 480 pixelů umístěný nad dalekohledem totální
stanice. Slouží pro pořizování snímků a zobrazování měřené oblasti o šířce záběru 30°. Při provádění
měření mohou být uložené body a linie zobrazeny přímo na živém snímku na displeji přístroje, takže
uživatel snadno získá přehled co všechno již bylo zaměřeno. Před opuštěním stanoviska lze otáčením
přístroje a současným sledováním provedeného měření na reálném pozadí předejít opomenutí
provedení některých měření. Širokoúhlý snímek se do paměti totální stanice ukládá automaticky vždy
když se nově změřený podrobný bod nachází mimo již existující snímky širokoúhlé kamery.

Snímek širokoúhlé kamery

Teleskopická kamera
Jedná se rovněž o VGA CMOS senzor s rozlišením 640 x 480 pixelů, který je však umístěný přímo v
dalekohledu totální stanice. Zobrazuje pole o šířce záběru 1° a slouží pro zobrazování a pořizování
detailních záběrů. Obraz se ostří současně se zaostřením dalekohledu a ukládání snímků se provádí
volitelně automaticky. Teleskopická kamera se také používá pro tzv. digitální odsazení pro přesné
bezhranolové měření rohů a koutů.
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Snímek teleskopické kamery

Zobrazení digitálního zobrazení

5. Programové vybavení totální stanice
Pokud se týká softwarových možností totální stanice řady GPT-7000i, jsou zde dostupné některé
aplikace Microsoft Office jako je například textový editor, přístup na elektronickou poštu a na internet
s možností připojení na DATAZ atd.
Hlavní část programového vybavení tvoří velmi bohatý aplikační program TopSURV On Board, který
slouží pro geodetické měření, vytyčování a provádění různých geodetických úloh. Nespornou výhodou
je snadné uživatelské rozhraní a datová kompatibilita mezi totální stanicí a mapovacími systémy
Topcon GPS+. Aplikační program TopSURV On Board pracuje v prostředí Windows a ovládá se
proto stejným způsobem jako běžné osobní počítače, nebo palmtopy na které jsou uživatelé zvyklí.
Ovládání totální stanice je díky tomuto programu a využití obrazové technologie snadné i v případě
používání pokročilých rutin.
Následující obrázky ukazují možnosti zobrazení při měření a výběru bodu pro vytyčování:

Standardní textové okno měření

Výběr bodu ze seznamu souřadnic

Okno měření v mapě

Výběr bodu z mapy
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Program TopSURV také umožňuje práci v terénu kombinovat přímo s mapovým podkladem,
například s digitální katastrální mapou.

Referenční podklad – mapa DKM

6. Program TopLINK
Pro další zpracování zakázky zaměřené pomocí Image totální stanice slouží kancelářský program
TopLINK. Zakázka zaměřená a uložená v totální stanici se přenese do počítače pomocí programu
Microsoft ActiveSync. V případě stanice GPT-7000i se současně přenesou měřená data, kódy,
odsazení, čas zaměření bodu, souřadnice bodů a všechny snímky bodů pořízené širokoúhlou
a teleskopickou kamerou. Pokud byla v zakázce registrována pomocí kódů i čarová kresba, bude
v programu TopLINK tato kresba zobrazena jak v širokoúhlých snímcích, tak jako mapa.
Editace
V programu je možné editovat vložená data (výška cíle, kódy a pod.) případně parametry čarové
kresby.
Výstupy
Program TopLINK poskytuje mnoho možností výstupů jak v textové formě, tak grafické (DXF, SHP
soubory) případně digitálních snímků ve formátu JPEG, MDI nebo HTM.

Zobrazení měření a čarové kresby v programu TopLINK
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7. Přednosti obrazové technologie
-

-

Snadná identifikace měřených bodů při měření na hranol nebo bezhranolovém měření.
Snímky se pořizují i v případě provádění pouze úhlových měření – dokumentace a identifikace
kostelů použitých při orientaci.
Odstranění nutnosti identifikovat každý měřený bod pohledem přes dalekohled.
Snadné zacílení dalekohledu při strmých záměrách normálně vyžadujících zalomený okulár.
Snadná vizualizace bodů, které již byly zaměřeny a které ještě chybí zaměřit.
Zobrazení vytyčovaných bodů na podkladě reálného zobrazení situace dříve než se začnou
vytyčovat.
Snadné ověření, které body již byly vytýčeny dle jejich zobrazení na reálném zobrazení staveniště
na displeji.
Ověření podmínek na stanovišti pro zkvalitnění měřické dokumentace.
Uložení snímků daných bodů ve chvíli zaměření
Zaznamenané snímky měřených bodů pomáhají při kancelářském zpracování měření. Výhodné
zejména v případě, že zpracování provádí jiná osoba než samotné měření, protože situaci má
„v hlavě“ jen měřič, ale fotografie poskytnou dokonalý přehled o měřené lokalitě i jiné osobě. Ať
už se jedná o zpracovatele měření anebo zákazníka.
Redukce potřeby situačních náčrtů využitím skutečných digitálních snímků zaměřených bodů
zaznamenaných v době měření.
Výběr širokoúhlých pohledů nebo snímků měřených bodů a záznam buď jednoho nebo obou
snímků ve chvíli měření.
Možnost pořizování snímků i při slabém osvětlení dává možnost měření a dokumentace tmavých
podzemních prostor.

8. Praktické ukázky měření
Skutečný stav budovy
Zaměření skutečného stavu druhého patra budovy, především sloupů a obvodových stěn.
Zaměření bylo provedeno pouze polohově, výšky nebylo potřeba určovat.

Náhled měřené lokality

Dokumentace provedení orientace
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Měření nepřístupného rohu
s pomocí laserové stopy

Měření podrobných bodů pomocí minihranolu

Náhled měřené lokality v programu TopLINK

Určování kubatur
Zaměření polohy, obvodu, výšky, a kubatury skládky materiálu.

Měření paty skládky
Náhled měřené lokality
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Měřená lokalita očima totální stanice

Bezhranolové měření

Náhled měřené lokality v programu TopLINK

Měření v podzemních prostorách
Zaměření skutečného stavu horkovodního kolektoru – polohové a výškové profily.

Náhled měřené lokality
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Dokumentace lokality teleskopickou kamerou

Dokumentace lokality širokoúhlou kamerou

9. Závěr
Fotografie může vyjadřovat skutečnosti, které v textové formě buď nelze prezentovat vůbec, nebo je
její vypovídací schopnost mnohem lepší.
Totální stanice TOPCON řady GPT-7000i jsou v prodeji přibližně půl roku a za tu dobu si již získaly
oblibu uživatelů, kteří oceňují unikátní vlastnosti této nové technologie. Tyto přednosti zatím žádný
jiný výrobce geodetických přístrojů nenabízí. Obrazová technologie v současnosti představuje spíše
jen pootevřené dveře do budoucnosti, přes které je prozatím jen velmi omezeně vidět horizont
budoucích, daleko pokročilejších systémů s možnostmi různých propracovaných vizuálních technik
a automatických analýz. Avšak již se současnou formou geodeti ocení a využijí výhody poskytované
kamerou, tzn. přesnější a rychlejší měření s omezením zbytečného opakování měření a jednoznačnou
identifikací měřených bodů v kanceláři. Navíc jsou zde ještě další možnosti pro použití digitálních
snímků. Je možné je nabídnout zákazníkovi jako nové informace o provedeném měření. Snímky
s popisy bodů a čarovou kresbou poskytují velmi názorný přehled o provedené práci. Je mnohem
snažší ukázat zákazníkovi co bylo zaměřeno a co je navrhováno.
Totální stanice GPT-7000i není žádný speciální přístroj určený pro speciální typy zakázek. Naopak,
jedná se o všestrannou totální stanici vybavenou unikátní technologií, která se v budoucnosti stane
standardem, podobně jako v současnosti bezhranolový dálkoměr.
Občas se stane něco, co pozmění tvář profese. Zdá se, že díky obrazové technologii implementované
do GPT-7000i nastal ve světě totálních stanic tento okamžik právě teď.
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Revolutionary IMAGING technology - TOPCON GPT-7000i
Abstract
The article describes a revolutionary innovation among surveying instruments – a reflectorless total
station with integrated digital cameras reflecting the expected changes in survey practice caused by
using this instrument. Also, the first practical experience is presented.
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Abstrakt
Hydrotechnické dílo je malá část krajiny s velkým významem. Ten je ve snadném zobecnění
poznatků získaných při hledání. Význam pro krajinu není pro tento příspěvek podstatný. V článku jde
o způsoby nalezení a identifikace určitých prvků na různých druzích záznamu, ale i zpětně nalezení
aktuálně nejvhodnějšího způsobu vyhledání a záznamu pro pozdější maximální využití.

1. Úvod
V příspěvku jde o nalezení a identifikaci určitých krajinných prvků na různých druzích záznamu,
ale i zpětně nalezení aktuálně nejvhodnějšího způsobu vyhledání a záznamu pro pozdější maximální
využitelnost. Je zde u každého použitého druhu záznamu je stručně zmíněn význam, úskalí použití a
způsob zobrazení hledaných prvků. Těmi jsou hydrotechnická díla. Jejich výběr a důležitost je hlavně
v ovlivňovaní horizontálního a vertikálního pohybu vody krajinou. Jsou rozhodující i pro reakci
krajiny jako celku v zátěžových situacích – přívalové deště, povodně. Hydrotechnická díla jako
vhodný příklad, který lze také poměrně snadno zobecnit. Pro tuto práci to nejsou jen všechna díla
vzniklá lidským přičiněním tak, jak je definuje tzv. vodní zákon č. 254/2001 Sb., ale i všechny toky
celého říčního systému. Až na drobné výjimky již totiž neexistují vodní toky, které by nebyly
člověkem pozměněny. Lidská činnost se více či méně podepsala i na zdánlivě přirozeně meandrujících
tocích a vodní plochy jsou nejčastěji dílem člověka.

2. Druhy záznamu a jejich využití
Prvotní rozdělení určující i možnosti pozdější práce s materiály z hlediska jejich přesnosti a
využitelnosti je na záznamy:
-

hlavní, použitelné a s dostačující přesností - analogové
- digitální
doplňkové -většinou historické, nebo používané pro jiné objekty

Do 1. kategorie patří pro území našeho státu mapová díla, která jsou zde chronologicky řazená a
stručně je zdůrazněna důležitost pro téma.
I. vojenské mapování českého území – „Josefské“ mapování (1763-1768)
Základem mapování byly Müllerovy a Wielandovy mapy zvětšené do příslušného měřítka a
doplněné některými astronomickými údaji. Do těchto map pak byly „od oka“ zakreslovány všechny
prvky, které by mohly mít vojenský význam. Josefské mapy neměly žádnou geodetickou síť –
zakreslení se lišilo v každé sekci. Tyto mapy slouží jako významný mapový doklad o množství
rybníků na českém území před jejich hromadném rušením. Zákres je vždy modrou barvou, ale velice
často nepřesný. II. voj. map. trvalo jen nevýznamnou dobu.
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III. vojenské mapování (1876-79)
Kvalitní podklad z katastrálních map se doplnil o výškopis. Poprvé se zde vedle šraf objevují i
vrstevnice. Vznikla tím Speciální mapa království Českého a Speciální mapa markrabství
Moravského, obě v měřítku 1:144000, další generalizací pak Generální mapa království Českého
v měřítku 1:288000, která byla prakticky až do poloviny 20.st. jediným mapovým dílem pokrývajícím
souvisle naše státní území. Dalším derivátem byla i Přehledná mapa střední Evropy 1 : 75 000. Tyto
mapy však trpí mnohými chybami. Mezi hlavní patří diference na stycích map až 100m !! a výškové
odchylky až 50m.
Mapy stabilního katastru
Jsou dodnes v užívání a se základní znalostí jejich vzniku se dá předpokládat jejich dobrá
využitelnost hlavně při vytváření modelů vývoje krajiny. Předmětem podrobného měření a zobrazení
v mapách byly hranice, břehy řek a stojatých vod, hráze, inundační území, později mosty, zdymadla,
přívozy, studny či průplavy.
Další zvláštností ve vztahu k vodě je fakt, že vodní plochy všeho druhu tvořily zvláštní parcely, hráze
se zahrnovaly do parcel rybníků, jezer a řek. Přesnost zákresu je 1/200 měřené čáry na obdělávaných
pozemcích (1/100 na neobdělávaných).
Kresba parcel podél vodních toků a cest vyžadovala zvláštní pozornost. Neobdělaná země
příslušející k silnici a příkré břehy přilehlé k řece se zahrnovaly do silniční a vodní parcely a v těchto
případech se nemuselo úzkostlivě dbát, aby šířka sjízdné části silnice nebo šířka vodního koryta byla
znázorněna zcela správně. Naproti tomu v místech, kde okraje cesty nebo břehu řeky tvořily parcelní
hranice, musela být skutečná šířka cesty nebo řeky udána všude naprosto přesně. Pro kolorování
platila velmi přísná pravidla – modře byly znázorňovány výhradně vodní plochy (většinou berlínskou
modří).
Vodní toky se od pramene kreslily jednočaře modrou klikatou čarou vedenou od ruky a pak se
najednou podle pravítka rozšířily jako úzký dlouhý trojúhelník. Dále po proudu už byly kresleny vždy
dvoučaře podle pravítka od jednoho lomu ke druhému a šířka kresby byla úměrná buď skutečné šířce
toku nebo byla zvětšena o nevyužité břehy po stranách. Směr toku byl naznačen černou šipkou,
záplavové území podél řeky bývalo vytečkováno.
Kanály byly kresleny stejně jako řeky, pouze v místech, kde voda proudí pod zemí nebo pod
budovou byly jejich břehy vytečkovány. Břehy stojatých vod byly jednořadé, hráz bývala někdy
znázorněna šifrováním, jindy obrázkem navrstvených balvanů. Přívoz znázorňovala tečkovaná čára
napříč řekou spolu s obrázkem lodičky, přístaviště značil obrázek zakotveného parníku. Značkový klíč
se svým charakterem staví napůl cesty mezi obrázkové značky map 17. století a geometrické značky
moderní doby.
Stávající mapová díla na našem území
Zde by bylo vhodnější ještě podrobnější členění map dle měřítek, ale kritéria jsou odlišná pro
topomapy a pro mapy hospodářské. O aktuální mapová díla se stará stát prostřednictvím Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního. Ten spravuje i mapový server Geoportál
(http://geoportal.cuzk.cz/). Na tomto serveru lze nalézt velice kvalitní metadata, co a za jakých
podmínek lze koupit, ale jejich opakování zde, by bylo neefektivní. Patří mezi ně mapová díla jako
jsou Státní mapa 1 :5000 odvozená (SMO5), Státní mapa
1 :5000, Státní mapa 1:5000 – rastrová, Digitální rastrová Základní mapa ČR 1:10 000,
Digitální rastrová Základní mapa ČR 1:25 000 a Vojenské topomapy.
Co se týká zvoleného tématu je třeba říct, že mapová díla spravovaná státem mají přesné
technické předpisy pro tvorbu a mezi ně patří i „Značkový klíč pro tvorbu….“ konkrétního mapového
díla, který jasně definuje způsob zobrazení všech hydrotechnických děl. Lze ho samozřejmě zakoupit
spolu s příslušnou mapou.
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ZABAGED
Základní báze geografických dat byla jistě již mnohokrát představena. Pro tuto práci je nejvíce
využíván pro modelování situací v hydrologických povodích, např. při tvorbě Mapy záplavových
území ČR 1:10 000 s vyznačením návrhu záplavového území podle vyhlášky č. 236/2002 Sb., nebo
při tvorbě hydrologických modelů pro simulaci srážko – odtokových procesů v povodí. Účelová
tvorba takovýchto výstupů je v režii tvůrce,ale principy záznamu a zobrazení těchto dat jsou obdobné
jako u master databáze ZABAGED. Je však třeba říci, že od roku 2001 probíhá první celoplošná
aktualizace, s využitím fotogrammetrických metod i terénního šetření, která byla dokončena v závěru
roku 2005. Podklady a aktualizaci zmiňuji z toho důvodu, že už tyto jsou zatíženy některými chybami
minulosti a jejich digitalizací se neodstraní.
Pozn.: V současné době ZVHS pracuje na nové Jednotné základní vodohospodářské mapě na
podkladech ZABAGED®, jejíž dokončení se předpokládá v letech 2006-7.
Mapy katastrální
Mapy katastru nemovitostí jsou nejpřesnějším 2D polohopisným zobrazením našeho území.
Nutno však zdůraznit, že katastrální mapa zobrazuje hranice parcel, které se velice často liší od
stávajícího vodního toku a např. podpovrchová hydrotechnická díla nezobrazuje ze své podstaty
vůbec. K 1.1.2006 je zhruba 29% území ČR v digitální formě Jsou to vektorová data spojená se
souborem popisných informací na mapách KM-D a DKM. Zbytek je stále v podobě papírových map,
které podléhají např. srážce.
Letecké měřické snímky (LMS)
Letecký měřický snímek (fotografie) jako středový průmět zkresluje realitu geometricky (roste se
vzdáleností od hlavního bodu snímku). Ale i opticky, tedy barevně díky podmínkám vzniku a tvorby
tohoto záznamu. Nejsnáze odlišíme hledané prvky pomocí speciálního materiálu, na který se
snímkuje. V leteckém snímkování (fotogrammetrii) se nejvíce používá panchromatický materiál
(ovzduším lépe pronikají dlouhovlnné paprsky spektra) a spektrozonální materiál (false color) – blízký
infračervený pás a část červeného spektra nejlépe zobrazuje vodstvo a vodu obecně tedy i chlorofylu
ve vegetaci.
Detekce podpovrchových staveb na leteckém snímku je zvláštní kapitolou, kterou by se autor rád
v budoucnu věnoval podrobněji. Jde většinou o identifikaci hydromelioračních staveb. Používají se
přímé tj. vizuální interpretace vlhkostních poměrů půdy a nepřímé interpretační metody tj. přes tzv.
geoindikátory. Mezi ty nejdůležitější patří vegetační pokryv ve všech jeho fázích, půdní a
geomorfologické poměry stanovišť, územní souvislosti jako faktor ovlivňující funkčnost drenáží tedy i
jejich detekovatelnost. Detekci ztěžuje i to, že jeden objekt zájmu se zobrazí ve stejný okamžik na
materiálu barevném panchromatickém a čb. panchromatickém odlišně. Taktéž i na spektrozonálním
snímku v nepravých barvách nebo jinak barevně zvýrazněném spektrozonálním snímku. Mluvíme
tedy o aspektu:
- časovém, který postihuje změny v zobrazení drenáže v průběhu roku
- prostorovém postihujícím různé způsoby obhospodařování a různé fáze vegetace.
Rovněž denní doba a aktuální vodní stav krajiny hrají velkou úlohu.
Nelze dát jednoznačné doporučení, ale jako zřejmě nejlepší se jeví letecké snímkování do měřítka
snímku maximálně 1:6 000, stereoskopicky na spektrozonální barevný materiál v období cca 2-3 týdny
po sklizni, neboť pro zatravněné kosené plochy je to nejvhodnější doba. Vše by mělo být ještě
podpořeno terénní verifikací a georektifikací např. pomocí ZABAGED.
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Laserové skenování
Moderní metoda, jejíž výstupem jsou aktuální digitální 3D data o snímaném objektu.
Využití pro dané téma by bylo jistě velkým přínosem, ale takováto aplikace se dosud neobjevila na
trhu.
Družicová data a Dálkový průzkum Země (DPZ)
Podstatou DPZ je, že obraz nevzniká osvícením nějaké citlivé vrstvy jako je tomu u fotografie,
ale záznamem měření energie nesené zářením. Záření je odražené nebo emitované (vyzářené).
Intenzita tohoto záření je daná typem a stavem objektu a také stavem okolí. Podstatou příjmu je
detektor záření (skener), který převádí množství dopadlé energie na měřenou veličinu, např. náboj.
Ten je převáděn na stupně šedi, příp. lze jednotlivým rozsahům hodnot šedi přiřadit barvu a tak
dostaneme snímek v nepravých počítačových barvách. Většina skenerů je provedena v multispektrální
formě, tj. měří se energie dopadajícího záření v několika intervalech spektra. V poslední době se i na
území ČR testují tzv. hyperspektrální skenery, které umožňují snímat povrch v několika desítkách
spektrálních pásem. Analýza naměřených hodnot pak umožňuje vytvořit příznaková (rozpoznávací)
pravidla pro detekci objektů i jejich stavů.
Spektrální rozsah velké části skenerů na družicích je volen obdobně jako u Landsat TM, tedy
výhodně pro účely klasifikace (první 3 pásma ve viditelném oboru, 4. pásmo v blízké infračervené
oblasti, 5. a 7. pásmo v střední IČ, 6. kanál je v IČ termální oblasti). Důležitý je zejména rozdíl mezi 3.
a 4. pásmem, která jsou základem všech klasifikací týkajících se zejména vegetace. U infračervených
pásem je signifikantní černá barva pro vodu, protože v těchto vlnových délkách voda pohlcuje téměř
veškeré záření. Proto je vždy toto pásmo v příznakových pravidlech pro detekci vody obsaženo.
Data pro detekci jsou velice rozmanitá. Jejich výběr by se měl řídit požadovanou přesností
výstupu detekce jevu, tedy velikostí pixelu vstupních veličin, příp. rozlišením. Druhým faktorem je
možnost pořízení dat v závislosti na ceně a dostupnosti.
V oblasti interpretace převládají digitální záznamy, i když se z nich často tvoří fotografické
výstupy nebo kvalitní tisky. Je ale třeba si uvědomit, že digitální informace, převedená do obrazové
podoby, může prakticky znamenat cokoliv. Už se nejedná pouze o hodnoty odrazivosti povrchu
převedené na stupně šedi. Může tam být v šedotónové stupnici převedena jakákoliv informace
vztažená k ploše, např. výškopis, hustota říční sítě atd.
Vegetační indexy a jejich použití
Následující indexy se vztahují k tématu práce, protože metoda detekce může být i nepřímá. Tj. na
přítomnost vody reaguje rostlinstvo svou kondicí a tedy spektrálními vlastnostmi. Např. spektrální
vlastnosti listu určuje buněčná tekutina, celulóza, tuk, lignin a protein, cukr a olej obsažené v listu. To
vše je odvislé od množství vody a tak jí lze vystopovat pomocí této fytoindikace. K tomu slouží
vegetační indexy. Vegetační indexy jsou poměrové kanály, které jsou uzpůsobené chování vegetace
v různých vlnových délkách. Podle způsobu výpočtu je dělíme na
• diferenční (rozdílový) – nejznámější je NDVI (Normovaný rozdílový vegetační index)
uvedený pro Landsat TM, případně TVI ( Transformovaný v. i.) – lze z něj odlišit úrovně
množství zelené biomasy v každém pixelu a tedy usuzovat např. jak fungují závlahy, hnojení
či odvodnění
• poměrový vegetační index RVI
• ortogonální index např. PVI, který oddělí půdu bez vegetace od té s vegetací.
Pozn. fytoindikace a tvorba indexů je častým námětem mnoha prací, ale je zde zařazena spíše na okraj.
Primární snahou práce bylo zmapovat přímé metody detekce.
RADAR - RAdio Detecting ang RAnging jako prostředek DPZ
Radar je aktivní zařízení, které samo vysílá záření a přijímá jeho odezvu deformovanou
ozářenými předměty. Díky aktivnímu ozařování lze používat radar i v noci. Vzhledem k tomu, že
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sledování zemského povrchu v optickém oboru je možné jen ve dne a za bezoblačné situace, jsou
radarové systémy vítaným doplňkem monitorování a detekce předmětů. Přinášejí vlastní ucelené
poznatky.
Pozn. velké dešťové kapky nebo sněhové vločky mohou ovlivnit průchodnost pro nejkratší vlnové
délky, oblačnost je prakticky pro radar průhledná.
Obdobou radaru je Lidar (light detection und ranging), kde jsou radiovlny nahrazeny pulzem
laserového paprsku o známé vlnové délce (viditelné nebo infračervené světlo). Aplikace jsou spíše
experimentální, ale nejčastěji se používá k měření hloubky vody (1. odraz je od hladiny a poslední ode
dna)
Pozn. pro některé hydrologické aplikace např. informace o stupni tání ledu, či teplotě podzemní
vody se používá i tzv. pasivních mikrovlných senzorů.
Běžný radarový snímek je podobný letecké fotografii při nízko letícím Slunci, nejčastěji
šedotónový s velkým procentem šumu z náhodných interfencí. Interpretace není jednoduchá a je stále
ve formě výzkumu.
Na odrazivost radarových vln má vliv celá řada faktorů, působících společně. Nejvíce ovlivňující
faktory jsou :
• polarizace
•
typ povrchu (způsob odrazu tj. totální, difůzní, střední a zrcadlový odraz)
•
užitá vlnová délka
lokální úhel dopadu (závisí na něm odrazivost)
•
•
směr pohledu
•
komplexní dielektrická konstanta (vyšší vodivost materiálů =vyšší odrazivost a naopak).
Voda má dielektrickou konstantu 80 oproti většině suchých materiálů s dielektrickou
konstantu mezi 3-8. Obraz krajiny krátce po dešti je naprosto odlišný od téhož několik hodin
poté a to díky vodivosti). Vegetace se značným podílem vody je tedy na snímku světlá
obdobně jako kovové předměty. Klidná vodní hladina má ale zrcadlový odraz a jeví se na
snímcích jako černá.
Pozn. Suchá písčitá půda umožní proniknout radarovým vlnám do cca 100 násobku užité
vlnové délky, tj. při λ=10 cm až cca 10m. Takto se hledají např. zavátá řečiště na Sahaře.
Doplňující metody detekce a záznamu podobné fotografickým
Kromě fotografie vznikla celá řada metod, která používá obrazu jako výstupní informace. A
pokud je obraz tedy záznam mohu na něm identifikovat hledané předměty. Pro úplnost zde budou
uvedeny kompletní zobrazovací zařízení, i když některé se pro účel této práce nehodí.
Rentgen - metody jako skiaskopie, skiagrafie nalézají použití převážně v lékařství a strojařství. Lze
však odlišit znečištěnou vodu od čisté v různých vrstvách nad sebou.
Gamazobrazovací systémy - pro lékařství je scintigrafie.Pro ekologii či vojenství a příp. pro detekci
vodních děl se detekuje radioaktivita gama paprsků. Citlivost detektorů umožňuje aby byla nosičem i
družice.
Sonar - důležitý nástroj pro mapování dna vodních ploch. Využití zvukových vln je výhodné pro tento
účel díky jejich dobré propustnosti vodou. Monografie je opět metodou medicínskou.
Televizní technika - v šedesátých letech byla jednou z hlavních metod DPZ. Dnes je již pouze pro
dokumentační práce. Vidikonové kamery měly velice solidní rozlišovací schopnost. Nepostačovala
však kvalita archivace pro přesné práce.
Termografie - metoda využívající vlastní záření objektů v oblasti tepelného záření (4-40µm). Naší
aplikací je snímání tepelného znečištění vodních toků, které obvykle bývá příznakem jiného
průmyslového znečištění. Při DPZ se však měří teplota radiační a nikoliv teplota termodynamická.
Tomografie - metoda na rekonstrukci prostorových útvarů. Tomos = řez. Nejčastější použití je
v lékařství, ale metoda byla již s úspěchem použita při nalezení podmáčených ploch a bažin.
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Literární a imaginární mapy
Pro naprosté vyčerpání tématu je nutné uvést i mapy imaginární. Jedná se o mapy, které obsahují
námi hledané prvky, a které byly uvedeny ve světové literatuře. Buď jako ústní popis, nebo vytvořené
mapové dílo s částečnými nebo úplnými atributy tak jak je známe z reality. Jako příklad lze uvést
například zobrazení ráje v bibli, knihy Teryho Pratchtetta nebo mapu Středozemě z knih J.R.R.
Tolkiena. Vodstvo a hydrotechnická díla jsou více než častými účastníky děje. Na těchto mapách jsou
tedy znázorněny věci neexistující, čímž lze zpochybnit prostou definici mapy: „Mapa je odrazem
reality.“

3. Závěr
Nelze vytvořit jakýsi jednoznačně platící rozhodovací strom, který by dokázal spolehlivě dovést
k cíli. Lze však definovat některé základní otázky, jejichž zodpovězení může velmi usnadnit práci při
detekci či zpětně záznamu. V první řadě jde o přesnost dat, která potřebuji získat. Od toho se odvíjí
především výběr některé nastíněné metody, výběr dat, zda analogová nebo digitální. Determinuje to i
finance nutné k obstarání těchto podkladů a zabezpečení metody sběru a vyhodnocení. Důležitá je i
přesnost výstupních dat, jejich kvalita, množství a tvar. Tvarem je zde myšleno zda výstup bude pouze
tiskový, digitální nebo obojí a zda bude v budoucnu použitelný např. jako podklad pro GIS. Velice
důležitá je i otázka aktuálnosti dat. Často lze vytvářet časové řady dat o stejném objektu, které mají
velké uplatnění v mnoha oborech a při nichž dojdou uplatnění zvláště mapové podklady.
Z nastíněných otázek jasně vyplývá složitost jednoznačného doporučení. Přesto lze říci, že pokud je
možnost pracovat s digitálními daty a otázka financí není nejdůležitější, lze doporučit digitální data
všech úrovní, nabízené na geoserveru ČÚZK, mapové podklady ZVHS a aktuální letecký měřický
snímek vhodného měřítka. Vše by mělo být podpořeno terénní verifikací, příp. ověřovacím
geodetickým měřením.
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Detection of hydrotechnical works from various kinds of record
Abstract
A hydrotechnical work is a small part of landscape which has a great importace. That is because it is
very easy to generalize the results you get while looking for this works. This paper is about the
methods of finding and identification of certain components on various types of record. By return, it is
about how to find currently the most suitable way of detection and the optimal record for further data
assimilation. The importace for the landscape is not the subject of this paper.
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Abstrakt
V příspěvku se popisuje webová aplikace XML pro on-line výpočty analýzy deformací z opakovaných
polohových geodetických měření s využitím Internetu. Určovány jsou parametry pole deformací (tenzory napětí a kompresí, totální dilatace) ve čtvercové síti pokrývající zájmové území. Přitom vstupem
do výpočtu jsou vektory posunů z opakovaných – etapových - měření na daných bodech geodetické
sítě. Výpočet je založen na použití teorie mechaniky kontinua a základním předpokladem je homogenita vyšetřovaného území.
Aplikace současně využívá také webové mapové služby (Web Map Services - WMS), rozvíjené
na základě otevřených standardů Open Geospatial Consortia, ke grafické prezentaci vypočtených
výsledků ve formě GIS. Tyto služby umožňují například on-line skládání uživatelem definovaných
tematických map v okně internetového prohlížeče z dat poskytovaných servery se službami WMS.
Uživatel tedy nemusí žádná geografická data pro tvorbu GIS vlastnit, přesto si může složit aktuální
tematickou mapu ze zvoleného území, jejíž obsah si sám určí a do ní doplnit jako další z vrstev grafické znázornění výsledků výpočtů analýzy deformací z jeho geodetických dat.
Stručně se také vysvětlují nezbytné principy, výhody a význam použitých technologií, tak, aby čtenář
porozuměl v plné míře možnostem uvedených služeb. Zde lze pak nahlížet na uváděnou aplikaci pro
analýzu deformací jako na příklad spojení výpočetní webové aplikace a webových mapových služeb
pro tvorbu GIS.
Dále jsou uvedeny příklady použití aplikace v praxi na zpracování opakovaných geodetických měření
na lokalitách poddolovaného území na Ostravsku a Česko-Polských hranicích. Příklady prakticky demonstrují nezávislost vypočtených hodnot tenzorů deformací na rotacích a translacích souřadnicových
systémů, což svědčí o tom, že analýza deformací je objektivnějším ukazatelem dynamiky vyšetřované
lokality než pouhý výpočet a znázornění vektorů posunů bodů. Aplikace je po registraci k dispozici
pro on-line výpočty s využitím Internetu všem zájemcům.

1. Úvod
Analýza polohových deformací za účelem zjištění geodynamiky zájmového území nepatří mezi úlohy,
které by řada geodetů řešila ve své každodenní běžné praxi. Z tohoto důvodu také obvykle nemají
praktičtí geodeti běžně k dispozici potřebné SW nástroje k jejímu výpočtu. Výpočty jsou poměrně
náročné a stejně tak i požadavky na potřebné teoretické znalosti. V tomto okamžiku se pak nabízí využít možností a vlastností webových výpočetních aplikací k řešení zmíněné úlohy. Z jejich hlavních
výhod v tomto případě můžeme uvést:
•
•
•

uživatel nepotřebuje mít podrobné teoretické znalosti pro zvládnutí složitější výpočetní úlohy,
stačí mu znát principy řešení, jeho věcný význam a omezení pro použití,
uživatel nepotřebuje vlastnit software pro méně běžné nebo složité výpočty,
výpočty provedené on-line webovou aplikací zaručují dodržení stanovených výpočetních metod a postupů daných aplikací, které mohou vycházet například z daných technologických postupů a umožňovat pozdější srovnání s výpočty provedenými jiným SW,
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webové aplikace XML usnadňují propojení aplikací od různých výrobců. Jednotlivé aplikační
servery mohou být založeny na technologiích různých firem, ale díky standardizovanému rozhraní spolu mohou komunikovat. Podmínkou zde ovšem je existence rozhraní XML a jeho
popisu ve formě DTD.

Uživateli by se tak dostalo k dispozici výpočetního nástroje, který by mu umožnil s úspěchem řešit i
pro něj ne zcela obvyklou úlohu v praxi.

2. Popis aplikace, vstupní a výstupní hodnoty
Velmi stručně popíšeme princip výpočtu analýzy deformací z opakovaného zaměření geodetické
sítě. Budeme přitom uvažovat pouze geometrické řešení a vše pro účely této zprávy velmi zjednodušíme.
Jedná se o to, že na základě polohových změn bodů geodetické sítě, které jsou určeny právě jejím
opakovaným zaměřením, vypočteme nejprve parametry diskrétně vyjádřeného pole posunů, což jsou
posuny interpolované do čtvercové sítě a poté dále z nich vypočteme parametry opět diskrétně vyjádřeného pole deformací, charakterizované tenzory napětí (extenzí a kompresí). Teoretické řešení a odvození potřebných vzorců lze nalézt v celé řadě publikací – například [1], [2] a [3]. Stručně si jej naznačíme, abychom věděli alespoň co je výsledkem výpočtu.
Nejde nám tedy o určení polohy bodů v obvyklém smyslu, jak jsou geodeti zvyklí, ale o určení
jejich posunů, z nichž se poté určují deformace sítě, které budeme považovat za deformace daného
vyšetřovaného území (v případě splnění určitých podmínek pro rozmístění geodynamických bodů,
homogenity vyšetřovaného území, atd.). Celý výpočet je založen na teorii mechaniky kontinua.
Jak bylo již uvedeno výše, princip užití geodetických metod spočívá v opakovaném zaměření a porovnání výsledků etap měření. Zjištěné rozdíly v polohách bodů poté označujeme jako jejich posuny.
Vyjádřeme nejprve vektor posunu bodu:
di = (u1, u2, u3)iT = xio - xit
Kde xio (resp. xit) je vektor souřadnic bodu Pi pro základní (resp. aktuální v čase t) etapu. Tento vektor
můžeme vyjádřit jako funkci souřadnic:
u = (u1, u2, u3)T = u(x) = (u1(x), u2(x), u3(x))T = d ,

x = (x, y, z)T

Potom tenzor deformace v bodě Pi je definován jako gradient této funkce v tomto bodě:
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V poli pohybů platí následující vztah [4]:
di = Ei xi + t
kde: di
Ei
xi
t

je vektor posunu,
je gradient posunu,
je vektor souřadnic,
je vektor prvků translace.

Tenzor deformace můžeme rozdělit na dvě části:
Ei = ei + Ωi = (ejl)i + ( ωjl)i
kde: ei
Ωi
ejl
ωjl

j,l = 1,2,3

je symetrický tenzor deformace,
je antisymetrický tenzor rotace,
= (εjl + εlj),
= (εjl – εlj).

Potom můžeme psát:
di = ( ei + Ωi ) xi + t
Z hodnot ei a Ωi můžeme určit velikosti parametrů deformací. Toto lze provést jednak pro 3D řešení,
jednak pro rovinná řešení, kde touto rovinou může být např. rovina rovnoběžná s rovinou XY nebo XZ
nebo YZ, nebo také obecně jakákoliv rovina lokálního souřadnicového systému do které se prostorové
posuny promítnou.
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Například pro průmět posunů do roviny XY lokálního souřadnicového systému platí:

Je důležité poznamenat, že všechny posuny jsou závislé na zvoleném souřadnicovém rámci. Naproti
tomu všechny parametry deformací z posledních rovnic, kromě směrníků ψ a φ, jsou nezávislé na použitém souřadnicovém rámci. Znamená to, že pouze deformace jsou objektivním měřítkem pro odhalení reálných geodynamických trendů ve vyšetřovaném území. A to také zdůvodňuje význam
jejich výpočtu a užití v praxi.
Parametry uvedené v posledních rovnicích jsou také výslednými hodnotami určovanými webovou
aplikací. Konkrétní výpočetní vztahy použité v této webové aplikaci jsou pak detailněji popsány
v publikaci [5], protože vycházejí z dřívější klasické off-line programové aplikace tam popsané.
Ta také posloužila jako základ pro vytvoření této webové aplikace XML.
Provedeme-li shrnutí, pak vstupem do aplikace jsou:
-

přibližné hodnoty souřadnic daných bodů geodetické sítě,
hodnoty posunů daných bodů geodetické sítě (rozdílů souřadnic z etapových měření),
čísla daných bodů geodetické sítě,
doprovodné textové komentáře a další aplikací on-line vyžádané informace (typ souřadnicového
systému, parametry čtvercové sítě pro interpolaci a výpočet, měřítka sítě, posunů a deformací pro
zobrazení, výběr prvků pro zobrazení, atd.),
- zvláštní vstup tvoří obrázky mapových podkladů poskytovaných servery s WMS (bude upřesněno
dále).
Poznámka: místo přibližných souřadnic a hodnot posunů daných bodů mohou být vstupem hodnoty
souřadnic ze dvou etap geodetické sítě a aplikace si jejich rozdílem určí hodnoty posunů.
Výstupem z aplikace jsou:
-

vypočtené hodnoty interpolovaných posunů do čtvercové sítě (diskrétní vyjádření pole posunů),
vypočtené hodnoty pole deformací v téže čtvercové síti (opět v diskrétním vyjádření),
grafické znázornění hodnot pole posunů i deformací v mapě,
možnost vložení topografického podkladu do mapy s výsledky s využitím služby WMS,
výstupní hodnoty jsou ve formátu XML (GML, SVG), dále jde o textový protokol a grafický ESRI Shapefile.

Vstupy jsou předávány klientem on-line prostřednictvím Internetu aplikaci na server. V současném
stavu rozpracovanosti aplikace jsou vstupní data ve formátu prostých textových souborů a v některých
případech i ve formátu XML.
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Výstupy jsou předávány aplikací ze serveru klientovi. Jsou jednak v jednoduché textové podobě výpočetního protokolu a dále ve formátu XML. Ten je tvořen souborem GML obsahujícím bodové údaje
o vstupních bodech, vypočtených posunech a deformacích včetně spolehlivosti v uživatelem zadané
síti. Dalším XML výstupem je SVG soubor. Poslední možností grafického výstupu výsledků je ESRI
Shapefile [7].

3. WMS a způsob jejího využití
V poslední době stále více dochází ke vzniku internetových mapových aplikací. Tyto aplikace pak
využívají webové mapové služby (Web Map Service – WMS). Nejčastěji se jedná o služby definované
otevřenými standardy Open Geospatial Consortia (OGC – http:// http://www.opengeospatial.org/) [8].
Hlavním přínosem webových mapových služeb definovaných dle Open GIS konsorcia je umožnění
sdílení dat GIS v distribuovaném prostředí Internetu. Uživatelé tím mohou sdílet mapy a aplikace
bez nutnosti mít příslušná data na svém počítači nebo serveru. Typickým příkladem je zobrazení komplexní tematické mapy obsahující data z různých serverů on-line v internetovém prohlížeči (tenkém
klientovi) nebo v nějakém desktopovém GIS programu (tlustém klientovi). Právě takto lze s úspěchem
budovat komplexní prostorovou datovou infrastrukturu v jakémkoliv měřítku, tj i v národním či nadnárodním. Na obrázku 1 je schematicky znázorněn příklad, kdy si klient vytvoří on-line svou vlastní
tematickou mapu s využitím podkladů z různých serverů prostřednictvím Internetu či intranetu.

Server1 – topografický podklad

Klient

Server2 – tématický obsah

Obrázek 1: příklad webové mapové služby WMS

Hlavní výhody praktického využití webových mapových služeb WMS vyplývají již ze samotné
podstaty věci, tj. z jejich on-line poskytování. Pro účely naší aplikace vyberme alespoň následující:
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• uživatel nemusí mít potřebná mapová data na svém počítači,
• v případě WMS se uživatel dostane pouze k výslednému obrázku sestavenému z dat, což může
snižovat riziko zneužití a nedovoleného šíření originálních dat vůči jejich poskytovatelům,
• obvykle postačí jednoduchá aplikace na straně uživatele pro přístup a využití dat (tenký klient,
například webový prohlížeč),
• uživatel využívá jen ty služby a ta data, která opravdu potřebuje,
• uživatel není závislý na žádné softwarové platformě, obvykle ani nepozná na jakém software
daný server, jehož služby využívá, běží.
V naší uváděné aplikaci pro analýzu deformací je pak služby WMS využito právě pro vkládání topografických podkladů do grafického znázornění výstupních hodnot určených aplikací. Uživatel
tak dostane velmi přehledný výstup, ze kterého je patrné kde se ve vyšetřovaném území nachází jaká
geodynamická aktivita.
Pro zabezpečení této funkce se využívá freewarový (Open Source license) mapový server Mapserver
z University Minesotta, USA [9]. Jde o velmi výkonnou CGI aplikaci poskytující velkou řadu funkcí
pro vykreslování map v prostředí Internetu a podporující služby WMS podle specifikací OGC. Pracuje
jak v prostředí UNIXU (např. Linux), tak i Microsoft Windows.

4. Příklady použití aplikace
První příklad použití aplikace je ve sledování pohybů v poddolovaného území v Ostravskokarvinské uhelné pánvi v ČR, kde probíhala v letech 1974 a 1980 obnova trigonometrické sítě. I
když přesnost zaměření trigonometrické sítě v rámci její obnovy není nijak zvlášť vysoká v porovnání
s přesnostmi speciálních geodynamických sítí, lze usuzovat, že v této poddolované lokalitě bude docházet k tak velkým pohybům, že budou i tehdejšími klasickými technikami identifikovatelné. Výsledky jsou znázorněny graficky na obrázcích 2 a 3.

Obrázek 2: výsledné interpolované posuny pro síť Ostrava 1974 – 1980 včetně podkladové mapy

170

Webová aplikace pro analýzu deformací z opakovaných polohových měření s využitím mapových služeb WMS

GEOS 2006

Při pokusu o zjednodušenou interpretaci výsledků pak na výsledcích vidíme jasně identifikovatelné
oblasti do kterých se zbíhají dané a tudíž i interpolované posuny a jim odpovídající oblasti s vysokými
hodnotami kompresí či extenzí. Velikosti posunů (i více jak 0,5m) a jim odpovídajících deformací jsou
skutečně značné a právě to umožňuje spolehlivě tyto oblasti určit. Pro lepší ilustraci je na obrázku 3 s
využitím možností aplikace proveden výřez jedné takové oblasti se znázorněním daných posunů na
bodech geodetické sítě a z nich určených deformací.

Obrázek 3: výřez s danými posuny a určenými deformacemi pro síť Ostrava 1974 – 1980 včetně podkladové mapy

Druhý příklad je vyhodnocení GPS měřeních probíhajících na Česko-Polských hranicích v rámci
GEOSUD sítě od roku 1996 [10]. Na obrázcích 4 a 5 jsou výsledná pole posunů interpolovaných do
čtvercové sítě. Přitom na obrázku 4 jde o naměřené posuny v ITRF, kde jejich velikost byla více jak
2 cm a na obrázku 5 jsou tytéž posuny po redukci do „lokálního“ systému podle vhodného modelu
pohybu tektonických desek, kde jejich velikost je do 4 mm.
Zatímco charakter GPS naměřených posunů sleduje převážně pohyb celé tektonické desky jedním
směrem, tak charakter „zbytkových - lokálních“ posunů po jejich redukci je naprosto odlišný. Přesto
výsledné hodnoty pole deformací určené z obou těchto polí posunů jsou zcela totožné (obrázek 6)
a výpočty tak potvrzují nezávislost hodnot tenzorů deformací na rotacích a translacích souřadných
systémů. Potvrzuje se tak, že pro výpočet hodnot tenzorů deformací není třeba posuny redukovat podle
modelů pohybů tektonických desek.
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Obrázek 4: naměřené posuny v ITRF

Obrázek 5: „lokální“ posuny po redukci o pohyb tektonické desky dle modelu
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Obrázek 6: výsledné pole deformací

5. Závěr
Účelem tohoto příspěvku je podat základní informaci o existenci webové aplikace pro on-line výpočty
analýz polohových deformací z opakovaných geodetických měření. Tato aplikace je k dispozici všem
zájemcům o její využití na URL: http://www.vugtk.cz/~deformace/. Běžný uživatel tak nemusí mít ani
podrobné teoretické znalosti o výpočtu analýzy deformací, ani potřebný SW nástroj. Výpočty probíhají on-line na serveru, uživatel pouze zadá cestu ke svým datům a zpět obdrží protokol o výpočtu
včetně grafického znázornění výsledků. Volitelně si může do grafického znázornění výsledků vložit
topografický podklad využitím služby WMS, což mu usnadní jejich interpretaci. Vstupní data je možné zadávat ve formátu prostých textových souborů, nebo ve formátu XML. Využití XML formátu tak
přináší možnost snazšího navázání aplikace na jiné ve zpracovatelském procesu předcházející aplikace
připravující vstupní data (např. aplikace pro vyrovnání polohových geodetických sítí či GPS výpočty).
Další podrobnosti jsou již na uvedených webových stránkách.

WEB APPLICATION TO DEFORMATION ANALYSIS OF REPEATED
GEODETICAL MEASUREMENT USING WMS
Abstrakt
The paper describes XML web application to on-line calculation of deformation analyses of repeated
geodetic measurement using Internet. Parameters of deformation field (extension and compression
tensors) are determined in a square network covering the area in question. Calculation input is represented by vectors of movements of repeated measurements (in stages) on given points of survey network. Calculation is based on application of theory of continuum and as basic condition is homogenity
of surveyed territory.
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This application simultaneously uses Web Map Services (WMS) developed on the base of Open Geospatial Consortium standards as applied to graphical representation of calculated results as GIS.
Such services e. g., on-line construction of thematic maps, defined by the user from data given by
servers offered the WMS services, in a window of an Internet viewer. The user does not need to own
any geographic data to create GIS. Nevertheless he is able to compose his actual thematic map of the
chosen territory with content that is defined by himself and add to it graphic representation of results
of deformation analysis his survey data as next layers.
Priciples, advantages and importance of applied technologies are explained shortly too, to make the
reader understand chances given by these services in full extend.
Further are examples of practical application on locations of area of coal basin Ostrava (NE Bohemia) and on the Czech-Polish border line. These examples demonstrate in praxis that values of calculated deformation tensors are independent on rotation and translation of coordinate systems. This
speaks for the fact, that deformation analysis is more objective proof of dynamics on the territory in
question as the sole calculation and representation of displacement vectors. Application is ready to
on-line calculation using Internet for all interested people.
Literatura
[1]

Altiner, Yüksel: Analytical Surface Deformation Theory for Detection of the Earth's Crust Movements.
1999, X, 100 pp. 20 figs., Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York. ISBN: 3-540-65820-3
[2] Talich, Milan: Using GPS Data for Deformations Analysis. 1994 IERS and IGS Workshops Paris and Saint
Mandé, 1994, March 21-25, p.6.
[3] Talich Milan, Kostelecký Jan, Vyskočil Pavel: Modelling of Horizontal Movements and Computing
Method of Deformation Fields at the International Center On Recent Crustal Movements. In: Zpráva o
řešení vědeckého projektu 4-01-60 Geodézie a dynamika Země v roce 1993, edice VÚGTK, 1993, s.104115.
[4] Welsch, W. M.: Finite elements analysis of strain patterns from geodetic observations across a plate margin. Tectonophysics 97, pp.57-71. Elsevier. Amsterdam 1983.
[5] Kostelecký, Jan: Výpočetní programy pro interpretaci horizontálních posunů. Technická zpráva. Zdiby :
VÚGTK, 1986, 21 s.
[6] Kostelecký Jan, Talich Milan, Vyskočil Pavel: Crustal Deformation Analysis in the International Center on
Recent Crustal Movements. In: Journal of the Geodetic Society of Japan - 40/4 (1994), s. 301-308, 3 obr.
[7] ESRI Shapefile Technical Description, http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
[8] OpenGIS® Web Map Service (WMS) Implementation Specification,
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=5316
[9] Mapserver, http://mapserver.gis.umn.edu/
[10] Cacon, S., Vyskočil, P., Talich, M., Kontny, B., Bosy, J.: Deformations analysis of the Polish Sudetes and
Fore-Sudetic block. In: Reports on geodesy, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy of the Warsaw
University of Technology, No. 2 (73), 2005, Warsaw, pp. 211 – 219, 5 obr., tab.
[11] Talich M.: Využití metajazyka XML pro zeměměřictví a efektivní zpracování a poskytování informací
prostřednictvím Internetu, Výzk. zpr. č. 1063/2003, Zdiby, VÚGTK 2003. 29 s., 15 obr., tab.,
http://www.vugtk.cz/odis/sborniky/vyzk_zpravy/Vz_1063.pdf

174

Možnosti a limity použití afinní transformace pro georeferencování

GEOS 2006

Možnosti a limity použití afinní transformace pro georeferencování
Dr. Ing. Lubomír Soukup

Ústav teorie informace a automatizace
Akademie věd České republiky
182 08 Praha 8
e-mail: soukup@utia.cas.cz

Abstrakt
Afinní transformace je jedna z nejpoužívanějších transformací pro nejrůznější účely v oborech
geodézie, kartografie, GIS, DPZ, počítačová grafika apod. Její použití v určitém specifickém případě
je však limitováno požadavky na přesnost polohy transformovaných bodů v dané zájmové oblasti.
Tento příspěvek je proto věnován rozboru přesnosti afinní transformace. Cílem tohoto rozboru je
poskytnout objektivní argumenty pro rozhodnutí o vhodnosti afinní transformace v konkrétním
případě (např. při georeferencování starých map, družicových nebo leteckých snímků atp.). Jsou
zmíněny také některé způsoby zobecnění afinní transformace, zejména metoda kolokace, Jungova
transformace, Coonsův plát, TPS (Thin Plate Spline), polynomiální transformace. Rozbor přesnosti je
prováděn pouze pravděpodobnostními a statistickými postupy, k odhadu transformačních parametrů je
použit tzv. bayesovský přístup.

Úvod
Afinní transformace je definována transformačními rovnicemi:

x′ = a1,1 x + a1,2 y + b1
y ′ = a2,1 x + a2,2 y + b2

(1.1)

kde
x, y

...

vstupní souřadnice transformovaného bodu,

x′ , y ′

...

výstupní souřadnice transformovaného bodu,

ai , j , bi

...

transformační parametry, i ∈ {1, 2} .

Transformační rovnice (1.1) lze zapsat též pomocí maticového zápisu:

x′ = Ax + b ,

kde

x

⎡ x⎤
⎢ y⎥ ,
⎣ ⎦

x′

⎡ x′ ⎤
⎢ y ′⎥ ,
⎣ ⎦

A

⎡ a1,1 a1,2 ⎤
⎢a
⎥ , b
⎣ 2,1 a2,2 ⎦

(1.2)

⎡ b1 ⎤
⎢b ⎥ .
⎣ 2⎦

Transformační parametry ai , j , bi lze nejsnáze určit pomocí tzv. vlícovacích (identických) bodů, tj.
bodů, jejichž souřadnice jsou známy ve vstupním i výstupním souřadnicovém systému.
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xi

...

vstupní souřadnice i -tého vlícovacího bodu, x i

⎡ xi ⎤
⎢ y ⎥ , i ∈ {1, 2,..., n}
⎣ i⎦

x′i

...

výstupní souřadnice i -tého vlícovacího bodu, x′i

⎡ xi′ ⎤
⎢ y ′⎥ , i ∈ {1, 2,..., n}
⎣ i⎦

n

...

počet vlícovacích bodů, n ≥ 3 .

Je-li počet vlícovacích bodů větší než nutný ( n > 3 ), provádí se vyrovnání, obvykle metodou
nejmenších čtverců (MNČ). Výchozími rovnicemi pro vyrovnání jsou

x′i = Ax i + b , i ∈ {1, 2,..., n}

(1.3)

V obecném případě je třeba vzít v úvahu, že vstupní i výstupní souřadnice jsou určeny s omezenou
přesností. Charakteristiky přesnosti polohy vlícovacích bodů jsou většinou známy předem, zpravidla
jako střední souřadnicové chyby. Z nich lze snadno sestavit kovarianční matice dostupných
vlícovacích bodů. Proto tedy předpokládáme, že jsou dány kovarianční matice C , C′ souřadnic
vlícovacích bodů pro příslušné souřadnicové systémy [ x, y ] , [ x′, y ′] .
Ve většině praktických případů bývají souřadnice jednoho systému výrazně přesnější než druhého,
a proto se kovarianční matice těchto přesnějších souřadnic zpravidla zanedbává. Méně přesné
souřadnice obvykle bývají lokální souřadnice, které lze určovat přímým měřením, např. kartometricky
vzhledem k mapovému rámu katastrální mapy nebo odečtením pixelu na družicovém nebo
fotogrammetrickém snímku. Globálním souřadnicovým systémem, tj. tím, jehož souřadnice jsou
požadovány, bývá tedy obvykle ten přesnější.
Vyrovnání rovnic (1.3) je nejjednodušší v případě, kdy se nepřesnost globálních souřadnic vlícovacích
bodů neuvažuje. Za globální souřadnice je proto vhodné volit [ x, y ] a lokální [ x′, y ′] . Zanedbání
nepřesnosti globálních souřadnic vlícovacích bodů tedy znamená anulování jejich kovarianční matice
( C = O ). V takovémto zjednodušeném případě je použití metody nejmenších čtverců obzvlášť
snadné, neboť pravá strana rovnice (1.3) je lineární funkcí určovaných transformačních parametrů A ,
b . Z rovnice (1.3) pak vzniknou tzv. rovnice oprav

x′i + v′i = Ax i + bi , i ∈ {1, 2,..., n} ,

(1.4)

kde

x′i ∗
v′i

...

naměřené hodnoty lokálních souřadnic i -tého vlícovacího bodu

...

opravy na i -tém vlícovacím bodě, v′i

x′i − x′i ∗ .

Všechny opravy sloučené do jednoho vektoru jsou tedy vektorovou funkcí určovaných
transformačních parametrů A , b . Označíme-li tuto vektorovou funkci

v′ ( A, b )

⎡⎣ Ax i + bi − x′i ∗ | i ∈ {1, 2,..., n}⎤⎦ ,
lze formulovat podmínku MNČ jako rovnici pro neznámé parametry Â , b̂ :

( v′ ( Aˆ , bˆ ))

T

(

)

ˆ , bˆ = min ( v′ ( A, b ) )T Pv′ ( A, b ) ,
Pv′ A
A ,b

kde

P
m0

m02C′−1

...

váhová matice definovaná: P

...

jednotková střední chyba (volitelná konstanta)
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Minimum na pravé straně rovnice (1.5) se bere přes všechny možné reálné matice

a vektory

(

.

)

ˆ , bˆ . Podrobný
Výsledkem vyrovnání jsou pak hodnoty Â , b̂ odpovídající nejmenším opravám v′ A
postup výpočtu transformačních parametrů Â , b̂ a jejich kovarianční matice je uveden např. v [7].
Dalším, neméně důležitým výsledkem vyrovnání je charakteristika přesnosti globálních souřadnic
nějakého podrobného bodu. Tato charakteristika přesnosti závisí na přesnosti lokálních souřadnic
téhož podrobného bodu. Tu vyjadřuje kovarianční matice, která bývá známa předem.

xˆ′
ˆ′
C
x̂
Ĉ

...
...
...
...

dané lokální souřadnice podrobného bodu,
daná kovarianční matice podrobného bodu,
určované globální souřadnice podrobného bodu,
neznámá kovarianční matice globálních souřadnic podrobného bodu.

Globální souřadnice podrobného bodu x̂ vyhovovují rovnici
jejíž řešení lze snadno vyjádřit ve tvaru:

ˆ ˆ + bˆ ,
xˆ ′ = Ax

(

ˆ −1 xˆ ′ − bˆ
xˆ = A

(1.6)

)

(1.7)

Celková přesnost globálních souřadnic x̂ je tedy ovlivněna přesností lokálních souřadnic xˆ′
i přesností vyrovnaných transformačních parametrů Â , b̂ . Kovarianční matice globálních souřadnic

ˆ ′ , tak na kovarianční matici vyrovnaných
podrobného bodu tedy závisí jak na kovarianční matici C

ˆ .
transformačních parametrů Â , b̂ , kterou označíme C
A ,b

Rozdělení pravděpodobnosti polohy transformovaného podrobného bodu není normální, neboť
vzhledem k (1.7) vektor x̂ není lineární funkcí veličin Â , b̂ , xˆ′ . Kovarianční matice Ĉ tedy
nepopisuje jednoznačně rozdělení pravděpodobnosti polohy bodu x̂ . Její exaktní výpočet navíc není
snadný. Je sice možné použít lineární aproximaci vzorce (1.7), avšak takovýto přibližný postup platí
jen pro vhodné rozložení vlícovací bodů a dostatečně přesné určení jejich souřadnic.
V obecném případě je přesnost transformovaného bodu navíc ovlivněna ještě dalšími faktory, které je
třeba brát v úvahu. Na přesnost jakékoli geometrické transformace, tedy i afinní, mají vzásadě vliv
následující čtyři faktory:
•

přesnost určení polohy vlícovacích bodů v lokálním i globálním souřadnicovém systému,

•

rozložení (konfigurace) vlícovacích bodů v zájmové oblasti,

•

stupeň důvěry v identitu jednotlivých vlícovacích bodů,

•

míra splnění předpokladu o geometrickém vztahu (tj. o afinitě) mezi globálním a lokálním
souřadnicovým systémem.

V mnoha praktických případech se všechny tyto faktory neuplatní a pro odhad přesnosti afinní
transformace stačí vycházet ze vztahu (1.7). Ke spolehlivému vymezení takovýchto případů je však
nutné korektně odvodit rozdělení pravděpodobnosti zahrnující všechny zmíněné faktory.
V následujících kapitolách bude toto odvození stručně naznačeno.
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Přesnost transformovaného bodu
Pomocí symboliky zavedené v předchozí kapitole lze přehledně formulovat problém odhadu přesnosti
afinní transformace pro první dva z uvedených čtyř faktorů ovlivňujících přesnost transformace.
Dáno
•
•
•
•
•

souřadnice vlícovacích bodů x i , x′i

kovarianční matice vlícovacích bodů C , C′
lokální souřadnice podrobného bodu xˆ′

ˆ′
kovarianční matice podrobného bodu C
zájmová oblast tvaru uzavřeného polygonu Ω

Požadováno
•
•

ˆ XY
střední souřadnicová chyba libovolně zvoleného podrobného bodu ... m
ˆ XY ( Ω )
globální střední souřadnicová chyba v dané zájmové oblasti ... m

Řešení bez ohledu na chyby globálních souřadnic
Nejprve budeme uvažovat náhodné chyby jen u lokálních souřadnic. V celém tomto odstavci tedy
předpokládáme C = O .
Střední souřadnicová chyba

mˆ XY dvojrozměrného náhodného vektoru je definována pomocí jeho

kovarianční matice Ĉ .

mˆ XY

( )

ˆ
Tr C

(1.8)

2

K výpočtu kovarianční matice je možno použít standardní postup založený na tzv. obecném zákonu
hromadění variancí a kovariancí (podle [3], str. 398). Tento zákon je matematicky formulován též
v [2], kapitola V., věta 4. Aplikace tohoto postupu na vztah (1.7) by však vyžadovala jeho předchozí

ˆ XY byla
linearizaci. Proto by kovarianční matice Ĉ a tudíž i výsledná střední souřadnicová chyba m
určena jen přibližně. Aby bylo možno odhadnout chybu této aproximace, je nutné exaktně odvodit
rozdělení pravděpodobnosti bodu x̂ , z něj vypočíst příslušnou střední souřadnicovou chybu
a porovnat ji s její přibližnou hodnotou.

Exaktní odvození rozdělení pravděpodobnosti transformovaného bodu
V této podkapitole budeme považovat vektory x , b , x′ a řádky matice A

⎡ a1 ⎤
⎢a ⎥ za náhodné
⎣ 2⎦

vektory příslušné hodnotám x̂ , b̂ , xˆ′ , Â . Vzhledem k (1.2) jsou proto spolu svázány vztahem:

x′ = Ax + b ,

(1.9)

Rozdělení pravděpodobnosti náhodných vektorů x′ , a1 , a 2 , b jsou normální rozdělení se známými
parametry:
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x′

(

)

ˆ′ ,
N xˆ ′, C

(

[a1 , a2 , b]

ˆ
N ⎡⎣aˆ 1 , aˆ 2 , bˆ ⎤⎦ , C
A ,b
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)

(1.10)

Sdruženou hustotu pravděpodobnosti náhodného vektoru [ a1 , a 2 , b, x′] obdržíme jako součin hustot
dvou normálních rozdělení z (1.10). Označíme ji f ( a1 , a 2 , b, x′) . Hustotou hledaného rozdělení

pravděpodobnosti náhodného vektoru x je podmíněná hustota pravděpodobnosti; označíme ji
g ( x | xˆ ′) . Lze ji určit na základě věty o hustotě pravděpodobnosti funkce náhodných veličin a věty
o marginální hustotě, které lze nalézt např. v knize [2] (kapitola III., věty 5 a 7).

g ( x | xˆ ′) = ∫∫∫ ∫∫∫ f ( a1 , a2 , b, Ax + b ) A da1da2 db

(1.11)

R6

Symbol A představuje determinant matice A , tj. A = a1,1a2,2 − a2,1a1,2 .
Šestinásobnou integraci na pravé straně rovnosti (1.11) lze provést symbolicky, tzn. bez nutnosti
použít nějakou přibližnou numerickou metodu. Symbolická integrace v (1.11) však představuje
poměrně náročné odvození, které je již mimo rozsah tohoto příspěvku. Výsledný vzorec pro výpočet
g ( x | xˆ ′) je navíc natolik složitý, že jeho uvedení na tomto místě postrádá významu.

Střední souřadnicová chyba podrobného bodu
Hustotu g ( x | xˆ ′) z (1.11) použijeme k výpočtu hledané kovarianční matice Ĉ transformovaného
bodu x podle definičního vztahu ( viz např. [2] kapitola II.):

ˆ
C

∫∫ ( x − xˆ )( x − xˆ ) g ( x | xˆ ′) dx
T

R2

ˆ XY pak snadno vypočteme podle definice
Výslednou střední souřadnicovou chybu podrobného bodu m
(1.8).

Zohlednění nepřesnosti globálních souřadnic vlícovacích bodů
Při uvažování náhodných chyb souřadnic vlícovacích bodů v obou souřadnicových systémech je
možné postupovat dvěma způsoby:
•

chyby globálních souřadnic považovat za opravy a zahrnout je do vyrovnání

•

provést vyrovnání jen s opravami lokálních souřadnic a následně přidat vliv nepřesnosti
globálních souřadnic, aniž by to ovlivnilo hodnoty transformačních parametrů

Z těchto dvou způsobů je zpravidla vhodnější druhý způsob, a sice ze tří důvodů:
1. Globální souřadnice vlícovacích bodů bývají nejen přesnější a spolehlivější, ale někdy
i závazné (technologicky, právně), např. souřadnice trigonometrických bodů.
2. Důvěra v polohovou správnost vlícovacích bodů bývá vyšší než přesvědčení o exaktní
platnosti afinního vztahu mezi globálním a lokálním souřadnicovým systémem.
3. Výpočetní postup je jednodušší, neboť nevyžaduje tolik lineárních aproximací jako první
způsob (stačí jen linearizace rovnice (1.7)).
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Rozdělení pravděpodobnosti transformovaného bodu lze snadno odvodit po linearizaci rovnice (1.7)
a aplikaci zákona hromadění variancí a kovariancí ([2], kapitola V., věta 4). Exaktní odvození, které
by navazovalo na předchozí kapitolu by bylo již neúměrně složité.

Globální přesnost v dané zájmové oblasti
Globální přesnost transformace v nějaké oblasti Ω (např. katastrální území, mapový list, parcela,
ˆ XY ( Ω ) . Tu vypočteme
intravilán, extravilán apod.) vyjádříme střední souřadnicovou chybou m
z příslušné kovarianční matice CΩ , kterou určíme prostřednictvím rozdělení pravděpodobnosti
transformovaného bodu ležícího někde v zájmové oblasti Ω . Hustotou pravděpodobnosti tohoto
globálního rozdělení je funkce ĝΩ :

gˆ Ω ( x ) = ∫∫ g ( x | t ) ϕ ( t ) dt
Ω

Ω
g (x | t)

...
...

daná zájmová oblast, vyjádřená v lokálním souřadnicovém systému,

ϕ (t)

...

rozdělení pravděpodobnosti místa t v oblasti Ω .

rozdělení pravděpodobnosti transformovaného bodu x v místě t ∈ Ω ,

Hustota pravděpodobnosti ϕ ( t ) vyjadřuje míru významnosti místa t v rámci oblasti Ω . Pokud jsou
všechny části oblasti Ω stejně významné, je hustota ϕ na oblasti Ω rovnoměrná, tj. ϕ ( t ) =

1
Ω

pro všechna t ∈ Ω .

Stupeň důvěry v identitu jednotlivých vlícovacích bodů
Každému vlícovacímu bodu lze přiřadit určitý stupeň důvěry, že jeho zadané souřadnice v obou
souřadnicových systémech náleží k jednomu a tomutéž bodu. Nejvýhodnější je tuto důvěru vyjádřit
jako pravděpodobnost, že bod s danými lokálními souřadnicemi nebude od bodu s danými globálními
souřadnicemi dál, než předem stanovená vzdálenost. Oba tyto údaje se totiž dají dobře interpretovat
a odhadnout na základě zkušenosti nebo předchozích statistických údajů, např. o typu bodu, způsobu
stabilizace, jeho historie apod. Především však lze pomocí těchto dvou údajů stanovit jeho střední
souřadnicovou chybu, která zahrnuje jak nepřesnost jeho zaměření, tak stupeň důvěry v jeho identitu.
Hodnota této střední souřadnicové chyby se vypočte pomocí rozdělení pravděpodobnosti souřadnic,
které vznikne složením rozdělení pravděpodobnosti zaměření a důvěryhodnosti bodu.
Rozdělení pravděpodobnosti zaměření vlícovacího bodu je dáno jeho polohou xˆ′ (vypočtenou, příp.
vyrovnanou), kovarianční maticí C′ a předpokladem normality. Příslušnou hustotu pravděpodobnosti
označíme f ′ . Je to podmíněná hustota pravděpodobnosti za předpokladu, že správná poloha bodu
skutečně odpovídá daným souřadnicím xˆ′ .

f ′ ( x′ | xˆ ′)

1
2π C′
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Zpochybníme-li předpoklad správné polohy bodu, musíme v definici (1.12) nahradit zadané
souřadnice xˆ′ nějakým náhodným vektorem t , jehož hustotu pravděpodobnosti označíme h
a budeme předpokládat, že je normální. Tímto rozdělením pravděpodobnosti je tak modelován stupeň
důvěry v identitu vlícovacího bodu. Jeho střední hodnota odpovídá dané poloze bodu xˆ′ , příslušná
kovarianční matice se určí na základě dříve navržených dvou údajů:

P

...

r

...

pravděpodobnost, že bod s danými lokálními souřadnicemi bude od bodu s příslušnými
globálními souřadnicemi dál než určitá vzdálenost r ,
vzdálenost obou bodů odpovídající pravděpodobnosti P .

Kovarianční matici důvěryhodnosti bodu, která určuje tvar hustoty pravděpodobnosti h , pokládáme
za diagonální se stejnými diagonálními prvky σ 2 , tzn.

C

•

⎡σ 2 0 ⎤
.
⎢
2⎥
⎣0 σ ⎦

Její diagonální prvky σ 2 se vypočtou podle vzorce

σ2 =

r2
.
−2 ln (1 − P )

(1.13)

Tento jednoduchý vzorec lze snadno odvodit podle [8].
Výsledné rozdělení pravděpodobnosti polohy vlícovacího bodu, které zahrnuje jak nepřesnost jeho
zaměření, tak stupeň důvěry v jeho identitu, má hustotu:

∫ f ′ ( x′ | t ) h ( t ) dt

(1.14)

R

Tento vztah vychází z vět o podmíněné a marginální hustotě pravděpodobnosti, které lze nalézt např.
v [2] (kapitola III., věty 13, 7). Dosadíme-li za parametry normálních rozdělení f ′ a h výše uvedené
střední hodnoty a kovarianční matice, dostaneme po několika algebraických úpravách vzorec pro
výpočet celkové kovarianční matice hustoty (1.14):

C• + C′

(1.15)

Je užitečné poznamenat, že při 100% důvěře v identitu některého vlícovacího bodu ( P = 1 ) platí
C• = O , a to při jakékoli hodnotě poloměru r . Druhým extrémním případem je naprostá nedůvěra
v identitu vlícovacího bodu ( P = 0 ), což odpovídá vyloučení tohoto bodu ze souboru použitelných
vlícovacích bodů.

Míra splnění předpokladu afinity
V případě podezření, že geometrický vztah mezi globálními a lokálními souřadnicemi není přesně
afinní, je třeba toto podezření nejprve vyvrátit, než přistoupíme k analýze přesnosti podle kapitoly 2.
K tomu je třeba formulovat statistickou hypotézu (tzv. nulovou hypotézu) o platnosti afinity a testovat
ji proti alternativní hypotéze, že vztah mezi oběma souřadnicovými systémy není afinní. Toto

181

GEOS 2006

Lubomír Soukup

testování se provádí na určité hladině významnosti, která představuje riziko mylného zamítnutí nulové
hypotézy.
Jednou z možností jak formulovat alternativní hypotézu je zavést pomocný náhodný vektor w , který
zpochybní platnost rovnice (1.2) přidáním aditivního šumu. Rovnice (1.4) proto musí být nahrazena
soustavou rovnic

x′i ∗+ v′i = Ax i + b + w i
xˆ ′ + v′ = Ax + b + w

(1.16)

pro neznámé parametry A , b , xˆ′ , kde i ∈ {1, 2,..., n} .
O náhodném vektoru

%
w

[ w, w1 , w 2 ,..., w n ]

se přitom předpokládá, že jeho střední hodnota je nulová a kovarianční matice je známa až na nějakou
násobnou konstantu κ , tzn.
% = κC
% .
% ) = o, C
E (w
(1.17)
0

o

κ

%
C
0

…
...
...

nulový vektor, o ∈ R 2 n + 2
neznámá násobná konstanta,
známá kovarianční matice.

% je třeba zvolit tak, aby statistická závislost nějakých dvou blízkých bodů byla
Kovarianční matici C
0
přiměřeně vyšší než vzdálenějších bodů. Tím se docílí toho, že blízké body budou po transformaci
opět blízko sebe. To znamená, že v blízkém okolí každého bodu bude přibližně platit afinní vztah.
Nelineární deformace se uplatní až na větší oblasti. Tato vlastnost je velmi důležitá, neboť odpovídá
většině praktických případů transformace deformovaných obrazů, např. historických map,
fotogrammetrických nebo družicových snímků apod.
Zmíněná přiměřenost statistické závislosti bodů je řízena tzv. kovarianční funkcí, podle které se
% . Výsledná transformace pak nebude lineární, tzn. že původně
počítají prvky kovarianční matice C
0
přímé linie se transformují na mírně zakřivené rovinné křivky. Míra tohoto zakřivení a plynulost jeho
změny je ovlivňována volbou kovarianční funkce a souřadnicemi vlícovacích bodů. O výpočtu
% podrobně pojednává např. [4].
kovarianční matice C
0

% ] představují tzv.
Rovnice (1.16) spolu s podmínkou MNČ aplikovanou na složený vektor [ v, w
lineární model s neznámými variančními a kovariančními komponentami (viz např. [5]). Na základě
tohoto modelu můžeme předpoklad afinity formulovat jako tzv. nulovou hypotézu
T

H0 : κ = 0

(1.18)

a tu pak testovat proti alternativní hypotéze

H1 : κ > 0

K praktickému provedení tohoto statistického testu je nutné znát rozdělení pravděpodobnosti varianční
komponenty κ . Hustotu pravděpodobnosti tohoto rozdělení lze získat aplikací bayesovského přístupu
(podle [6]).
Pokud by se nám podařilo stanovit konstantu κ ještě před vlastním řešením rovnic (1.16), obdrželi
bychom tzv. smíšený model, který je v geodézii známý jako kolokace (viz např. [4]).
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Metoda kolokace

% se výsledná transformace
Aplikací metody kolokace při vhodně zvolené kovarianční matici C
souřadnic lokálně chová jako afinní transformace. Koeficienty afinní transformace se však v zájmové
oblasti spojitě mění. Výsledná transformace platná pro celou zájmovou oblast tak sice není lineární,
ale většinou je možno aproximovat ji po částech afinní transformací, neboť změna transformačních
koeficientů nebývá příliš výrazná. Transformační koeficienty jednotlivých dílčích afinních
transformací lze jednoduše získat jako mezivýsledek výpočtu metodou kolokace. Tím se metoda
kolokace liší od ostatních používaných typů nelineární transformace souřadnic, jako např. Coonsův
plát, Jungova transformace (viz např. [1]), TPS, polynomiální transformace apod. Další principiální
výhodou metody kolokace oproti uvedeným speciálním typům je skutečnost, že výslednou celkovou
přesnost transformovaného bodu lze objektivně odhadnout pouze na základě vstupních dat a jejich
statistických charakteristik bez nutnosti stanovovat umělé heuristické předpoklady jako v při
uvedených speciálních typech transformací. Jediným předpokladem, který by bylo možno považovat
% . Vhodnost tohoto
za heuristický, je aditivita a normalita přídavného šumu (tzv. signálu) w
předpokladu lze přitom statisticky testovat, podobně jednoduše jako v případě testu afinity (1.18). Při
prokázání nevhodnosti předpokladu aditivity a normality přídavného šumu se pouze zvolí jiný,
vhodnější typ šumu (např. multiplikativní), příp. i jiné jeho rozdělení pravděpodobnosti. Základní
metodické schéma (1.16) přitom však zůstane zachováno, změnila by se jen operace přičítání vektoru
w na jinou operaci (např. násobení).
Metoda kolokace je tedy použitelná všude tam, kde se dosud používají zmíněné speciální
transformace.

Závěr
Byl navržen způsob hodnocení přesnosti afinní transformace, který umožňuje stanovit limity jejího
použití. Tyto limity je třeba stanovit tak, aby byla dodržena požadovaná polohová přesnost
transformovaných bodů v dané zájmové oblasti. Stanovují se obvykle předpisem přípustné
konfigurace vlícovacích bodů a přesností určení vlícovacích bodů v globálním a lokálním
souřadnicovém systému, takže je možno odhadnout výslednou přesnost transformace ještě před
provedením podrobných měření v terénu. Na celkovou přesnost afinní transformace mají vliv i další
faktory, zejména stupeň důvěry v identitu vlícovacích bodů a míra splnění předpokladu o afinitě mezi
globálním a lokálním souřadnicovým systémem. Při stanovování použitelnosti afinní transformace
byly vzaty v úvahu všechny 4 zmíněné faktory. Vliv těchto faktorů byl vyjádřen v termínech teorie
pravděpodobnosti. Pro určení transformačních parametrů a výsledných souřadnic pak mohl být
aplikován ryze pravděpodobnostní přístup, zejména tzv. bayesovský přístup. Díky tomuto přístupu lze
výsledné charakteristiky přesnosti polohy bodů interpretovat pravděpodobnostně, to znamená, že na
základě provedeného rozboru přesnosti je možno stanovit pravděpodobnost, s jakou se určitý
transformovaný bod nachází v nějakém předem stanoveném okolí jeho vypočtené polohy. Stejně tak je
možno odhadnout globální charakteristiku přesnosti pro dané zájmové území. Teprve porovnáním této
globální charakteristiky přesnosti s požadovanou polohovou přesností lze objektivně rozhodnout
o vhodnosti afinní transformace.
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Possibilities and limits of affine transformation application to
georeferencing
Abstract
Affine transform is one of the most common transforms having been applied for several purposes in
such branches as geodesy, cartography, GIS, remote sensing, computer graphics etc. Its application in
some specific case is, however, limited by requirements on positional precision of transformed points
in a given area of interest. This contribution therefore deals with accuracy analysis of affine
transform. The aim of the analysis is to provide objective arguments for a decision whether affine
transform is suitable for some specific purpose (eg. georeferencing of historical maps, matching of
satellite or aerial images). Some generalizations of affine transform are also mentioned, namely
method of collocation, Jung's transform, Coons plate, Thin Plate Spline, polynomial transform. Purely
probabilistic and statistic approach is applied throughout the accuracy analysis, transformation
parameters are estimated by Bayesian approach.
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Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou transformací souřadnicových systémů a způsoby jejich
programátorského zpracování. Komplexní řešení dané problematiky nabízí v současnosti pouze
rozsáhlé a finančně náročné geografické informační systémy. Autor se zabývá vývojem webového
rozhraní pro řešení transformací mezi souřadnicovými systémy, a to s využitím již vytvořených
knihoven vydaných pod otevřenou licencí open source. Základním principem řešení je propojení této
knihovny s webovou prezentační složkou aplikace postavenou na moderní technologie Java server
pages. Aplikace bude součástí disertační práce. Testovací verze aplikace je dostupná na adrese
http://b970-1.fsv.cvut.cz/proj/.

1. Úvod
Při práci s geografickými daty vytvořenými v různých souřadnicových systémech je častou úlohou
transformace těchto dat z jednoho systému do druhého. Komplexní řešení pro systémy používané na
celém světě nabízí většina současných GIS produktů (např. ArcGIS, Geomedia), avšak pro řešení
transformací jako dílčího úkolu nejsou zcela vhodné, a to jak pro jejich náročnější obsluhu, tak i pro
značnou cenu pro pořízení samotného software. Vedle těchto nástrojů existují i programy určené
pouze pro transformace mezi systémy, avšak žádný z nich neřeší daný úkol pro větší počet
souřadnicových systémů – většinou se jedná o řešení určené pouze pro použití v rámci jednoho státu.
Dále je popsána vyvíjená aplikace postavená na webovém rozhraní. Příspěvek se zabývá
především architekturou samotné aplikace. Matematická stránka problému byla podrobně popsána v
příspěvku publikovaném na 17. kartografické konferenci v Brně, který je možné nalézt na stránkách
http://gama.fsv.cvut.cz/~jezek nebo http://gama.fsv.cvut.cz/~sklenicka .

2. Architektura aplikace z hlediska programátora
Vyvíjená webová aplikace si bere za cíl komplexní řešení daného problému. Uživateli dává možnost
provádět přepočty pro téměř všechny systémy, které se používají po celém světě, a to jak pro přepočty
v rámci samotného systému (rovinné souřadnice na geografické), tak především pro transformace
mezi systémy. Aplikace je sestavena s několika dílčích komponent, které umožňují její jednoduchou
údržbu a aktualizaci. Aplikace je navržena podle vzoru MVC (Model - View - Controller). Základní
komponentou je knihovna Proj4.4.9, která umožňuje použití veliké škály kartografických zobrazení a
základní metody pro transformaci souřadnic mezi systémy – Helmertovu sedmiprvkovou transformaci.
Tato knihovna je připojena do prostředí jazyku JAVA a vytváří tak model aplikace (spolu s XML
souborem definujícím parametry systémů). Vizualizační část tvoří HTML stránky dynamicky
generované pomocí jazyka Java server pages. V následujících odstavcích se o jednotlivých částech
zmíníme podrobněji.
2.1 Softwarová knihovna Proj 4.4.9
Projekt PROJ je softwarová aplikace a knihovna obsahující aparát pro přepočty mezi souřadnicemi
a pro základní úlohy matematické kartografie. Jedná se především o zobrazení zeměpisných souřadnic
ϕ, λ do roviných X, Y a opačně, transformace mezi geodetickými datumy, výpočty zkreslení, atd.
PROJ umožňuje použít většinu standardních kartografických zobrazení, přičemž je možné všechny
jeho parametry volit. Vedle předdefinovaných zobrazení používá též velkou škálou referenčních
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elipsoidů, na které lze zobrazení aplikovat. Vedle výpočtu souřadnic umožňuje i výpočet charakteristik
daného zobrazení. Pro přepočty souřadnic mezi geodetickými datumy používá PROJ modu cs2cs a
souřadnice transformuje tzv. 7 prvkovou nebo 3 prvkovou prostorovou transformací. System
Projection vychází pod MIT licencí, která je kompatibilní s GNU/GPL licencí a je určen pro operační
systémy UNIX i Microsoft Windows. PROJ je využíván jako knihovna několika aplikacemi. Z oblasti
GIS jsou to aplikace GRASS, UMN Map Server, PostGIS, Thuban. PROJ je k dispozici spolu s
bohatou dokumentací na internetových stránkách www.remotesensing.org/proj/.
Při vývoji uvedené aplikace bylo důležité především propojení knihovny PROJ napsané v jazyce
C do jazyku JAVA. K těmto účelům slouží technologie Java Native Interface (JNI). Výhodné je, že
technologie připojení knihovny PROJ do jazyku JAVA už je implementovaná, a to sice v GIS
produktu JGRASS (jedná se o oblíbený GIS Grass přepracovaný na platformu JAVA). Více viz
http://www.hydrologis.com/html/jgrass/jgrass_en.html).
2.2 Konfigurační XML soubor pro definici souřadnicových systémů
Při provádění transformací mezi souřadnicovými systémy je důležité vhodně zvolit způsob definování
parametrů jednotlivých systémů. Pro každý systém je nutné definovat geodetické datum (elipsoid, jeho
referenční bod, datum určení) a kartografické zobrazení. Pro vzájemný vztah mezi jednotlivými
systémy byly zvoleny transformační parametry z/do systému WGS-84, tzn., že všechny transformace
probíhají „přes“ tento systém.
Pro samotnou definici parametrů jednotlivých systémů je použit konfigurační soubor v jazyce
XML převzatý z programu Thuban. Obecně platí, že způsobů, jimiž lze definovat parametry
souřadnicového systému, je celá řada. Dle specifikace Open Gis Consorcia (OpenGIS®
Implementation Specification Coordinate Transformation Services) jsou doporučeny dva způsoby.
Jedním z nich je formát známý pod příponou .WKT (well know text) – jedná se o zápis do textového
souboru a jeho ukázku a popis lze nalézt v příslušné specifikaci. Tento způsob je implementován ve
většině open source GIS produktů. Pro účely vyvíjené aplikace však využit nebyl, neboť se nabízí
progresivnější řešení.
Tímto řešením je definice parametrů souřadnicového systému pomocí souboru ve formátu XML.
Specifikace doporučuje XML schéma, ale většina současných GIS produktů tento způsob zatím
neimplementovala. Naopak některé GIS produkty používají vlastní XML definici. Pro vyvíjenou
aplikaci byl použit XML soubor z programu Thuban. Ukázka definice systému S-JTSK:
<projection epsg="2065" name="S-JTSK (Ferro) / Krovak">
<parameter value="proj=krovak"/>
<parameter value="lat_0=49.5"/>
<parameter value="lon_0=24.83333333333333"/>
<parameter value="alpha=30.28813972222222"/>
<parameter value="k=0.9999"/>
<parameter value="x_0=0"/>
<parameter value="y_0=0"/>
<parameter value="pm=ferro"/>
<parameter value="ellps=bessel"/>
<parameter value="towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56"/>
<parameter value="units=m"/>
<parameter value="no_defs"/>
</projection>
Databáze parametrů konkrétních systémů jsou vydávány společností EPSG (European Petrol Survay
Group), a proto se také používá označení jednotlivých systémů pomocí tzv. EPSG kódu. Z ukázky
vyplývá, že definice souřadnicového systému je velice jednoduchá, avšak z hlediska XML do jisté
míry neobratná. Při podrobnějším pohledu zjistíme, že logické by bylo mít definovaný např. parametr
„proj“ a jeho hodnota by byla „krov“. V příslušném dokumentu je definován parametr „value“ a jeho
hodnota je „proj=krov“. Jedná se však o jeden z mála způsobů definice souřadnicového systému
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pomocí jazyka XML, který byl někde implementován, a tudíž byl použit i pro vyvíjenou webovou
aplikaci.
Posledním způsobem je možnost přímého využití samotné databáze EPSG. S tou lze pracovat pod
jakoukoliv databázovou aplikací (MySQL, Oracle atd.). Databáze nabízí velice komplexní data
popisující jak parametry, tak transformační metody a využití jednotlivých systémů. Implementace
databáze se plánuje v další fázi vývoje aplikace.
V jazyce JAVA byl naprogramován parser, který načte data z XML souboru a pomocí připojené
knihovny PROJ vytvoří pole objektů reprezentujících jednotlivé souřadnicové systémy (cca 2500).
Tím je vytvořena část „model“. Více o samotném objektovém návrhu viz http://b9701.fsv.cvut.cz/proj/javadoc. Složka „model“ může být využita i pro další obdobné projekty (např.
desktopovou verzi programu).

2.3 Řídící a vizualizační část aplikace založená na Servetech a JSP
Základem web aplikace je servlet. Servlet je program, běžící na straně serveru (obdoba CGI), napsaný
v jazyce JAVA. Přesněji je to třída odvozená z javax.servlet.Servlet, respektive
javax.servet.http.HTTPServlet. Oproti podobným technologiím má tyto výhody:
• Servlet je jednou zkompilován a načten do paměti, potom už jenom odpovídá na požadavky
klientů (takže je rychlejší než PHP, ASP a CGI).
•

Servlet je java program, má tedy přístup ke všem možnostem tohoto jazyka.

•

Servlet běží v prostředí aplikačního serveru, který mu zprostředkovává užitečné služby (např.
připojení do databáze, bezpečnost).

Pro jednodušší kombinaci statických a dynamických prvků webové stránky existuje technologie
Java Server Pages, kterou lze chápat jako nadstavbu nad servlety (z JSP kódu se generuje servlet). Pro
běh servletů je nutné použít tzv. Servlet kontejner. Pro naší aplikace byl zvolen patrně nejpoužívanější
servlet kontejner Tomcat (http://tomcat.apache.org/).
Tomcat byl vyvinut pod křídly Apache Foundation jako součást projektu Jakarta. Je oficiální
referenční implementací specifikací JSP a servletů firmy Sun.
Tomcat může vystupovat jako plnohodnotný web server, k dispozici jsou ale konektory pro
nejpoužívanější web servery Apache a Microsoft IIS. Tyto konektory umožňují transparentní obsluhu
požadavků na JSP stránky pomocí instance Tomcatu a obsluhu ostatního obsahu původním web
serverem. Domovská stránka projektu je na http://jakarta.apache.org/tomcat/.
Jednotlivé servlety a JSP stránky se starají o tok aplikace a o grafické rozhraní – tvoří složku
„view“ a „contoller“. Dále pak zpřístupňují objekty reprezentující souřadnicové systémy. Pro vývoj
aplikace bylo použito nástroje NetBeans 5.0 IDE.

3. Architektura aplikace z hlediska uživatele
Vlastní aplikace běží v testovacím režimu na adrese http://b970-1.fsv.cvut.cz/proj/ a umožňuje
uživateli provádět přepočty v rámci systému mezi rovinnými a zeměpisnými souřadnicemi. Dále je
možné provádět transformace do cca 2500 systémů. Samozřejmostí je možnost převádět jak jednotlivé
body, tak textový soubor se seznamem souřadnic. Pro hlubší pohled je možné stažení zdrojových
kódů. Uživatelské rozhraní je dokumentováno na následujících obrázcích.
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4. Závěr
Uvedený postup – založený na produktech open source - umožňuje jednoduchou a flexibilní údržbu
celého programu. Lze jím velice jednoduše doplnit další nastavení pro jednotlivé systémy.
Architektura maximálně využívá již vytvořených programů a jejich vzájemného propojení.
Z použitého způsobu je také patrná vysoká použitelnost produktů vydaných dosud jako open source.
V další fázi vývoje bude vytvořena nápověda a dojde k přepracování do nové technologie – Java
Server Faces, která umožňuje lepší kontrolu toku aplikace a vytvoření uživatelského rozhraní. Také by
mělo dojít k implementaci připojení databázové aplikace (MySQL, nebo PostgreSQL) s parametry
EPSG a umožnit tak snadnější vyhledávání v nadefinovaných souřadnicových systémech. Pro vývoj
této aplikace bylo žádáno o grant Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), avšak bezúspěšně.
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Stránky specifikací OGC http://www.opengeospatial.org/specs/?page=specs

Web application for coordinate system transformations
Abstrakt
When we want to compare geodata based on different coordinate systems, we need to have tools for
transformation between these systems. Many GIS products offers the solution, but they are quit
complicated and expansive for such task. The author is developing the web application for the
coordinate system transformations for systems used all around the world.
The aim of this paper is to describe the web application for coordinate system transformations from
the programmer point of view. Application is based on Model-View-Controller model. The Model is
represented by the XML file with definition of each coordinate system and also by the library of
projections – the open source product PROJ4.4.9. These two peaces are connected into an array of
Java classes representing the coordinate systems. The viewpoint is HTML page that is dynamically
generated by Java server pages technology. The application will be a part of PhD thesis. Testing
version of the application can be found on this address http://b970-1.fsv.cvut.cz/proj/.
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MANAGING COMPLEXITY: DETAILS, ABSTRACTIONS, ACTION,
BUSINESS
Dipl.-Ing. Horst Kremers
Chair, German Cartographic Society, Berlin-Brandenburg Section

Abstract
The typical elements of geoinformation infrastructure assist in enabling interoperability of distributed
data sources. There is a strongly growing demand to extend our (static) view of data sources and data
transfer into concepts of decision- and action-oriented business processes.
This contribution exemplifies on applications in the agricultural domain as well as it indicates on the
problems of semiotic consistency between abstraction levels as these appear in very large and complex
situations like in disaster management as well as in implementation and control of environmental
strategies.

ZVLÁDÁNÍ SLOŽITOSTI: PODROBNOSTI, ABSTRAKCE, ČINNOST,
OBCHOD
Abstrakt
Typické prvky geoinformační infrastruktury přispívají rozvoji vzájemné součinnosti distribuovaných
zdrojů dat. Rychle rostou požadavky na rozšíření našeho (statického) pohledu na zdroje dat a jejich
přenos do pojetí rozhodovacích a akčně orientovaných obchodních postupů.
Předkládaný příspěvek osvětluje na příkladech ze zemědělské oblasti a též poukazuje na obtíže
souvislostí u příznaků na abstraktních úrovních, jak se jeví při velmi rozsáhlých a složitých situacích,
jaké vznikají při zvládání pohrom nebo při zavádění a kontrole strategií životního prostředí.
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Abstrakt
Vývoj „Metainformačního systému o katastrálních územích“ zahrnuje vytvoření datové struktury pro
zvolený obsah metadat o katastrálních územích.
Řešení je postaveno na databázové technologii Oracle 9i a grafickém prostředí GeoMedia
WebMap. Systém obsahuje vybrané sady údajů katastrálních územích, parcelách, vlastnících, úhrnné
statické údaje a informace o kvalitě grafických a negrafických dat.
Editační funkce umožňují na základě přístupových práv provádět změny on-line v databázi
v rámci sítě WAN ČÚZK, dostupné všem katastrálním pracovištím. Grafické prostředí umožňuje
analýzy prováděné uživatelem a přímý přístup do databáze i s popisnými informacemi.
Prostřednictvím dálkového přístupu je tak systém udržován v aktuálním stavu.
Celý systém tvoří jednotný integrovaný celek umožňující analytické a statické operace.
Ověřovací nasazení je provedeno v síti WAN ČÚZK a na základě návrhů uživatelů se dále vyvíjí.
Řešení je založené na mezinárodních principech INSPIRE a OGC a je připraveno k integraci
s dalšími příbuznými metainformačními systémy o geodatech.

1. Úvod
Součástí každého informačního systému (tedy i geografického informačního systému nebo jeho
sofistikovanější moderní podoby prostorové informační infrastruktury SDI - Spatial Data
Infrastructure) by měla být správa metadat, dat o datech, vedených v tomto systému. Postupným
vývojem informatizace společnosti dochází k potřebě vedení metadat a dokumentace v samostatných
dokumentech, které často nebývají žádným způsobem organizovány.
Pokud jsou metadata vedena nějakým uceleným způsobem jsou obvykle spravována jako
specifická část informačního systému. Moderním a flexibilním modelem pro vedení metadat jsou tzv.
metainformační systémy. Metainformační systémy stojí mimo celý systém správy dat a mohou na něm
býti nezávislé. V každém případě musí být systémově napojena co nejtěsnější vazbou na tvůrce geodat
a metadat, a to on-line. Převážná část těchto systémů je momentálně v ČR budována jako resortní
metainformační systémy různých ministerstev a organizací ČR.
V praxi by měl existovat metainformační systém, který slouží jak pro potřeby organizace
zřizovatele, tak pro více informačních systémů dalších organizací. Pro práci mnoha organizací je
samozřejmě nutné mít přehled nejen o vlastních datech popsaných v interním metainformačním
systému, ale i o datech jiných organizací. K tomuto účelu slouží právě propojení metainformačních
systémů.
Základem pro realizaci této myšlenky je využít standard, který by umožnil jak on-line výměnu
metadat mezi vnitřními a externími metainformačními systémy, tak výměnu metadat mezi
metainformačními systémy nepřímým spojením. Takovýto standard není potřeba definovat, není
potřeba jej přizpůsobovat podmínkám vedení geodat v ČR. Tento standard a způsob komunikace je již
definován jak v zásadách INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), které využívají
jako předloh a podkladů standardy ISO, tak specifikace Open Geospatial Consortia (OGC).
Celá problematika je řešena za podpory programu „Informační společnost“ (Tématického
programu II Národního programu výzkumu - TP2). Název projektu je „Management geografických
informací a znalostí“, registrační číslo: 1ET206030407.
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2. Základní technologie využití webových XML služeb pro řešení projektu
„Správa dat AV ČR“
Webové služby je možné definovat jako jednotky aplikační logiky poskytující data a služby jiným
aplikacím. Aplikace přistupují k webovým XML službám přes standardní webové protokoly a datové
formáty, jako je HTTP, XML a SOAP (doplněné např. standardy WSDL a UDDI), nezávisle na tom,
jak je každá webová XML služba implementována. Webové XML služby kombinují nejlepší rysy
vývoje na bázi komponent a webu a jsou základními kameny moderních řešení v síťovém prostředí
formou tzv. distribuované výpočetní techniky.
Distribuovaná výpočetní technika je programovací model, u kterého dochází ke zpracování dat
na mnoha různých místech (uzlech) sítě. Zpracování se provádí vždy tam, kde je to nejúčelnější,
na serveru, webovém serveru, v osobním počítači, kapesním zařízení nebo v jiném inteligentním
zařízení. Tento aplikační model je účinnější než model koncentrace kolem serveru a snižuje možnost
vzniku "úzkého profilu" toku dat. Webové služby XML jsou základní stavební bloky pro přechod
k distribuované výpočetní technice na internetu.
Otevřené standardy, zaměření se na komunikaci a spolupráci mezi lidmi a aplikacemi, tyto
faktory společně vytvořily prostředí, ve kterém se webové služby XML stávají platformou pro
integraci aplikací. Aplikace jsou konstruovány k využívání více webových služeb XML z různých
zdrojů a jejich spolupráci, bez ohledu na to, kde jsou umístěny nebo jak byly implementovány.

3. Architektura systému
Architektura systému vychází ze zásad navržených INSPIRE a její základní principy jsou:
1. Vedoucí pracovníci, kteří tvoří data, tento systém sami aktualizují pomocí vzdáleného klienta
2. Server metadat je propojen on-line s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN)
3. Uživatelé mohou vstupovat do systému pomocí grafických dat (jejich prezentace)
standardizovanými přímými dotazy do databáze
4. Systém je připraven ke spolupráci s Metainformačním systémem geoportálu Zeměměřického
úřadu
5. Řešení komunikuje pomocí WMS protokolu s dalšími servery a řešeními, které tuto
technologii podporují
6. Aplikace je připravena pro komunikaci prostřednictvím internetu

Základní schéma funkčnosti celého řešení
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4. Aktuálnost a obsah „Metainformačního systému o katastrálních územích“
Nejen pro efektivní řízení, ale i pro odborné i ostatní uživatele, potenciální zákazníky a odběratele dat,
je velmi důležité mít možnost získat kvalitní přesné informace o stavu dat zeměměřičství a katastru.
Pro tento účel již existovalo a stále existuje mnoho různých systémů jak takové informace
shromažďovat a udržovat v takové podobě, aby bylo možné s nimi provádět různé analytické úlohy.
Po dokončení migrace dat katastru nemovitosti do systému ISKN byla i řada těchto informací
integrována do databáze tohoto systému. Některé důležité informace se však do ISKN nevešly a není
možné je ani nijak vypočítat. Jedná se zejména o milníky v životě každého katastrálního území. Meta
informace je potřebné svázat i s grafickou informací jako je například přehledová mapa.
Vedle dat pocházejících z katastru a vázaných na katastrální území však existuje i celá řada
dalších dat jako jsou informace o kladech platných mapových listů katastrální mapy, SM 5a zjevně
vznikají další a další potřeby. Například o postupu transformace sáhových map podle globálního klíče,
o prostorech s určenými identickými body atd. Účelem zde není udělat úplný výčet, ale navrhnou
prostředí, které bude mít schopnost shromažďovat podobné informace, případně získávat tyto
informace z aktivních datových zdrojů dalších resortních informačních systémů s využitím
poskytnutého datového rozhraní. Základním integračním prvkem je přehledová mapa nad územím celé
ČR a číselníky územních jednotek, mapových listů katastrální mapy a SM 5.
Metainformační systém o katastrálních územích se skládá ze dvou integrovaných částí vzájemně
propojených. Propracovaná grafická část aplikace se dotazuje přímo do databáze, do které je možné
on-line metadata vkládat i je editovat.
V současnosti tvoří datovou základnu „Metainformačního systému o katastrálních územích“ tři
druhy geodat:
• Data generovaná z ISKN
• Vlastní metadata vkládaná uživateli
• Geodata „Geoportálu ZÚ“
Tato data jsou variantní a velkou výhodou systému je těsná vazba na databázi ISKN. Z hlediska
dalšího vývoje lze předpokládat, že data geoportálu (nyní provizorně umístěný vzorek dat) ZÚ budou
k dispozici formou WMS jako podklad k lepší orientaci uživatele „Metainformačního systému o
katastrálních územích“.
Nejdůležitější z hlediska obsahu jsou metadata ISKN (generována v pravidelném časovém
intervalu). Mezi nejdůležitější data, která tento systém obsahuje tedy patří:
• Stupeň digitalizace SGI
• Způsob vzniku mapového díla
• Etapy úkolů pro jednotlivé typy věcných úkolů
• Měřítka existujících katastrálních map
• Stav transformace rastrů původních katastrálních map
• Údaje o způsobu čistění rastrů původních katastrálních map
• Evidence rozlišení DPI použité při skenování katastrálních map
• Souborové formáty rastrových map, ve kterých jsou katastrální mapy uloženy
• Evidence složek podkladů Státní mapy 1:5000
• Podklady jednotlivých složek Státní mapy 1:5000 včetně formátů dat všech tří složek
(katastrální, výškopisné a topografické)
• Typy katastrálních map
• Typy věcných úkolů
• Statistické údaje ÚHDP
• Práva územních jednotek
• Existence nedokončeného scelovacího řízení
• Způsob zaměření hranic vedených v katastrální mapě
• Způsoby zaměřování změn
• Zobrazovací souřadnicové systémy
• Způsoby využití nemovitosti (pozemku, budovy)
• Seznam vedených atestů skenerů
• Kódy katastrálních území
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Kódy obcí
Název obce
ÚHDP
Identifikátory mapových listů
Názvy mapových listů
Typ mapového listu
Vazba k dalším mapovým listům
Souřadnice X levého horního rohu mapového listu v S-JTSK
Souřadnice Y levého horního rohu mapového listu v S-JTSK
Další údaje vázané především ke katastrálním územím, mapovým listů evidovaným v
„Metainformačním systému o katastrálních územích“ a katastrálních pracovištích, případně
jejich vybavení (skenery)
Drtivá většina informací je evidována se stavem platnosti od - do, tzn. je vedena historie veškerých
změn u dotčených položek.

5. Vytvoření grafického prostředí a jeho obsah
Grafické prostředí umožňuje okamžité vygenerování vektorové mapy přímo z aktuální GIS databáze
na základě požadavku uživatele na tématický a prostorový obsah. GIS databáze může být neustále
aktualizována, neboť není nutné vytvářet její kopii, nebo ji transformovat do jiného formátu.
Tato technologie umožňuje produktu přímý přístup ke GIS datům v různých souřadnicových
systémech a různých datových formátech.
Jelikož publikace dat může být prováděna v reálném čase přímým napojením na původní formáty
zdrojových dat, klient získává odpověď na základě aktuálního stavu informací.
Grafická část klienta používá jedinečné technologie Intergraph – Image Overview, jejímž
prostřednictvím lze docílit minimální velikosti rastrových dat Je tak optimalizován jak výkon tak doba
odezvy mapového serveru. Prohlížení ortofotomapy v rámci web prohlížeče je díky této technologii
možné i v počítačové síti s omezenou propustností.
WMS je služba pro vytváření a sdílení map (mapových kompozic) ve formě rastrových obrázků
(jpg, png, gif, apod). Neslouží pro přenos vlastních dat. Tyto obrázky mohou být zobrazovány v
prostředí internetových nebo lokálních aplikací. Prostým překrytím těchto obrázků (na straně klienta
nebo kaskádujícího serveru) získaných z více serverů může uživatel získat komplexní mapu podle
svých požadavků.
Služba umožňuje např. tyto operace:
• dotazy na jednotlivé prvky mapy
• podpora více kartografických zobrazení
• volba mezi více předdefinovanými styly (např. vrstva je nabízena ve více barvách/značkách,
uživatel si jednu vybere)
• podpora SLD viz kapitola o SLD
Protože se jedná o webovou službu, její obsluha se děje prostřednictvím klienta s dotazy (v
současnosti http GET). Mezi ty podle specifikace WMS patří:
• GetCapabilities - vrací dokument XML, který obsahuje základní metadata o službě WMS
• GetMap - vrací rastrový obrázek mapy v předdefinovaném formátu
• GetFeatureInfo - volitelný požadavek WMS služby vracející informace o prvku v mapě
WMS služba „Metainformačního systému o katastrálních územích“ je kompatibilní se specifikací
WMS verze 1.1.1. Jako příklad kompatibility WMS služby „Metainformačního systému o
katastrálních územích“ je možné uvést základní požadavek GetCapabilities podávající základní
informace o této službě.
Požadavek GetCapabilities:

•http://mapy/digitalizace/wms.asp?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities

Odpověď služby - XML dokument:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
- <WMT_MS_Capabilities version="1.1.1" updateSequence="0">
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- <Service>
<Name>VUGTK:WMS</Name>
<Title>VUGTK - Metainformační systém o katastrálních územích</Title>
<Abstract>1.1.0</Abstract>
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="http://" />
<Fees>none</Fees>
<AccessConstraints>none</AccessConstraints>
</Service>
- <Capability>
- <Request>
- <GetCapabilities>
<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
+ <DCPType>
</GetCapabilities>
- <GetMap>
<Format>image/png</Format>
<DCPType>
- <HTTP>
- <Get>
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="http://148.53.67.22/ISKNMETA/Mapy/DIGITALIZACE/wms.asp"
/>
</Get>
- <Post>
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="http://148.53.67.22/ISKNMETA/Mapy/DIGITALIZACE/wms.asp"
/>
</Post>
</HTTP>
</DCPType>
</GetMap>
- <GetFeatureInfo>
<Format>text/html</Format>
- <DCPType>
- <HTTP>
- <Get>
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="http://148.53.67.22/ISKNMETA/Mapy/DIGITALIZACE/wms.asp"
/>
</Get>
- <Post>
<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:href="http://148.53.67.22/ISKNMETA/Mapy/DIGITALIZACE/wms.asp"
/>
</Post>
</HTTP>
</DCPType>
</GetFeatureInfo>
</Request>
- <Exception>
<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
</Exception>
<VendorSpecificCapabilities />
</Capability>
</WMT_MS_Capabilities>

Odpověd WMS služby „Metainformačního systému o katastrálních územích“
na požadavek GetCapabilities - zkráceno

Klient je řešen jako webová aplikace zobrazující obsažená metadata po tématických mapách - tzv.
pohledech. Jsou k dispozici tyto grafické pohledy:
• Digitalizace - pohled udávající stupeň digitalizace katastrálních map po katastrálních územích
• Katastrální mapy - zobrazuje druhy katastrálních map (DKM, KM-D), měřítka a další
náležitosti, jak jsou tyto zpracovány, po katastrálních územích
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Rastry KM - obsahuje informace o skenovaných katastrálních mapách podle kladu mapový
listů
Věcné úkoly - tento pohled slouží k interním účelům resortu ČÚZK a zobrazuje úkoly na
kalendářní rok vázané k obsaženým prvkům (katastrální území, katastrální pracoviště, ML SM
5 apod.)
Připravuje se grafický pohled SM 5, který bude prezentovat metadata Státní mapy 1:5 000,
který je k dispozici v editační části.

Ukázka prostředí klientské aplikace „Metainformačního systému o katastrálních územích“

6. Vkládání a editace popisných metadat
Databázové prostředí slouží nejen k publikování metadat zmíněných v předešlé podkapitole, ale
zejména k uložení metadat. Za tímto účelem byla celá aplikace dopracována tak, aby bylo možné
metadata do databáze nejen ukládat (i dávkově), ale taktéž je editovat.
Navržené řešení využívá nové databázové schéma umístěné v blízkosti všech centrálních
informačních zdrojů a v maximální možné míře tyto centrální zdroje využívá pro získávání aktuálních
informací. V podstatě se jedná o spíše integrační aplikaci než o aplikace s vlastní správou dat. Některá
data však dosud v žádném resortním systému nejsou vedena a většinou si taková data vedou uživatelé,
kteří tyto informace využívají při další práci. Bohužel takto shromážděné informace jsou zpravidla
dostupné pouze omezenému počtu uživatelů, což vede k mnoha duplicitám.
Uvnitř databázového schématu je navržen datový model, který umožňuje evidovat vybrané
informace o katastrálních územích, dále shromažďuje agregované informace o datech každého
katastrálního území a využívá informací z číselníků centrální databáze ISKN. Agregované údaje, které
lze získat výpočtem z dat katastru nemovitostí, se v této databázi pravidelně automatizovaně udržují
dotazem do centrální databáze ISKN. Ostatní metadata vkládají do databáze vybraní zaměstnanci
jednotlivých katastrálních úřadů a zeměměřického úřadu odpovědní za správnost těchto informací.
Jedná se o informace typu zahájena nebo dokončena pozemková úprava či obnova katastrálního
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operátu, typy katastrálních map a období jejich platnosti, informace o stavu skenovaných podkladů
stav zpracování věcných úkolů katastrálních úřadů.
V případě poskytnutí datových interface na další datové zdroje je možné relativně snadno v tomto
prostředí integrovat s již spravovanými údaji. To umožňuje jak databázová platforma, tak grafické
prostředí. Datový model je univerzálně připravený pro shromažďování agregovaných údajů z
rezortních informačních systémů. V případě, že nově integrovaný datový zdroj nemá vlastní metadata,
ale lze je z nich nějakým procesem agregace vytěžit a získané metadata pravidelně aktualizovat.

7. Spolupráce s dalšími metainformačními systémy
Spolupráce s dalšími informačními systémy je založena na principu implementace webových XML
služeb. Konkrétně jde o tyto služby a jejich specifikace (včetně hlavních ISO norem, které by měly být
brány v potaz a bezprostředně souvisejí s implementací metainformačního systému:):
• Web Map Service (OGC WMS)
• Web Feature Service (OGC WFS)
• Web Coverage Service (OGC WFS)
• Geographic Markup Language (OGC GML)
• ISO Metadata Standard (ISO 19115)
• Metadata dat ISO 19139 (XML schéma)
• Styled Layer Descriptor (OGC SLD)
• Filter Encoding -(OGC filter Encoding)
• Metadata služby ISO 19119
• Gazetteer WFS profile (OGC)
• Katalogové služby OGC (CWS - OGC Catalogue service)
Systémy pro vyhledávání a třídění informací v počítačovém prostředí procházejí v posledních letech
bouřlivým vývojem. Původně bylo vyhledávání počítačových informací komplikovanou činností,
která mohla být vykonávána pouze zaškolenými profesionály. Od těch dob došlo v souvislosti s
technologickým rozvojem k enormnímu nárůstu objemu dostupných informací.
Zvýšený objem dostupných dat výrazně zkomplikoval vyhledávání relevantních informací,
obzvláště pro běžné koncové uživatele. Objevuje se však řada přístupů, které různým skupinám
uživatelů poskytují různě strukturovaný přístup ke zdrojům metadat. Jedním z nejčastěji využívaných
přístupů k této problematice jsou řízené slovníky, konkrétně pak především tezaury.
Tezaury lze používat k indexování, ukládání případně vyhledávání záznamů. Mohou pracovat v
kombinaci s řadou různých vyhledávacích algoritmů a lze je využít ke zlepšení výsledků vyhledávání
v různých typech záznamů (od hledání v strukturovaných indexovaných databázích přes částečně
strukturované sady dat až po vyhledávání v heterogenních full-textových dokumentech).
Tezaurus lze využít jak k vyhledávání, tak k indexování záznamů. Při indexování jsou záznamy
označovány pomocí řízených termínů. Při vyhledávání může uživatel buď manuálně zadat všechny
vyhledávané řetězce nebo zadá jeden termín a systém automaticky zahrne všechna synonyma a
gramatické tvary termínu.
VÚGTK pro obory a potřeby fotogrammetrie, geodézie, zpracování geografické informace,
inženýrské geografie, kartografie, katastru nemovitostí, mapování, informovanosti o přístrojové
technice, aplikace teorie chyb a metody a zpracování dat a informačních systémů obecně již vytvořil
skladebný slovník (heslář) standardizovaných pojmů a termínů, který dlouhodobě udržuje v rámci
činnosti terminologické komise ČÚZK, kterou jmenoval předseda ČÚZK a je zabezpečena ze státních
prostředků.
Tato komise mimo jiné dále zajišťuje vazbu na odbornou terminologii používanou v resortu
Ministerstva obrany ČR, sleduje zahraniční odborné slovníky a zajišťuje cizojazyčné ekvivalenty
našich odborných termínů.
Tyto práce budou ve VÚGTK využity pro stanovení tezauru „Metainformačního systému o
katastrálních územích“.
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Přednosti „Metainformačního systému o katastrálních územích“

Celý systém těží z principů zpracování dat formou uložení v objektové relační databázové struktuře,
využívá nejmodernějších technologií jak pro přístup a zobrazování metadat v prostředí internetu, tak
pro jejich publikování formou webových služeb. Celé řešení je koncipováno jako otevřené a je kladen
důraz na uživatelskou přívětivost, stabilitu a interoperabilitu.
Ze zmíněných zásad a celého způsobu řešení daného problému vyplývají potom tyto přednosti
„Metainformačního systému o katastrálních územích“:
• Vygenerování vektorové mapy přímo z aktuální GIS databáze na základě požadavku uživatele
na tématický a prostorový obsah.
• Databáze může být neustále aktualizována, není nutné vytvářet její kopii, nebo ji
transformovat do jiného formátu.
• Přímý přístup ke GIS datům z různých souřadnicových systémů a různých datových formátů
(je možné bez problémů toto otevřené řešení dále rozvíjet)
• Podpora standardních relačních databází jakými jsou například databáze Oracle, MS SQL,
IBM DB2 a další
• Možnost spravovat, udržovat nebo aktualizovat data přímo v jedné databázi
• Striktně oddělit datovou vrstvu od vrstvy aplikační logiky
• Klient získává odpověď na základě aktuálního stavu informací díky tomu, že publikace dat
může být prováděna v reálném čase přímým napojením na aktuální zdrojová data
• Přenášena jsou jen relevantní data (včetně grafiky) jako výsledek dotazu, je minimalizován
objem dat přenášených prostřednictvím http protokolu
• On-line přístup k více datovým zdrojům najednou přináší možnost integrovat různá data do
jedné výsledné přehledové mapy, nebo provádět analýzy napříč různými datovými zdroji
• Kompletně shodný bezešvý přístup ke všem datům
• Standardní OGC rozhraní vytvářejí společný protokol pro vzájemnou výměnu informací v
rámci GIS komunity
• Nezávislost na implementačním rozhraní
• Možnost napojení jakýchkoliv moderních informačních systémů dle podkladů získaných z
metainformačního systému (katalogové služby)
• Sofistikované vyhledávání, analýzy a fulltextové vyhledávání
• Propojení metadat a geodat zaručuje geokódované zobrazení veškerých informací včetně
lokalizované polohy
• Editace dat přímo vyhotovitelem v dálkovém přístupu k datům podle přístupových práv a
přiřazených rolí
• On-line přístup k datům Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
• Ucelené webové řešení přístupné a spravované v síti internet (intranet)

9. Závěr
Vývoj „Metainformačního systému o katastrálních územích“ řešeného ve VÚGTK a zkušebně
nasazenéhov podmínkách sítě WAN resortu ČÚZK ukázal, že jeho ověřovací nasazení prokázalo
perspektivnost zvoleného řešení a celý systém lze v budoucnu udržovat v aktuálním metadatovém
stavu.
Metainformace o katastrálních územích integrují na tyto technické územní jednotky
metainformační údaje potřebné pro jakýkoliv informační systém o území. Metadata budou moci být po
ukončení zkušebního nasazení využívána vedoucími a řídícími pracovníky resortu ČÚZK a po jejich
zpřístupnění v síti internet mohou s určitostí uspokojit uživatele mnoha resortů ČR, kteří požadují pro
své pracovní postupy data, která se váží ke konkrétním katastrálním územím.
Tento „Metainformační systém o katastrálních územích“, který splňuje převážnou část
doporučení parlamentu Evropské unie, je využitelný nejen v lokálních podmínkách, ale taktéž v
mezinárodním kontextu.
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Systém bude dále dopracován o harmonizaci s již existujícími a vyvinutými významnými
metainformačními systémy v ČR na základě jednotného komunikačního rozhraní pro vybraná
katastrální data a bude ověřeno vzájemné sdílení metadat mezi těmito systémy (např. ÚHÚL, MiCKA,
kraj Vysočina, MIDAS, CENIE, armáda ČR …).
Recenzi provedl:

Ing. Jaroslav Nedvěd, vedoucí oddělení zeměměřictví ČÚZK
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Metainformation system based on OGC standards
Abstract
Development of “Metainformation system on cadastral districts” includes creation of data structure
for selected content of cadastral districts metadata information.
The solution is based on Oracle9i database technology and on graphic server GeoMedia
WebMap. The system contains selected data sets of cadastral districts, parcels, owners, total statistics
and graphic and non-graphic information.
Editing functions enable to do on-line changes in the ČÚZK WAN on the base of access
privileges. These are available to all cadastral workplaces. Graphic interface allows analysis
accomplished by the user with direct database access even with descriptive information. The system is
maintained in the actual state by remote access.
The whole system composes one integrated solution with analytic and statistic operations.
Operation assignment is made in ČÚZK WAN network and its development is based on user’s
proposals.
The solution is based on international INSPIRE and OGC standards and it is prepared to be
integrated with other relative metainformation systems on geodata.
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Tvorba mapových výstupů v prostředí UMN MapServer:
Analýzy povrchové těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi
Mgr. Milan Bořík, Ph.D., Ing. Vojtěch Honzík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
166 29 Thákurova 7, Praha 6,ČR
e-mail: borikm@mat.fsv.cvut.cz

Abstrakt
Náš projekt na Fakultě stavební ČVUT v Praze je striktně open source systém. Projekt řeší vizualizaci
a analýzy aktivit povrchové těžby a postupu rekultivací v Severočeské hnědouhelné pánvi. Již dříve
jsme vyřešili problém s transformacemi mezi souřadnicovými systémy užitými v České republice
pomocí knihovny PROJ.4. V současné době se zabýváme propojením mapového serveru UMN
MapServer a PostGIS (nadstavbou nad relačním databázovým systémem PostgreSQL umožňujícím
užití prostorových objektů a manipulaci s nimi), jež oba mohou využívat knihovnu PROJ.4.

1. Úvodem
Náš příspěvek je zaměřen na objektový databázový systém PostGIS, jež umožňuje prostorové funkce
nad databázemi. V tomto prostředí můžeme take pomocí jazyka pl/pgSQL naprogramovat své vlastní
funkce (jako např. nejbližší soused, kterou uvádíme). Dále se zaměříme na využití knihovny s
PHP/MapScript a na závěr uvádíme grafické výstupy v prostředí UMN MapServer a JUMP.

2. PostGIS
Volně šiřitelný objektový databázový systém PostGIS je nadstavbou nad relačním systémem řízení
báze dat PostgreSQL. Pokud chceme na svém počítači PostGIS nainstalovat, musíme mít
nainstalovánu v lepším případě i nejnovější verzi PostgreSQL. Narozdíl od jazyka SQL, jež je
neprocedurální, PostGIS je ovládán již procedurálním jazykem pl/pgSQL, který nám umožňuje
naprogramovat si vlastní funkce. O tom se zmíníme dále.
Norma OpenGIS „Simple Feature Specification for SQL“ definuje standardní typy GIS objektů,
funkce pro manipulaci s objekty a tabulky s metadaty, o nichž pojednává následující podkapitola.
2.1. Tabulky s metadaty
V tabulce GEOMETRY_COLUMNS je uložena geometrie, dimenze a souřadnicový systém. Druhá
tabulka s metadaty se jmenuje SPATIAL_REF_SYS a obsahuje definované souřadnicové systémy,
jednotlivá kartografická zobrazení a informace pro manipulace se souřadnicovými systémy. Pomocí
připojených metadat můžeme zobrazovat data z více souřadnicových systémů najednou.

2.2. Kartografická zobrazení a transformace
Kartografická zobrazení a transformace jsou řešena pomocí knihovny PROJ.4 přechodem přes
referenční plochu, za kterou byl zvolen elipsoid WGS-84. V tabulce SPATIAL_REF_SYS jsme
museli definovat souřadnicové systémy S-42 a S-JTSK na základě jejich kartografických zobrazení ve
formátu užitém v knihovně PROJ.4 a dále zadat sedm prvků Helmertovy transformace mezi
Besselovým a Krassovského elipsoidem a elipsoidem WGS-84, jež pro území České republiky
stanovila kampaň DOPNUL. Pomocí následujícího databázového dotazu jsme ověřili přesnost
jednotlivých transformací a kartografických zobrazení konkrétně pro systém S-42:
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select
transform(wgs84.the_geom,200002) as transformovane,
s42.the_geom as puvodni,
distance(transform(wgs84.the_geom,200002),s42.the_geom)
from wgs84, s42
where s42.id_bodu = wgs84.id_bodu;

a systém S-JTSK:
select
transform(wgs84.the_geom,200001) as transformovane,
sjtsk.the_geom as puvodni,
distance(transform(wgs84.the_geom,200001),sjtsk.the_geom)
from sjtsk, wgs84
where wgs84.id_bodu = sjtsk.id_bodu;

Výsledkem obou dotazů jsou poměrně velké tabulky (z důvodu nedostatku místa je zde
neuvádíme), z nichž je patrná dostatečná přesnost pro účely GIS. V našem případě se souřadnice bodů
kampaně DOPNUL v obou souřadnicových systémech liší maximálně o deset centimetrů.

2.3. Prostorové funkce a tvorba vlastních funkcí
V databázovém systému PostGIS nad PostgreSQL je k dispozici velké množství funkcí pro manipulaci
s objekty: Distance, Intersects, Contains, Within, Transform a řada dalších. V současné době tento
databázový systém podporuje i 4D souřadnice. V jazyce pl/pgSQL máme možnost si naprogramovat
své vlastní funkce. Volání funkce může přijímat buď „žádný“, jeden nebo více argumentů, ale vrací
vždy pouze jednu hodnotu. Typickým příkladem může být funkce nejblizsi_soused, jež určí nejbližší
objekt (konkrétně letiště) pro jeden zadaný ID objektu:
CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."nejblizsi_soused" (bigint) RETURNS
bigint AS'
DECLARE
id_letiste alias for $1;
vysledek record;
id_souseda bigint;
BEGIN
SELECT into vysledek b.letiste_id as aaa FROM letiste as a, letiste
as b
WHERE
a.letiste_id = id_letiste and
a.letiste_id <> b.letiste_id
order by distance(a.the_geom,b.the_geom) asc
limit 1;
id_souseda=vysledek.aaa;
return id_souseda;
END;
'LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER;

3. PHP/MapScript
Po praktických zkušenostech získaných při tvorbě testovacích aplikací jsme si zvolili PHP/MapScript.
Díky němu můžeme ovlivnit prakticky všechny parametry, které určují vlastnosti generované mapy.
Současně jazyk PHP nabízí funkce pro snadnou manipulaci s daty v databázi. Vedle jazyka PHP na
straně serveru je nutné zajistit rovněž některé funkce na straně klienta. Zvolili jsme jazyk JavaScript s
ohledem na standardy tak, aby aplikace nebyly limitovány použitým internetovým prohlížečem. Čehož
výsledkem je několik základních aplikací, jejichž součásti budou využity později.
Použití knihovny PHP/MapScript v souboru (.phtml) vypadá následovně:
− nahrajeme knihovnu MapScript
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<?php
dl('php_mapscript.so');
− nastavíme cestu k map file
$map_path="./";
$map_file="test.map";
$map = ms_newMapObj($map_path.$map_file);
− nakreslíme mapu v paměti
$image=$map->draw();
− uložíme mapu do dočasného adresáře na disk
$image_url=$image->saveWebImage();
− obrázek z dočasného adresáře zobrazíme
SRC="<?php echo $image_url?>"
Je nutné, aby existovala tabulka nebo pohled se správnou geometrií. Dále musíme přidělit práva
pro uživatele “mapserver”. Pak můžeme do map file přidávat další sekce (objects) jako např. SIZE
(velikost okna), EXTENT (rozsah) a řadu dalších. Pro každý LAYER je důležité uvést správný TYPE
(polygon, line, point), CONNECTIONTYPE (postgis) a CONNECTION (user=mapserver, password,
db name, host, port). DATA musí mít definovanou geometrii z tabulky či pohledu. Geometrie musí
být jako UNIQUE key a musí být dán konkrétní souřadnicový systém (SRID).

4. Mapové výstupy
Na obrázcích předvádíme grafické výstupy ve volně šiřitelném programovém vybavení JUMP a UMN
MapServer. Konkrétně obrázky 1 a 2 (uvedené na konci příspěvku) ukazují příklad využití
topologických vazeb mezi jednotlivými objekty – užijeme funkci Contains, která nám umožní
spojit dva různé typy geometrií. Na obrázku 1 se jedná o polygony (doly) a body (rok těžby). Na
obrázku 2 jsou znázorněny pouze ta jednotlivá hydrogeologická území (polygony), která v sobě
skrývají geotektonickou poruchu (body). Oba obrázky jsou doplněny ještě tektonickými zlomy.
Obrázek 3 znázorňuje jakým způsobem se těžilo, dále jsou zde uvedeny důlní šachty a ještě
vrstevnice. Obrázek 4 znázorňuje rozložení horniny z hlediska hydrogeologického, dále jsou uvedeny
důlní šachty a tektonické zlomy.
Ze všech obrázků je patrné, že mapové výstupy z obou prostředí (UMN MapServer a JUMP) jsou
naprosto srovnatelné. Výhodou užití UMN MapServeru je, že klient si může zobrazovat mapové
výstupy prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče.
Tento příspěvek byl řešen v rámci projektu u Grantové agentury České republiky registrovaném pod
číslem 205/03/D155 s názvem Nástroj pro zobrazování prostorových dat v prostředí
internetu/intranetu.
Literatura
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[3] http://www.openweekend.cz/slides/ow_2005/orlik_postgis.pdf
(Správa časoprostorových dat v prostředí PostgreSQL/PostGIS)
[4] http://mapserver.gis.umn.edu (UMN MapServer)
[5] http://mpa.itc.it/radim/jtsk/ (Description of patching the system PROJ.4)
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Map outputs in UMN MapServer: analyses of the open-cast mining
activities in the North Bohemia coal basin
Abstract
Our project at the Faculty of Civil Engineering is strictly open source system. The project solves the
www visualization and analyzing the open-cast mining activities and the reclamations development in
the area of North Bohemia coal basin. We fixed the problem with transformations between coordinate
systems applied in Czech Republic by the help of the freeware library PROJ.4 before now. Currently,
we deal with the interconnection of the mapping server UMN MapServer and PostGIS (enhancement
of relational database PostgreSQL enabling the use and manipulation of spatial objects), that can use
the PROJ.4 library. We can do complicated SQL queries using PostGIS and store them as new tables
or views. Therefore using UMN MapServer or JUMP, we can display them on Internet. We need any
Internet browser to this.

Map outputs:

Obr. 1.: Metoda a uvedená doba těžby, tektonické zlomy (UMN MapServer)
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Obr. 2A.: Hydrogeologická území s tektonickou poruchou a tektonické zlomy (UMN MapServer)

Obr. 2B.: Hydrogeologická území s tektonickou poruchou a tektonické zlomy (JUMP)
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Obr. 3A.: Způsob těžby, důlní šachty a vrstevnice (UMN MapServer)

Obr. 3B.: Způsob těžby, důlní šachty a vrstevnice (JUMP)
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Obr. 4A.: Rozložení horniny (hydrologie), důlní šachty a tektonické zlomy (UMN MapServer)

Obr. 4B.: Rozložení horniny (hydrologie), důlní šachty a tektonické zlomy (JUMP)
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Ing. Radim Holeček
výrobní ředitel, GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o., Masařská 19, 746 01 Opava
tel.: +420 553 624 003, e-mail: holecek@geometra-opava.com

Abstrakt
Výrazný kvalitativní posun směrem k plnohodnotnému a velmi účinnému využívání široké
palety již existujících nebo poměrně snadno a rychle získatelných geoinformací nabízí nastupující
nová generace 3D editačně-prezentačních technologií a jejich internetovské aplikace. Jednou z těch
nejúspěšnějších, a skutečnou bránou do interaktivního 3D světa, je technologie TERRA od americké
společnosti Skyline Software Systems. Od roku 2004 přichází společnost GEOMETRA OPAVA na
lokální trh, jako první v zemích středovýchodní Evropy a na pozici autorizovaného distributora pro
Českou a Slovenskou republiku, s nabídkou realizace aplikačních 3D projektů a prodeje SW
komponent.
Kombinací různých aplikačních témat v informačním portfoliu i jediného interaktivního 3D
projektu s neomezenou velikostí 3D scény (zobrazeného území) mohou vznikat vysoce účinné a
informačně rozsáhlé, ale jednoduše přístupné a uživatelsky příjemné prostředky poskytování
internetovského geoinformačního servisu.

1. Slovo úvodem
V posledních několika málo létech nastal přímo revoluční rozvoj kvality a možností prezentace a
propagace území, objektů, problémů či záměrů, obecně řečeno prostorově orientovaných informací –
geoinformací, a to nástupem nové generace 3D editačně-prezentačních technologií, včetně jejich
internetovských aplikací.
Jedna z těchto technologií, produktová řada TERRASuite od americké společnosti Skyline
Software Systems, Inc., patří mezi ty celosvětově nejúspěšnější, nejrozšířenější a nejžádanější. Tato
technologie umožňující vytváření, poskytování a interaktivní prohlížení virtuálních vizualizačních
projektů se stala skutečnou bránou do interaktivního 3D světa. Pohyb a práce v přirozeně
srozumitelném 3D prostředí, skutečná interaktivita, jednoduchý přístup k poskytovaným informacím
ve 3D prostředí, jak z lokálních, tak ze síťových zdrojů (intranet/internet) bez nutnosti speciálního
HW či SW vybavení, možnost provádět vybrané analýzy a potřebná měření, vkládat projektované
záměry do virtuálního prostředí, sledovat nebo plánovat pohyb 3D dynamických objektů, apod. z ní
vytvářejí mocného pomocníka jak pro řídící a správní orgán pro analýzy dopadu a při rozhodovacím
procesu, tak i pro jednotlivého občana, turistu, cizince, apod.
Technologie TERRASuite je určena nejširšímu spektru klientů hledajících nenáročnou, ale velmi
účinnou formu interaktivní 3D vizualizace. Může být jednoduchým pomocníkem koncového uživatele,
mocným prostředkem prezentace a propagace, ale i velmi užitečným managerským nástrojem.
Od roku 2004 přichází společnost GEOMETRA OPAVA na lokální trh, jako první v zemích
středovýchodní Evropy a na pozici autorizovaného distributora pro Českou a Slovenskou republiku,
s nabídkou realizace aplikačních projektů a prodeje SW komponent.
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2. TERRASuite
Softwarové řešení TERRASuite je sadou tří souborů produktů: TerraBuilder, TerraExplorer
Pro a TerraGate. Jejich součinnost znázorňuje následující graf.

2.1 TERRABuilder
Tento produkt umožňuje uživateli vytvářet fotorealistické a georeferencované 3D pozemní
modely, tzv. 3D scény. Kombinováním jakéhokoliv množství a kvality leteckých či družicových
snímků, digitálních modelů terénu, zeměpisných informací a vektorových dat lze tímto produktem
vytvářet rozsáhlé virtuální databáze 3D dat. TerraBuilder umožňuje používat širokou škálu vstupních
formátů, fúzovat informace různých velikostí a rozlišení, znovu zobrazovat data v projekci se stejným
odkazem i vyjímat okruhy vybraných zdrojů, jež jsou pak vloženy do konečné databáze. Lze takto
vytvářet realistické a detailní scény jakékoli velikosti.

2. 2 TERRAExplorer Pro
Editaci 2D či 3D datových zdrojů, ať už prostřednictvím manuální editace prvků nebo přímým
importem informací ze souborů typu (Shape, DXF, ASCII Text) umožňuje komponenta
TerraExplorer Pro. Vkládat či tvořit se dají textové popisy (etikety, tool tips, apod.), 2D linie a
plochy (snadné generování vrstevnic, průběhu nadzemních inž. sítí, profilů, atd.), statické 3D prvky
(geometrická tělesa a 3D modely objektů), dynamické 3D prvky (pohyb pozemních a vzdušných prvků
se může generovat ručně, pomocí externího souboru souřadnic a výšek nebo prostřednictvím kanálu
stálého příjmu dat z GPS) a předem zadané trasy průletů. K dispozici je rozsáhlý měřící aparát, včetně
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možnosti analýzy viditelnosti a vlivu. Všechna 2D/3D data obsažena v modelu se mohou propojit
s libovolným druhem souboru: obrázek, video, zvuk, odkaz html, databázový záznam, apod.

Uživatel se pak může pomocí prohlížečky TerraExplorer Basic (freeware) ve scéně libovolně
pohybovat po terénu, za pomocí navigačních pomůcek (menu, situační mapy a ovládací panel)
realizovat vlastní interaktivní náhledy a průlety (libovolná rychlost, výška a směr), aktivně tak
vyhledávat scénické i připojené informace, provádět přímá základní měření délek, převýšení a ploch,
volně tisknout náhledy a nalezené informace, atd.
Nové verze TerraExploreru Pro přinášejí pravidelně velké zlepšení pracovních nástrojů pro editaci
informačního portfolia a rovněž výrazně výkonnější funkcionalitu ve vztahu ke GIS. Aby se
TerraExplorer Pro stal výkonným systémem pro vizualizaci speciálních integrovaných dat, byl kladen
velký důraz na vývoj rozhraní s jinými datovými systémy.

2.3 TERRAGate
Komponenta TerraGate představuje platformu, na níž se integrují aplikace vytvořené vývojovými
nástroji a nástroji na editaci sady Terra. Umožňuje umístění aplikačních projektů do síťového prostředí
Internet/Intranet. Model klient-server TerraGate byl optimalizován pro to, aby byl využíván až
stovkami současných uživatelů přistupujících do neomezené virtuální databáze a každému z nich byla
poskytnuta nepřerušená vizualizace scény a zajištěna plná funkčnost prohlížečky v reálném čase bez
nutnosti speciálního HW a SW vybavení. Naše společnost GEOMETRA OPAVA dnes provozuje
první a zatím jediný TERRA Server ve středovýchodní Evropě, což jí umožňuje nabízet klientům i
webhostingové služby pro aplikační vizualizační TERRA projekty.

3. TERRASuite aplikace
Aplikace systému TERRA jsou velmi široké a neustále se obohacují o další projekty. Téma
aplikačního projektu je ve skutečnosti pouze otázkou inspirace klienta na základě aktuální potřeby a
dobrých znalostí možností systému. Nicméně existují oblasti, ve kterých se realizují aplikační projekty
nejvíce:
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turistika a cestovní ruch, státní správa a samospráva, architektura a projektování, krizové řízení,
realitní aktivity, sport a média, ochrana životní prostředí, projektování a správa inženýrských sítí,
inventáře, registry či katastry, analýzy vlivu na životní prostředí, systémy dopravní kontroly
prostřednictvím GPS, obrana a armáda, atd.
Aktualizaci informačního portfolia již vyhotovených vizualizačních projektů může objednatel řešit
dodavatelsky, ale také vlastními silami, a to zakoupením editačního prostředí TerraExplorer Pro a
vyškolením personálu, obojí u naší společnosti. Využívání aplikačního projektu po internetu Vám
zajistíme jeho umístěním na našem, ve středovýchodní Evropě prvním a jediném, 3D Terra serveru a
webhostingovou službou.

4. Závěr
Kombinací různých aplikačních témat v informačním portfoliu i jediného 3D projektu
s neomezenou velikostí 3D scény (zobrazeného území) tak mohou vznikat vysoce účinné a
informačně rozsáhlé, ale jednoduše přístupné a uživatelsky příjemné prostředky poskytování
internetovského geoinformačního servisu.

" 3D interactive visualization – new level of geoinformation
presentation “
Abstract
The article discusses one of world leading and the most successful 3D visualization
technology - TERRASuit. The article describes technology components (TerraBuilder, TerraExplorer
Pro and TerraGate) and their functionality (include data sources) which is important for project
creation and presentation. The technology enables really interactive and simple access to providing
information in 3D environment for all end users of visualization projects. The access can be realized
from local supplies (HD,CD, DVD, computer network) and also from web, without requirement of
using special HW and SW facilities. There are many possibilities of using, for example: travel and
tourism, architecture and urban planning, engineering nets management, real estate, mobile
localization service, military and defence, sports and media etc.
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RNDr. Jan Bareš
Institut městské informatiky hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
e–mail: janb@imip.cz tel.: +420-2-3600 5055

Abstrakt
Soubor digitálních map Prahy (SDMP) v současné době obsahuje 15 základních typů map. Z
uživatelského hlediska se jedná se o ojedinělou, významnou, obsahově i objemově rozsáhlou
lokalizační základnu. SDMP se vyvíjí od roku 1987 a za tu dobu prošel řadou legislativních,
technických i technologických změn. Soubor je koncipován tak, aby na výstupu umožňoval libovolnou
skladebnost jednotlivých typů digitálních map (resp. jejich vrstev), aby každá vrstva obsahu SDMP
měla svého správce a aby jednotná (pokud možno průběžná) aktualizace zajišťovala maximální
přiblížení skutečnému stavu v terénu. Při tvorbě jednotlivých typů digitálních map jsou v plné míře
využívány veškeré dostupné podklady a dokumentace spolu s šetřením a měřením v terénu.
Technologie pro správu a údržbu dat Jednotné digitální mapy Prahy (JDMP) MAPA3® rozlišuje
v současné době asi 1000 kategorií prvků mapy. Systém je členěn na dvě úrovně: centrální databáze a
její replikace jsou určeny především pro výdej dat a hromadné výstupy dat pro širokou škálu
uživatelů; lokální databáze slouží pro vlastní editaci dat a pro kontroly v rámci pracovních skupin a
jednotlivých katastrů.
Nejvýznamnější uživatelé a odběratelé dat SDMP jsou především správci technického vybavení města,
úřady městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy, soukromé firmy z oblasti geodézie, projekce, realitní
kanceláře a architektonických ateliérů, odborné vysoké školy a státní správa včetně Katastrálního
úřadu Praha-město.

Úvod
V současné době spravuje Institut městské informatiky hl. m. Prahy unikátní soubor
digitálních map Prahy (SDMP), který byl postupně vybudován od r. 1987 a který v současné
době zahrnuje 15 základních typů map. Tento příspěvek by měl osvětlit některé hlavní zásady
a principy tvorby, údržby a správy jednotlivých částí tohoto souboru.

Přehled součástí souboru digitálních map Prahy
V následujícím schématu jsou zpřehledněny jednotlivé typy map, které jsou spravovány
v Institutu městské informatiky hl. M. Prahy.
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Jednotná Digitální Mapa Prahy (JDMP)
Počátek vytváření JDMP spadá do r. 1987, kdy byla snaha vytvořit takové mapové dílo, které by
nahradilo již neaktualizovanou Technickou mapu Prahy, vedenou v letech 1964-1988. Cílem tohoto
mapového díla je sjednocení obsahu katastrální mapy, polohopisu technické mapy a průběhu
inženýrských sítí v takovém režimu a s takovou technologií, aby mohla být zajištěna průběžná
aktualizace dat. Způsob a zdroje dat pro aktualizaci lze rozdělit do tří hlavních skupin:
1) Aktualizace obrazu katastrální mapy
2) Aktualizace vrstev doplňků polohopisu na úroveň technické mapy
3) Aktualizace vrstev inženýrských sítí.
Aktualizace obrazu katastrální mapy probíhá na základě dat poskytnutých Katastrálním Úřadem
Praha-město, a to ve formě kopií geometrických plánů (papírové podklady), dat Digitální katastrální
mapy (DKM) na těch katastrálních územích, kde je vyhlášená platnost (23 k.ú.v roce 2005), kopie
PET fólií katastrální mapy převedené do rastrového formátu (poslední stav k roku 2005) a souborů
popisných a grafických informací katastru nemovitostí ve výměnném formátu ISKN. Tato data jsou
porovnávána se skutečným stavem a jsou posuzovány vzájemné rozdíly (odchylky v souřadnicích
identických bodů, geometrické plány mimo toleranci, rozdíly ve výměrách, řešení duplicitního
číslování parcel). Výsledkem je jednak stav obrazu katastrální mapy, který je v rámci možností v co
největším souladu s daty SPI KN, jednak obraz skutečného stavu polohopisu, vyjadřující skutečnou
polohu a stav jednotlivých prvků mapy v terénu ve vztahu k právně platnému stavu katastrální mapy.
Data získaná přejímkou dokumentací skutečného provedení staveb (DSPS) jsou nejvýznamnějším
zdrojem pro aktualizaci polohopisu na úrovni technické mapy a průběhu nových inženýrských sítí.
V současné době přebírá IMIP ročně v průměru 7000 dokumentací, které se postupně zapracovávají
do mapového fondu obvykle do 2 měsíců po převzetí dokumentace. Protože tento systém získávání dat
pro aktualizaci funguje úspěšně až od roku 1992, je nezbytné zajišťovat soulad JDMP a skutečného
stavu také celoplošným doměřováním vybraných lokalit, které pro IMIP provádějí soukromé
geodetické firmy na základě výběrového řízení. Nezbytnou pomůckou pro zadání takového území je
porovnání obsahu JDMP s ortofotomapou.
Další kapitolou je spolupráce se správci technického vybavení města. Jejich autorizovaná data
slouží pro aktualizaci vrstev inženýrských sítí, ochranných pásem a zvláštních prvků polohopisu (osy
kolejí, povrchové znaky sítí, vstupní šachty aj.). průběžně na základě vzájemných jednání probíhají
práce na technologickém a legislativním zajištění vzájemné výměny dat technické mapy města ve
formátu DTMM vyhlášeným Úřadem pro veřejné informační systémy v roce 2000 (následně
Ministerstvem Informatiky), jako doporučený formát digitální technické mapy města.

212

Správa souboru digitálních map Prahy

GEOS 2006

Digitální referenční mapy (DRM)
Projekt DRM vznikl v r. 1993 s cílem zajistit pokrytí celého území města obrazem katastrální
mapy, která by mohl být využívána pro potřeby městské správy zejména nástrojem GIS – ArcInfo.
V době vzniku DRM byla JDMP, splňující 3. třídu přesnosti (střední polohová odchylka mxy=14 cm)
vytvořena na cca 30% území města. Tato data byla převedena do struktur a formátu DRM. Na zbylém
území byla při tvorbě použita data získaná vektorizací PET fólií katastrální mapy z r. 1993
s předpokládanou střední polohovou chybou mxy=26 cm. Takto získané mapy byly aktualizovány
nejprve v r. 1996 na základě údajů z nových geometrických plánů a dat 3. třídy přesnosti získané při
tvorbě a údržbě JDMP a zapracovaných DSPS. V dalších letech se k aktualizačním podkladům přidaly
i ortofotomapy, takže vzniká další kategorie mapových prvků s polohovou přesností 1-2 m
(nepoužitelné pro soubor geodetických informací), ale hojně využívané ve sféře GIS. Vzhledem
k cyklu aktualizace ortofotomap a požadavkům uživatelů se provádí pravidelná aktualizace DRM
jednou ročně pro polovinu území města.

Digitální tématická mapa 1:5000
Tato mapa se začala vytvářet z důvodu požadavků uživatelů na využití dat v menších měřítcích.
Zejména pro účely územního plánování a architektonických studií se ukázalo jako výhodné použít
pouze redukovaný obsah polohopisu a doplnit jej o značky symbolů budov, názvy ulic a podle
požadavků informačním zobrazením výškopisu formou vrstevnic. Tento typ mapy má nejvíce
odběratelů v řadách studentů architektury a plánovacích ateliérů. Aktualizace probíhá jednou ročně
novým výběrem z aktuálního stavu databáze geodetických informací.

Digitální ortofotomapy
První série snímkování proběhlo v roce 1996 a to v následujících náletech:
1) Černobílé snímkování s rozlišením 20 cm v nevegetačním období pro měřítko 1:1000
2) Spektrozonální snímkování s rozlišením 40 cm ve vegetačním období pro měřítko 1:2000
3) Barevné snímkování v počátku vegetačního období rozlišením 40 cm pro měřítko 1:2000
Tyto série ortofotomap přispěly k širokému rozšíření a zejména k porozumění vektorových map
mezi širokým spektrem uživatelů, zejména v řadách městské správy.
Aktualizační cykly ortofotomap pak probíhaly následujícím způsobem: v r.1998 bylo provedeno
nové barevné snímkování jihozápadní čtvrtiny Prahy s rozlišením 30 cm na pixel. Po dvou letech
praktických zkušeností bylo zjištěno, že pro téměř 100% uživatelů jsou dostatečné pouze barevné
ortofotomapy a na základě tohoto zjištění byly finanční prostředky směřovány na zajištění co
nejkvalitnější a nejaktuálnější podoby barevné ortofotomapy města. Tak se podařilo přizpůsobit plán
aktualizace do pravidelného dvouletého cyklu, při kterém vznikla každým rokem nová série
ortofotomap pro severní, respektive jižní polovinu území města. V současné době jsou k dispozici
aktuální data ortofotomapy v rozlišení 10 cm na pixel.

Digitální model terénu
Byl původně vytvořen jako součást zpracování ortofotomap s následujícími parametry:
1) Základní rastr výškových bodů po 30 metrech, fotogrammetrické vyhodnocení signifikantních
lomových hran
2) Zanedbány výškové změny na terénních hranách pod 1 metr
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Z takto určeného modelu terénu byly pak vyhodnoceny průběhy vrstevnic s krokem 1 metru.
V současné době pracuje IMIP s daty výškopisu s následujícími parametry:
1)

Na celém území města je digitální model terénu zpřesněn do odchylky 30 cm ve výškopisu

2)

V záplavové oblasti jsou data vyhodnocena s přesností na 14 cm ve výškopisu

3)

Postupným geodetickým doměřením se zpřesňuje polohopis a zejména výškopis na
přesnost 4 cm v z-souřadnici

Digitální model zástavby a zeleně
Tento třídimenzionální model městské zástavby a zeleně se začal vytvářet v r. 2000 na základě
mnoha konzultací s pracovníky útvaru rozvoje města a zpracovatelskou firmou. Výslednou technologii
lze popsat v krátkosti takto:
1) Při respektování zaměřeného půdorysu budovy jsou zaměřeny detaily větší než 80 cm z uliční
strany, větší než 1,4 m ze strany dvora
2) Zaměření vikýřů a komínů, věží a ostatních detailů větších než 2 m
3) Každý dům nebo budova tvoří samostatný objekt (lze jej z modelu vyjmout).
Do konce roku 2005 bylo zpracováno asi 262 km2 z celkové rozlohy 498 km2, a aktualizováno 133
km2 území města.
4) V současné době probíhá aktualizace 3D DMZZ také metodou laserscanningu uličních front a
prioritně pro území pražské památkové rezervace. Ke konci roku 2005 bylo zpracováno 5,21
km2.

Závěr
Další podrobné informace lze získat na adrese www.imip.cz v odkaze na popis Souboru
Digitálních Map Prahy.

Administration of Prague Digital Map Collection
Abstract
Digital map collection of Prague (SDMP) contains at present 15 basic types of maps. From the userś
point of view it represents an unique, important, and wide localisation base as regards its content as
well as its volume. SDMP evolves since 1987. It was challenged legislatively, technically, and
technologically since that time.
The collection is conceived in such a way as its output enables any syntactic variation of individual
digital map types (or their layers). Any layer has its own administrator. The uniform (and continuous,
if possible) updating provides maximal approximation to the reality state on the ground. All accessible
data and documentation in combination with investigation and surveying on the spot are used in full
extent during individual type of digital map creation.
Technology of data administration and maintenance of Uniform Digital Map of Prague (JDMP)
MAPA3® distinguishes at about 1000 categories of map component units at present. The system is
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divided in two levels: the central data base and its replications that serve mostly to data output and
mass data outputs to the wide spectrum of users and local data base serving to proper data editing
and to controls of working groups and individual cadasters.
The most important users and data consumers are in the first place administrators of utilities of the
town, offices of town districts and of municipality, private firms of surveying, projecting, estate.
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Prezentace geografických dat (DMÚ 25 a DMÚ 100) v rámci projektů
IZGARD a TERRA studio
Ing. Petr Poláček, mjr. Ing. Otakar Růžička
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška
518 16 Čs.odboje 675 Dobruška
e-mail: petr.polacek@vghur.army.cz

Abstrakt
Projekty Internetový zobrazovač geografických armádních dat (IZGARD) a TERRA Studio jsou
vyvíjeny Geografickou službou AČR a jsou určeny pro vizualizaci geografických dat Vojenského
geografického informačního systému (VGIS) a jejich zpřístupnění uživatelům.
IZGARD je internetová aplikace určená pro využívání v rámci internetu. TERRA Studio je
jednouživatelská nebo víceuživatelská desktop aplikace. Z území ČR jsou v obou projektech
prezentována vektorová data DMÚ 25 a DMÚ 100 a rastrová data, z nichž nejdůležitější jsou rastrové
ekvivalenty topografických map různých měřítek a orthofotomapy. Do obou projektů jsou též
integrována data Českého statistického úřadu, a to adresní místa a ulice z území celé ČR.
Článek podává přehled základních funkcionalit a možnosti využití obou projektů při práci
s geografickými informačními systémy.

1. IZGARD
1.1. Co je IZGARD
Internetový zobrazovač geografických armádních dat (IZGARD) je jeden z aplikačních projektů
Vojenského geografického informačního systému přístupný v prostředí intranetu AČR v rámci
celoarmádní datové sítě a internetu.
1.2. Celoarmádní datová síť Armády ČR
V posledních letech dochází v souvislosti se zaváděním nové telekomunikační techniky
v prostředí Armády České republiky k výraznému rozvoji nových informačních technologií. Jednou
z takto rozvíjených oblastí je celoarmádní datová síť, jež je využívána jak prostřednictvím Štábního
informačního systému, tak i pro komunikaci mezi armádními uživateli, jež do tohoto systému přímo
zapojeni nejsou. Velké řadě armádních uživatelů je tak v současnosti umožněno přímo komunikovat
s datovými servery, popřípadě i koncovými stanicemi po celé republice, jež jsou v celoarmádní datové
síti zapojeny. V počátku se jednalo o komunikaci převážně s textovými informacemi, nebo předávání
dat prostřednictvím armádní elektronické pošty. Od května roku 2002 jsou v prostředí celoarmádní
datové sítě zpřístupněna i data Vojenského geografického informačního systému, jehož garantem je
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška (VGHMÚř). Tím je celoarmádní datová
síť obohacena i o v současnosti velmi progresivně se rozvíjející obor Geografických informačních
systémů (GIS).
1.3. Historie IZGARD
Projekt byl zařazen do plánu řešení v souvislosti s rozvojem celoarmádní datové sítě
a s potřebou zabezpečit Armádu České republiky novými informačními podklady. Při zkoumání
možností řešení byly testovány prostředky Mapserver (volně šiřitelný software univerzity Minnessota)
a ARCIMS (prostředek firmy ESRI). Vzhledem k tomu, že u prostředku Mapserver byly problémy
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se zobrazováním národního prostředí a vzhledem k jednodušší kompatibilitě s prostředky
převážujícími ve výrobní technologii VGHMÚř, byl zvolen pro vývoj internetových technologií
produkt ARCIMS původně ve verzi 3.1., který byl postupně nahrazen verzemi 4 a 9.
1.4. Funkce IZGARD a jejich využití
Základní funkce

Hlavní funkcí projektu IZGARD je poskytování geografických informací ve formě digitálního
atlasu České republiky s podrobností dat odpovídající obsahu map měřítka až 1:25 000. Mezi základní
funkce patří též pomůcky pro objednávání odvozenin leteckých měřických snímků a pro vyhodnocování následků živelných pohrom
Funkcionalita IZGARD

V projektu IZGARD lze zapínáním a vypínáním přístupných tématických vrstev vytvářet vlastní
tematické mapy, vyhledávat objekty na mapě podle jejich názvů a pomocí rejstříku všech ulic, a č.p.
od ČSÚ vyhledávat adresní místa v ČR.
Mezi významné funkce projektu IZGARD patří též vyhledávání místa na mapě podle
geodetických souřadnic Φ, λ v systému WGS84, souřadnic systému WGS84 v kartografickém
zobrazení UTM a souřadnic S-JTSK a zpětné odečítání souřadnic v uvedených systémech podle
pohybu myši na mapovém modelu.
Projekt též umožňuje měřit vzdálenost mezi různými objekty na mapovém modelu. Uživatelé
mají přitom možnost aretace zoomování na předem definovanou standardní měřítkovou řadu. Pro
rychlejší odstraňování chyb v mapových modelech je v projektu doplněno automatické elektronické
hlášení o chybách v datech. V projektu lze provádět dotazy na vlastnosti jednotlivých vektorových
vrstev a k těmto vrstvám lze pomocí funkce hyperlink připojovat další odkazy, nebo dokumenty (např.
letecké snímky z povodní).
Výstupními funkcemi je tisk namodelované mapové situace nebo uložení namodelované mapové
situace do zvláštního souboru (standard PNG) a tento dále používat jako podkladovou vrstvu pro
případné doplnění dalších vlastních údajů, případně v dalších aplikacích informačních výcvikových a
zbraňových systémů.
1. 5. Zdroje dat IZGARD
Projekt IZGARD využívá digitální model území 1:25 000 (DMÚ 25). Jedná se o vlastní zdroj
dat VGHMÚř, jenž vznikl digitalizací vojenských topografických map měřítka 1:25 000 z území ČR
pomocí technologie ARCInfo 7. Model je v současnosti celoplošně zaktualizován pomocí technologií
firmy Leica Geosystems a ESRI, do konce roku 2006 bude zaktualizováno 100 % území ČR. Při této
aktualizaci dochází k výraznému zpřesnění geometrické pozice jednotlivých objektů oproti původnímu
modelu DMÚ 25. Z toho důvodu se ve VGHMÚř uvažuje o změně názvu tohoto produktu na Digitální
model území (DMÚ).
Dalším zdrojem dat je digitální model území 1:200 000 (DMÚ 200). Jedná se o vlastní zdroj
dat VGHMÚř, jenž vznikl digitalizací vojenských topografických map měřítka 1:200 000 z území ČR
pomocí technologie ARCInfo 7. Model je v současnosti dále aktualizován technologiemi firmy Leica
Geosystems a ESRI a bude nahrazen podrobnějším modelem DMU 100, který je v etapě dokončování.
V projektu IZGARD jsou využívána i další doplňková data. Mezi ně patří ortogonalizované
barevné letecké snímky z území ČR s rozlišením 1m/pixel, hranice správních území ČR, přiřazení
sídel do administrativního členění, komplexní soubory adresních bodů a názvů ulic z území celé ČR
dodané Českým statistickým úřadem.
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1. 6. Souřadnicový systém zobrazovaných dat
Pro projekci dat DMÚ 25, DMÚ 200, povodňových a leteckých snímků je využíván systém
WGS84 v kartografickém zobrazení UTM v zónách 33 a 34.
Poznámka: V projektu jsou doplněny interaktivní transformace mezi souřadnicovými systémy. Ve
stavovém řádku je podle pohybu myši v mapě informace o aktuální hodnotě geodetických souřadnic
Φ, λ systému WGS84, souřadnic kartografického zobrazení UTM systému WGS84 a souřadnic
v systému S-JTSK.
1.7. Technické a technologické prostředí IZGARD.
Od května 2002 je projekt provozován na datovém serveru ve VGHMÚř Dobruška v rámci
celoarmádní datové sítě. Od října 2002 byla část dat projektu provozována ve veřejné síti internet na
serveru firmy ARCDATA Praha s.r.o., od září 2004 je celý projekt kromě dat VMAP0 a VMAP1
provozován ve veřejné síti internet na serveru Ministerstva životního prostředí ČR, od roku 2005 na
serveru agentury CENIA, která zabezpečuje technickou podporu pro MŽP. Zdrojová data jsou uložena
kombinovaně ve formátech shapefiles nebo jako geodatabáze Oracle s rozhraním SDE.
Pro provozování projektu je využito produktu ARCIMS verze 9.1. od firmy ESRI, Inc. U.S.A.,
v České republice zastoupené firmou ARCDATA Praha, s.r.o. Toto prostředí je dále doplněno
prostředky zajišťujícími jeho prezentaci na webovských stránkách. Jedná se o komponenty APACHE
1.3. a JAKARTA 3.2.1.distribuované firmou The Apache Software Foundation, Inc. U.S.A. jako
volně šiřitelné programy pod licencí GPL.
Poznámka: Při zobrazování vektorových dat je maximální možná pozornost věnována vizualizaci
objektů tak, aby odpovídala standardům topografických map AČR a standardům NATO. V některých
případech ale přesto existují odchylky od této standardizace dané omezenými možnostmi ARCIMS.
1.8. Úspěchy IZGARD
Na konferenci ESRI v ČR v roce 2003 byl v soutěži posterů vyhodnocen poster „Datová
integrace v projektu IZGARD“ jako 3. v hodnocení odborné poroty a 1. v anketě účastníků
konference. Na konferenci ESRI v ČR v roce 2004 byl poster „10 kroků ke snímku v prostředí
IZGARD“ vyhodnocen jako 1. v hodnocení odborné poroty a 2. v anketě účastníků konference. Na
celostátní konferenci Internet ve státní správě byl projekt vyhodnocen odbornou porotou jako druhý
v soutěži Geoaplikace roku 2004.
1.9. Provoz IZGARD
V prosinci 2004 byla mezi Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem Dobruška
a Ministerstvem informatiky ČR uzavřena dohoda o využívání dat VGIS pro potřeby Portálu veřejné
správy, jehož garantem je Ministerstvo informatiky ČR. Součástí této dohody je i klauzule o provozu
projektu IZGARD na datovém serveru Ministerstva životního prostředí ČR, jehož správu od roku
2005 zabezpečuje agentura CENIA.
1.10. Další vývoj IZGARD
Vzhledem k tomu, že je předpokládán další dynamický rozvoj využívání digitálních technologií
v oblasti GIS, je nezbytné rozvíjet pro aktuální potřeby AČR i projekt IZGARD.
Vývoj projektu IZGARD na straně serveru je předpokládán v oblasti využívání
ortogonalizovaných barevných leteckých snímků z území ČR a dalších rastrových dat ( katastrálních
map a rastrových ekvivalentů topografických map) uložených v geodatabázi přes rozhraní SDE.
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Vývojovými oblastmi na straně klientů projektu IZGARD je vybudování systému interaktivního
vzdáleného a bezpečného předávání geografických dat v rámci řešení krizových situací v ČR i
v zájmových územích světa, doplnění možnosti zadávání a odečítání souřadnic v hlásném systému
MGRS a vytváření vlastních uživatelských aplikací nad standardní nabídkou IZGARD, jako je
možnost přidávání vlastních vrstev a možnost provádění analytických úkonů.
1.11. Spuštění IZGARD
- v prostředí internet:
- v prostředí intranet CADS:

http://arwen.ceu.cz/izgard
http://ntmaps.vghur.acr

2. TeraStudio
2.1. Co je TeraStudio
TeraStudio je aplikace určená k prohlížení geografických dat. Je navržena jako desktopová
aplikace s jednoduchým rozhraním, vhodným pro běžného uživatele i začátečníka. Pokročilým
uživatelům umožňuje po přepnutí do rozšířeného režimu přístup k velkému množství funkcí.

2.2. Historie TeraStudia
S rozvojem digitálních geografických podkladů vyvstal problém, jak nejlépe a přitom
ekonomicky zabezpečit jejich využití v rámci AČR. Byla zvažována různá řešení – od využití volně
šiřitelných programů (ArcExplorer ..), nákup licencí po vývoj vlastního prohlížeče.
Nákup licencí byl jako nereálný zamítnut. Tehdy dostupné volně šiřitelné programy byly
podrobeny testům, se zaměřením na jednoduchost správy dat a celkového ovládání. Výsledky testů
byly neuspokojivé, proto bylo přistoupeno k vývoji vlastního prohlížeče - TeraStudia.

2.3. Funkce TeraStudia a jejich využití
Základní funkce

Hlavní funkcí projektu TeraStudio je poskytování geografických informací ve formě
digitálního atlasu světa. Zároveň jsou v projektu zpřístupněny informace o pokrytí území daty. Projekt
slouží jako datový sklad pro jiný software a jeho součástí je geodetická kalkulačka.
Funkcionalita TeraStudia

V projektu TeraStudio má uživatel možnost přecházet mezi uživatelským (jednoduchým)
režimem a režimem s kompletní nabídkou. Je v něm zpřístupněn plynulý přechod mezi měřítky z
přehledné mapy až do podrobných leteckých/satelitních snímků včetně kombinace rastrových a
vektorových vrstev.
Projekt TeraStudio má zabudován inteligentní výběr zobrazovaných dat (program “ví” jaká data
má na daném území k dispozici a přehledně je nabízí k zobrazení) a dovoluje vytváření vlastních
tematických map (zapínáním a vypínáním přístupných tematických vrstev), včetně jejich vlastní
symboliky.
Mezi významné funkce projektu TeraStudio patří též vyhledávání místa na mapě podle
geodetických souřadnic Φ, λ v systému WGS84, souřadnic systému WGS84 v kartografickém
zobrazení UTM, souřadnic S-JTSK a souřadnic v hlásném systému MGRS a zpětné odečítání
souřadnic v uvedených systémech podle pohybu myši na mapovém modelu.
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Projekt též umožňuje měřit vzdálenost mezi různými objekty na mapovém modelu a vyhledávat
objekty na mapě podle jejich názvů a pomocí rejstříku všech ulic, a č.p. od ČSÚ vyhledávat adresní
místa v ČR. Dále lze v projektu provádět dotazy na vlastnosti jednotlivých vektorových vrstev
Výstupními funkcemi je tisk namodelované mapové situace nebo uložení namodelované mapové
situace do zvláštního souboru (standard PNG) a tento dále používat jako podkladovou vrstvu pro
případné doplnění dalších vlastních údajů, případně v dalších aplikacích informačních výcvikových a
zbraňových systémů.

2.4. Zdroje dat TeraStudia
Základními zdroji pro území ČR jsou DMÚ 25 a DMÚ 200. Podrobnosti o nich jsou již popsány
v části 1.5.
Dalšími zdroji vektorových dat je celosvětová databáze modelu území 1:250 000 (VMap1)
a 1:1 000 000 (VMap0). AČR zapojením do projektu Vmap1 má přístup ke komplexní databázi 234
knihoven s celosvětovým pokrytím a možnost využívat tato data k obranným účelům.
Tyto vektorové vrstvy jsou doplněny rastrovými daty, např. ekvivalenty map států, plány měst a
leteckými, či satelitními snímky z různých částí světa a ortogonalizovanými barevnými leteckými
snímky z území ČR s rozlišením 1m/pixel.
Projekt využívá i další vektorová data z území ČR dodaná jinými subjekty než AČR. Jsou to
hranice správních území ČR, přiřazení sídel do administrativního členění, komplexní soubory
adresních bodů a názvů ulic z území celé ČR dodané Českým statistickým úřadem. Pro vytvoření
systému komunikace mezi DMÚ a ZABAGED jsou využívána uživatelská data ZABAGED (zdroj
ČÚZK). Dále jsou využívána další uživatelská data, což jsou libovolné databáze (se souřadnicemi)
nebo vlastní rastrové mapy.
2.5. Souřadnicový systém zobrazovaných dat
Vzhledem k celosvětovému pokrytí a různorodosti dat jsou data zobrazována v nejvýhodnějším
zobrazení podle jejich územní polohy. Následně může být doplněna síť UTM. Přitom systém volí
zobrazení automaticky, podle zobrazených dat. Odečtené souřadnice jsou vždy buď Φ, λ systému
WGS84 nebo MGRS.

2.6. Technické a technologické prostředí TeraStudia.
TeraStudio je vyvíjeno jako otevřený systém. Jeho vývoj je kontinuální, reaguje na požadavky
uživatelů.
Primární kopie dat a software je umístěna na datovém serveru Oddělení geografické podpory
Odboru přímého geografického zabezpečení VGHMÚř. Struktura uložení umožňuje jednoduchou
správu podkladů, jejich vyjmutí či doplnění.
Distribuce probíhá buď ve formě samospustitelného CD/DVD (na počítač se nic nenahrává) nebo
jako kopie na počítač uživatele. TeraStudio NEVYŽADUJE instalaci, lze ho provozovat i na
zabezpečených počítačích bez zásahu do konfigurace počítače. Pro více uživatelů v síti je výhodné
spouštět program z jediného místa - společného sdíleného adresáře.
TeraStudio není náročné na hardware počítače (od PC 486), jediným limitem je datový prostor
disku počítače (jak velké území a jak podrobná data uživatel požaduje). Nevyžaduje žádný další
specializovaný software jako je např. databázový server.
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2.7. Další vývoj TeraStudia
Vývoj TeraStudia probíhá neustále, tak jak jej formují požadavky uživatelů. Hlavní vývoj je
předpokládán v oblasti doplňování datové základny o další mapy a snímky (z celého světa) a její
rozšíření o výškopisná data (z celého světa). Předpokládá se také vylepšení velkoformátového tisku.

2.8. Distribuce TeraStudia
Software vyvíjený VGHMÚř Dobruška lze v rámci AČR distribuovat bez úplaty. Distribuce
probíhá formou kompletního řešení, tj. v jednom balíku software i data. O rozsahu poskytnutých dat
rozhoduje náčelník Odboru přímého geografického zabezpečení. Uživatelům je nabízeno zaškolení
obsluhy a připojení jejich vlastních dat. Pracovníci OdGP zabezpečují help-line.

Geographic Data Presentation (DMÚ 25, DMÚ 100) in projects
IZGARD and TERRA Studio
Abstract
The projects Internet Viewer of the Geographic Data (IZGARD) and TERRA Studio are
developed by the Geographic Service of the Armed Forces of the Czech Republic. They are assigned
for geographic data visualization in the Military Geographic Information System (VGIS).
IZGARD is the internet application assigned for internet utilization. TERRA Studio is desktop
application for one or more users. In both projects, there are presented vector data (DMÚ 25 and
DMÚ 100), raster data (raster equivalents of the topographic and special maps) and orthophotomaps
from the Czech Republic territory. Special databases are also integrated into both projects.
Presentation gives summary of basic functions and possibilities of using both projects during the
work with geographic information systems.
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Abstrakt
Geoportál Zeměměřického úřadu (ZÚ) je nová služba pro zájemce o geografické podklady z produkce
ZÚ. Prostřednictvím Geoportálu se dají získat komplexní informace o poskytovaném statním
mapovém díle, o základní bázi geografických dat ZABAGED®, ortofotomapách a o dalších
produktech. V Obchodním modulu si nyní může uživatel systému potřebná data sám vyhledat a cestou
internetu i objednat. Geoportál dále nabízí pomocí modulu Mapové služby poskytování vzdáleného
on-line přístupu k datům Zeměměřického úřadu, což je zárukou toho, že uživatel této služby má
možnost pracovat s nejaktuálnějšími rastrovými i vektorovými daty s jednoznačně definovaným
datovým modelem a legendou.

Úvod
Jedním z hlavních poskytovatelů geografických podkladů pro potřeby veřejné správy je Zeměměřický
úřad. Zeměměřický úřad (ZÚ) byl zřízen jako orgán státní správy zeměměřictví s celostátní
působností a se sídlem v Praze. Do věcných působností ZÚ, stanovených zákonem č. 359/1992 Sb., o
zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších změn, a vyplývajících ze statutu ZÚ,
patří mj. správa základních státních mapových děl a správa základní báze geografických dat České
republiky (ZABAGED®). Prakticky z toho vyplývá, že ZÚ je povinen poskytovat veřejnosti
geografické podklady – mapy, a v poslední době ve stále větší míře i digitální data, vznikající v ZÚ.
Vzhledem k vzrůstajícím nárokům uživatelů se ZÚ rozhodl vybudovat moderní systém pro
poskytování svých produktů pomocí internetu, proto byl v roce 2005 byl uveden do provozu
internetový Geoportál ZÚ.

Důvody pro vývoj Geoportálu
Zeměměřický úřad souhrnně nabízí své produkty v Katalogu produkce ZÚ. Největší část nabídky
zahrnuje širokou škálu produktů, které se označují souhrnně jako geografické podklady. Jedná se o
tyto skupiny produktů:
- základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®),
- státní mapové dílo v tištěné a digitální podobě,
- vektorové soubory správních a katastrálních hranic s databází,
- ortofoto České republiky,
- databáze GEONAMES,
- archivní dokumenty a mapy
Největšími uživateli jsou orgány státní správy, zejména pak krajské úřady a některá ministerstva,
případně organizace jimi zřizované. Tito velcí odběratelé používají produkty ZÚ pro řešení
nejrůznějších úloh v rámci jejich působnosti, například pro budování vlastních GISů, pro tvorbu
vlastních prezentací, projektů nebo mapových děl. Dalšími význačnými uživateli jsou subjekty z řad
právnických osob, které používají geografické podklady pro nejrůznější komerční účely, ať už se
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jedná o projekční práce, tvorbu map, logistiku, prezentaci atd. Konečně existuje i řada drobných
uživatelů, kteří chtějí užívat produkty ZÚ pro vlastní potřebu, pro studium apod.
Je zřejmé, že se jedná o širokou škálu uživatelů, kteří mají na poskytované produkty převážně velmi
odlišné požadavky. Navíc se jedná často o uživatele, kteří nejsou odborníky v oblasti geoinformatiky,
případně mají nedostatku zkušeností v této oblasti, mohou se tedy při volbě potřebných geografických
podkladů hůře orientovat nebo obtížně shánějí potřebné informace. Zeměměřický úřad podnikl
v uplynulých letech řadu kroků, jejichž cílem bylo zpřehlednění nabídky a poskytnutí dostatku
informací o nabízených produktech. Byly vydány například informační letáky, tištěný Katalog
produkce, podrobné aktuální informace jsou poskytovány také prostřednictvím internetu na adrese
http://www.cuzk.cz/. Uživatelé si dále mohou zjišťovat řadu informací o možnostech objednávání
individuálními telefonickými dotazy nebo e-mailem. Uvedená opatření přinesla dočasně bezesporu
jistý efekt, ale nejednalo se o systémové řešení, které by do budoucna postačovalo.
Se vzrůstajícím počtem objednávek geografických podkladů z produkce ZÚ se zároveň začaly
objevovat problémy v jejich zpracování a evidenci. Obtíže při vyřizování nastávaly například tehdy,
pokud se jednalo o objednávku, kde bylo potřebné vyhledat příslušné výdejní jednotky (mapové listy)
pro rozsáhlé, navíc leckdy i nepravidelně ohraničené území ( např. plocha okresu, koridor podél
komunikace apod.). V takovém případě se musely pracně vyhledávat v kladech listů desítky, někdy i
stovky jednotlivých nomenklatur. To je samozřejmě časově náročné, může snadno dojít k chybě, která
musí být mnohdy již v časové tísni opravována, vyřízení objednávky se tak zdržuje.
Produkt

Měřítko

Průměrná plocha
zobrazení v km2

Počet mapových listů
na území ČR

SM 5
ZM 10
ZM 25
ZM 50
ZM 100
ZM 200

1:5000
1:10 000
1:25 000
1:50 000
1:100 000
1:200 000

5
18
112
450
1800
7200

16 256
4572
787
217
64
19

Tab. 1 Přehled státního mapového díla
Vzhledem k naznačeným obtížím se v ZÚ začaly intenzivně hledat cesty, jak zlepšit poskytování
informací o nabízených produktech a jak zjednodušit proces vyřizování objednávek. Současně se
hledaly možnosti on–line poskytování dat prostřednictvím internetu. Na základě studia množství
domácích i zahraničních řešení bylo rozhodnuto vybudovat tento systém ve spolupráci s některým
renomovaným dodavatelem informačních technologií. V průběhu roku 2004 bylo proto vypsáno
výběrové řízení na dodávku komplexního řešení pro poskytování „Mapových služeb“, jak byl tento
projekt tehdy nazván.
Zadání požadovalo především vytvoření systému, který by byl schopen umožnit objednávání
souborových dat a mapových služeb v prostředí internetu a zároveň dovoloval poskytování on-line
mapových služeb pro publikování vybraných dat cestou internetu. Zvláštní důraz byl kladen na
bezpečnost technologického řešení. Systém měl být orientován na to, že hlavní využití bude v oblasti
státní správy a samosprávy, především pak při využití v GIS krajských úřadů. Z toho také vyplýval
speciální požadavek, a sice kompatibilita se systémy ESRI, na jejichž platformě jsou tyto GIS na
krajských úřadech budovány. Současně však byl kladen požadavek na nutnost zabezpečit poskytování
dat i těm uživatelům, kteří jsou vybaveni jinou technologií, např. GeoMedia firmy Intergraph.
Předloženým podmínkám výběrového řízení nejlépe vyhovovala nabídka firmy Intergraph ČR, spol.
s r.o., se kterou byla následně uzavřena smlouva na dodávku řešení „Mapových služeb“. V druhé
polovině roku 2004 se tak mohly naplno rozjet práce na přípravě nového systému. Na implementaci
projektu se podíleli významným podílem pracovníci ZÚ. Dobrou spoluprací s dodavatelem tak byly
vytvořeny předpoklady pro zahájení první etapy testovacího provozu již koncem roku 2004. V této
první fázi byl odzkoušen a od 1.února 2005 také uveden do plného provozu objednávkový modul,
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v této fázi určený zprvu jen pro objednávání analogových map a digitálních geografických podkladů.
Souběžně s tím probíhaly práce na implementaci modulu pro poskytování on–line mapových služeb.
Projekt poskytování komplexních internetových služeb byl v plně zamýšlené podobě zprovozněn pro
externí uživatele 1. června 2005 pod názvem „Geoportál ZÚ“.

Struktura Geoportálu ZÚ
Geoportál ZÚ je sada služeb a klientů, zpřístupňující uživatelům data z datového úložiště. Geoportál
ZÚ je přístupný na internetové adrese http://geoportal.cuzk.cz/.
Uživatel má v současné době k dispozici dva základní moduly - Obchodní modul (OM) a Mapové
služby (MS), architektura řešení je schematicky naznačena na obr. 1.

Obr. 1 Architektura řešení Geoportálu ZÚ

Obchodní modul ZÚ
Obchodní modul ZÚ je určen k objednávání produktů poskytovaných ZÚ. Má podobu dnes již
obvyklého internetového obchodu. Zákazník vybírá z předložené nabídky datových souborů,
analogových map, mapových služeb a sestavuje prostřednictvím virtuálního nákupního košíku
objednávku (obr.2). Obchodní modul je propojen s mapovou aplikací, která zobrazuje mapové
podklady pro definici zájmového území a pro navigaci. Díky tomu je možná přehledná orientace
v kladech mapových listů, resp. v segmentech rastrových map. Zákazník je tak schopen (s pomocí
řady funkcí pro výběr) sám vybrat příslušné mapové listy i z rozsáhlého území , tj. vyřešit úlohu, která
dříve zabrala množství času i zkušeným operátorům v ZÚ.
Aplikace funguje také jako systematická informační základna o geografických podkladech z produkce
ZÚ. Zájemce má možnost dozvědět se informace o obsahu, rozsahu i ceně jednotlivých produktů a
služeb, a to prostřednictvím metadat, připojených ke všem položkám nabídky. Po zvolení možnosti
nahlédnout na metadata se nejprve otevírá grafický náhled na příslušný produkt a k němu je přiřazen
stručný výpis nejzákladnějších parametrů – kód produktu, název a popis produktu, základní výdejní
jednotka a cena a v případě datových souborů i datový formát. V případě potřeby podrobnějších
informací je možné si otevřít stránku s kompletními metadaty, strukturovanými podle standardu pro
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informační systémy veřejné správy (ISVS). Až potud je Obchodní modul přístupný zcela volně,
k přístupu není po uživateli žádána registrace.

Obr. 2 Nabídka produktů v Obchodním modulu
Registrace uživatelů je vyžadována až pro objednávání produktů. Jedná se o bezplatnou registraci,
která slouží pro přípravu konkrétních objednávek. Po registraci nebo po opětovném přihlášení
uživatele pomocí jména a hesla lze přejít na výběr dat. Ten se provádí nad přehlednou mapou, kterou
lze zvětšovat a pak se nad ní podle potřeby pohybovat. K zadání výběru lze použít různých funkcí.
Mapové listy či datové segmenty se mohou zadávat označováním jednotlivých výdejních jednotek v
kladu, zadáním seznamu mapových listů, případně ohraničením prostorové oblasti (obdélníkem,
nepravidelným polygonem, souřadnicemi). V košíku se připravuje seznam, který je součástí
objednávky odesílané ke zpracování do ZÚ. Zákazník je informován o přijetí objednávky e-mailem,
další postup vyřízení se děje již uvnitř ZÚ až do chvíle, kdy zákazník – budoucí uživatel, obdrží
k podpisu smlouvu o užití. Po podepsání smlouvy obdrží uživatel objednaná data poštou, může si je
vyzvednout osobně, v případě menších objemů dat také cestou přenosu v příloze e-mailu nebo
stažením ze serveru.

Mapové služby ZÚ
Druhá část Geoportálu, modul Mapové služby ZÚ, je orientována na velké uživatele, zejména z
oblasti státní správy a samosprávy, pro které je výhodné využít výhody on-line přístupu k datům ZÚ
při práci s profesionálními aplikacemi GIS nebo při zapojení dat ZÚ jako podkladu pro mapové
servery, poskytující kombinované mapové služby. Hlavní výhodou Mapových služeb ZÚ je možnost
přístupu k nejaktuálnějším georeferencovaným bezešvým datům. Poskytováním této služby je uživatel
zbaven starosti o data, neboť ta jsou uložena na serveru ZÚ, kam je průběžně ukládána nejnovější
verze jednotlivých datových sad po jejich aktualizaci. V případě vektorových dat je také k dispozici
odborně připravený datový model s legendou pro zobrazení. Tímto opatřením lze garantovat optimální
a jednotnou vizuální podobu těchto dat, zejména ZABAGED®.
V současné době jsou v rámci Mapových služeb ZÚ poskytovány tyto datové sady :
- ZABAGED®,
- vektorový soubor správních a katastrálních hranic,
- rastrová data RZM 10 (Základní mapa ČR 1 : 10 000),
- rastrová data RZM 50 (Základní mapa ČR 1 : 50 000),
- rastrová data MČR 500 (Mapa ČR 1 : 500 000),
- ortofoto ČR (od ledna 2006 pokryto barevným ortofotem celé území ČR)
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Pro uživatele jsou k dispozici dva druhy mapové služby:
- WMS služba dle specifikace OpenGIS WMS 1.1,
- ArcIMS služba (Image Service a Metadata Service)
Mapová služba neumožňuje stahování souborových dat po síti, jedná se vždy o vzdálený přístup.
Efektivní využití závisí především na příjemcově vybavení software pro GIS. Avšak i uživatel
Mapové služby ZÚ, který nemá potřebný aplikační software, může tuto službu využívat, a to pomocí
WMS klienta, který umožňuje prohlížet data v prostředí Internet Exploreru, do něhož je
implementován speciálně vytvořený GeoProhlížeč ZÚ (viz obr. 3). Ten vedle prohlížení nabízených
datových sad ve zvoleném měřítku nabízí také jednoduché funkce pro práci nad těmito daty, jako je
měření vzdáleností a ploch nebo zobrazení souřadnic libovolného bodu (v systému souřadnic SJTSK).
Poskytuje rovněž možnost vyhledání určitého objektu podle konkrétního zadání (územní celky, obce,
mapové listy, geodetické body, vybrané objekty komunikační sítě).
Používání Mapové služby ZÚ je zpoplatněno. Zpřístupnění mapových služeb si může zájemce
objednat prostřednictvím Obchodního modulu ZÚ. Podle svých konkrétních požadavků si může
budoucí uživatel objednat zpřístupnění libovolné datové sady, která je v nabídce mapových služeb.
Samozřejmě může zvolit i libovolnou kombinaci datových sad. Dále si může zvolit i území a konečně
i dobu, po kterou požaduje mapovou službu využívat. Nejmenší jednotkou území je mapový list,
nejkratší možnou dobou, na kterou může být požadovaná mapová služba otevřena, je v současné době
1 měsíc.

Zkušenosti z provozu Geoportálu ZÚ a výhledy jeho rozvoje
Po několikaměsíčním provozu Geoportálu ZÚ se již do značné míry stačily projevit přínosy, které
byly při pracech na projektu předpokládány. Především se ukázalo, že uživatelé mají k dispozici
nástroj, který jim poskytuje široké možnosti pro získání informací o produktech ZÚ. Je usnadněna
orientace v aktuální nabídce a uživatel má možnost samostatně si objednat potřebná data nebo služby
prostřednictvím Obchodního modulu ZÚ. Zřetelně se to projevilo zřetelným zvýšením počtu
objednávek oproti stejnému období v předchozím roce, nárůst počtu objednávek byl zejména ze strany
drobných uživatelů. Zvládnout zpracování zvýšeného náporu objednávek umožňuje operátorům v ZÚ
tzv. administrátorský modul Geoportálu, efektivní nástroj pro správu uživatelů a objednávek.
V oblasti poskytování mapových služeb se projevují přínosy systému pomaleji, nicméně první
uživatelé oceňují možnosti, které jim jsou nabízeny prostřednictvím těchto služeb. Přispívá k tomu i
obchodní politika, která se začala uplatňovat současně se startem Geoportálu ZÚ. Především se jedná
o to, že uživatel si může vybrat podle svých potřeb i možností, jak široký přístup chce mít
k nabízeným datům. Má možnost volby z jednotlivých datových sad, které mohou být vybrány jen
z požadovaného prostoru a po nezbytně nutnou dobu. V případě dobře naplánovaného užití pro
určitou konkrétní práci tak uživatel může ušetřit výraznou část nákladů na pořízení dat. Například tyto
služby již použil uživatel pro zpracování předprojektové přípravy, kdy vydávání prostředků na
pořízení licencí na vlastní užívání dat by bylo neefektivní. V prvních měsících provozu se přistoupilo
také co nejdříve k testování možností poskytování mapových služeb pro mapové servery a dále jako
forma distribuce dat pro potřeby obcí.
Přínosy provozu Geoportálu se neprojevují jen na straně vnějších uživatelů. Pozitivní dopady běhu
tohoto nového systému mají odraz i uvnitř ZÚ. Správa dat poskytovaných uživatelům je mnohem
přehlednější a vyřízení objednávek je lépe kontrolovatelné. Na základě statistik, které je možné
prostřednictvím Geoportálu zpracovávat, se mohou vytvářet analýzy poskytování dat a tím lépe
plánovat další směry, kterými se má ubírat správa dat a státního mapového díla.
Současný stav Geoportálu ZÚ nelze samozřejmě pokládat za konečný. Průběžně je systém upravován,
doplňován a rozvíjen. Momentálně jsou nejaktuálnější úpravy, které směřují k tomu, aby práce
s Geoportálem byla pro uživatele jednodušší a aby celý systém byl skutečně co nejsrozumitelnějším
prostředkem pro získání informací o nabízené produkci. Proto jsou například průběžně prováděny
dílčí úpravy uživatelského rozhraní, byla spuštěna anglická verze, doplňuje se rovněž nápověda
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jednotlivých modulů. Pro snadnější orientaci v mapových službách byl zaveden GeoProhlížeč WMS
Demo, který umožňuje bezplatně vyzkoušet volně přístupnou WMS službu. Užitečným zdrojem
informací je také nejnověji otevřená a průběžně doplňovaná metadatová služba, přístupná pomocí
nástroje GeoProhlížeč Metadata. Uživatel se může interaktivním dotazováním nad přehledovými
mapami s klady mapových listů dozvědět detailní informace o jednotlivých mapových listech
datových sad. V Obchodním modulu se zase u většiny produktů při výběru konkrétního mapového
listu zobrazuje jeho zmenšený náhled .
Důležitým vylepšením nabídky bylo vyřešení poskytování mapových služeb ZÚ kromě JTSK i v
jiných souřadnicových systémech.
S dalším rozvojem bude Geoportál aktualizován a obohacován o další zdroje informací a o další
náplň z produkce ZÚ. Budou se doplňovat sestavy metadat, byla vypracována analýza pro přechod na
normu metadat ISO 19115.
Dále se budou rozšiřovat nebo obměňovat datové sady. Ve 2. ploletí 2006 bude zahájeno publikování
mapové služby rastrových dat polohopisu SM 1 : 5 000 pro celé území ČR.
Jedním z plánovaných úkolů do budoucna je například zpřístupnění některých archivních mapových
souborů, konkrétně se jedná zejména o naskenované císařské otisky map stabilního katastru.
Roční statistika 2005
počet unikátních přístupů (součet za dny)
celkový počet přístupů

84570
385099

Pozn : - za měsíc leden 2006 přesáhl počet unikátních přístupů hranici 10 000 Ke dni 31.1.2006 bylo
v Obchodním modulu registrováno 2641 uživatelů, z toho 1199 s objednávkou a 33 s
Mapovou službou
Tab. 2 Přístupy na webové stránky geoportal.cuzk.cz

Závěr
Uvedením Geoportálu do provozu dostali uživatelé k dispozici nástroj pro efektivní získávání
geografických podkladů z území České republiky, Zeměměřický úřad tak svým dílem
přispívá k naplňování cílů, jež jsou obsaženy v programech národní geoinformační strategie.
Literatura : ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD, (2004) : Katalog produkce Zeměměřického úřadu

Geoportal of Land Survey Office
Abstract

Land Survey Office has began to offer its production of geographic data by Internet
Geoportal. Customers have possibility to receive global information about geodata,
Fundamental Base of Geographic Data ZABAGED®, orthophoto and about other products.
In Sales modul user can search and order all data by Internet. Moreover Geoportal offer
Map services – on-line access to data of Land Survey Office. It is guarantee to work with
actual version of data and comprehensive unambiguously defined data model.
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PŘÍNOSY GIS ŘEŠENÍ FIRMY GEPRO PRO VEŘEJNOU
SPRÁVU V ČR
Vojtěch Zvěřina
GEPRO, spol. s r.o.
pracoviště: 156 00 Praha 5, Štefánikova 52, Czech Republic
e-mail:zverina@gepro.cz

Abstrakt
Rozhodovací procesy v oblasti veřejné správy, které souvisí se správou majetku, územním plánováním, krizovým řízením, sledováním vozidel apod., vyžadují pro správné závěry i komplexní a správné
informace o území. Geografické informační systémy jsou právě tím nástrojem, který je schopen takovéto informace zajistit a zpracovat. Účelem této přednášky je poskytnout základní přehled o možnostech softwaru, dodávkách dat, komplexních službách, ochraně existujících investic a jejich efektivním
využití na příkladech projektů realizovaných firmou GEPRO pro orgány a instituce veřejné správy na
centrální i regionální úrovni (ministerstva, města, obce, apod.). Příklady řešení konkrétních úloh využívají geografický informační systém MISYS.

1. Úvod
Systém MISYS je modulární geografický informační systém, který pracuje s daty o území. Do systému je možné integrovat data z různých zdrojů a v různých formátech, např. mapové podklady, informace negrafického charakteru (popisné informace katastru nemovitostí apod.), pasportní informace o
stavu technického vybavení měst a obcí, nebo informace získaném dálkovým přístupem ze zdrojů na
internetu.
Výše citovaný systém slouží již mnoho let velmi početné obci uživatelů. Do jejich řad patří kromě
orgánů a institucí veřejné správy na centrální i regionální úrovni také správci technického vybavení,
projektanti pozemkových úprav, urbanisté, geodeti, realitní kanceláře a další. Výrobcem tohoto komplexního a modulárního systému je firma GEPRO, spol. s r.o. Systém je distribuován v desktopové i
webové verzi.
GIS je výhodné budovat postupně, jako dynamicky vyvíjený modulární systém, do kterého lze průběžně implementovat nová data a moduly. Příklady řešení konkrétních úloh ukážeme dále.

2. Data pro systémy GIS a garantované zdroje
Tím, co oživuje GIS, co je pro seriózní práci podstatné, jsou data. Korektní a aktuální data, ať již jde o
data ISKN, ortofotomapy, orientační plány měst, data technického vybavení, adresního systému (např.
UIR – ADR), data územně plánovací dokumentace, tématických map, data z oblasti životního prostředí, data ve 3D, ZABAGED a další.
Současné technologie se samozřejmě neomezují pouze na data donesená z různých institucí na médiu.
Vývoj v oblasti informačních technologií naznačuje, že současné internetové technologie a postupně
se zlepšující přenosové cesty jsou schopné zajistit on-line připojení na servery správců datových
zdrojů a tato data integrovat do informačních systémů. Typickými příklady je dálkový přístup do centrální databáze katastru nemovitostí nebo WMS služby.
V oblasti garantovaných zdrojů dat a jejich dostupnosti je možné za poslední období zaznamenat pozitivní výsledky. Na prvním místě je třeba zmínit data katastru nemovitostí a skutečnost, že pro oblast
samosprávy a některé orgány státní správy jsou k dispozici zdarma. Považujeme za potřebné v těchto
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iniciativách neustat, ale naopak urychlit je, zejména např. na poli územní identifikace (lokalizace objektů podle adresního systému).
Je na místě poznamenat, že data, zejména mapová, se nyní často pořizují a zpracovávají živelně. Zastáváme názor, že odborné práce mají provádět odborníci a takto jsme k tomu přistoupili i my, pokud
se podpory našich zákazníků týče.
Cílem naší firmy je poskytnout svým zákazníkům komplexní odborné služby nejen v oblasti dodávek
software, ale i v oblasti zajištění a zpracování dat, poradenských služeb, servisu a péče o zákazníka.

3. Strategie geografických informačních systémů
Koncepce budování geografických informačních systémů o území nemůže vycházet z toho, že máme
nějaká data a s těmi chceme něco provést. Problém je třeba postavit jinak - spravujeme určité území,
potřebujeme správně rozhodovat o aktuálních problémech. Takto je tedy třeba určit zadání úkolu. Jinak řečeno, GIS je nedílnou součástí rozhodovacího procesu.
Na otázku, jaká data a jaké programové nástroje potřebujeme, můžeme odpovědět z pohledu geoinformatiky třeba takto: v první řadě je třeba znát právní stav a skutečný stav území. Právní stav je charakterizován daty katastru nemovitostí, skutečný stav ortofotomapou, polohopisem technické mapy,
výškopisem, informacemi o technickém vybavení území a geometrií sítí technického vybavení. To je
samozřejmě základní úvaha. Další speciální témata vznikají vždy využitím právě jmenovaných základních datových zdrojů.
Od této úvahy se odvíjí celá naše strategie informačních systémů. Nad daty, která charakterizují právní
stav a skutečný stav území, je možné do systému implementovat celé spektrum nejrůznějších aplikací.
Aplikace se vesměs týkají strategie rozvoje území, správy majetku, životního prostředí, krizového
řízení a prevence kriminality.
Žádný výrobce informačních systémů není ve své činnosti osamocen a na trhu existuje řada systémů,
které se zabývají problematikou, jejíž výsledky je výhodné prezentovat v prostředí GIS. Proto je potřebná flexibilita systémů použitých pro desktopové, intranetové a internetové prostředí, jak v oblasti
datového propojení, tak i v otázce softwarové.
Vybraná data geografických systémů jsou data veřejná a proto mohou být poskytována veřejnosti.
Smyslem je informování široké veřejnosti o aktivitách institucí a obcí v rámci vlastní působnosti i působnosti v regionech a zajištění rozvojových aktivit (informace o stavu územního plánování apod.).
Vhodnou metodou je prezentace dat prostřednictvím internetu.
Je zřejmé, že GIS je třeba budovat postupně, použitím modulární koncepce software. Technické a
technologické okruhy jsou zejména příprava a zpracování dat, integrace a propojení zdrojů dat, včetně
dat dostupných na internetu, vedení pasportů, analýzy a prezentace.

4. Aplikace v systému GIS
K typickým okruhům aplikací systému MISYS, jak jsou nasazovány u našich zákazníků patří zejména
následující:
Správa majetku – to je kromě evidencí majetku odvozených od katastru nemovitostí řada
evidencí a pasportů, které se týkají komunikací, zeleně, dopravního značení, správy technických sítí a podobně. Dále do této kategorie zahrňme i nástroje pro lokalizaci podle adres (UIRADR, v Praze ZÚZI apod.).
Strategie rozvoje území – to je především územní plánování, ať již jsou to územní plány velkých územních celků, územní plány obcí nebo regulační plány.
Krizové řízení a životní prostředí – to jsou například povodňové, havarijní plány a evakuační plány, vytvořené nad výše uvedenými datovými sadami. Protože tady jde opravdu o život,
je zde aktuálnost a správnost dat na prvním místě.
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Prevence kriminality – to jsou aplikace související s úkoly městské a státní policie, např. lokalizace a evidence důležitých předmětů v obci – např. kamer a jejich dosahu, telefonních budek, míst kontrolovaných z pultů centrální ochrany, včetně propojení s datovými výstupy různých systémů (pulty centrální ochrany, záznamníky hovorů, kamerové systémy, systémy sledování vozidel a podobně).

5. Řešení
Jedním z možných řešení GIS je využití systému MISYS. Tento systém zahrnuje moduly pro přípravu
dat, jejich analýzu a prezentaci, moduly pro práci s územními plány, propojení s dalšími subsystémy,
moduly různých pasportů a další. Detailní informace o řešení této problematiky najdou zájemci na
webových stránkách firmy www.gepro.cz.
Data pro koncové zákazníky je třeba připravit efektivně a rychle. Jak již bylo řečeno, naše firma se řídí
zásadami komplexní péče o zákazníky. Pro zajištění služeb využíváme hustou dealerskou síť. Preferujeme subjekty, zejména geodetické firmy v jednotlivých regionech, schopné poskytnout požadované
služby spojené s provozem systému GIS. Máme na mysli nejen pořízení, naplnění systému daty a jejich aktualizaci, ale i instalaci, kompletaci a nastavení programového systému a zaškolení zákazníků a
odborné poradenské služby.
Pro seriózní práci s daty (pořízení, import, analýza, prezentace) je výhodné, pokud všechny tyto operace probíhají v jednotném programovém prostředí. K splnění této podmínky je potřebné, aby použitý
programový produkt měl dostatečně silné nástroje k provádění těchto operací, tj. pro konstrukci vektorových výkresů podle definovaných technologií, práci s rastrovými daty, technologie pro akceleraci
vykreslování, topologickou analýzu, prezentační tisky a podobně. V tomto směru je systém MISYS
nezávislý na dalších produktech.
Pod pojmem data rozumíme nejen negrafická, popisná data nejrůznějších evidencí, ale i nejrůznější
mapy, ať již vektorové (katastrální, technické, účelové apod.) či rastrové (opět katastrální, ortofotomapy, orientační plány apod.).
V jakých oblastech lze projekty realizovat:
Správa majetku, to je zejména práce s daty KN (katastr nemovitostí). Aplikace KATASTR je
základním modulem. Tento modul pracuje s daty ve formátech používaných v resortu ČÚZK.
Jsou zde maximálně využity možnosti, jaké uvedená data poskytují a zúročeny dlouholeté
zkušenosti zákazníků s tímto modulem. Znamená to, že možnosti práce s daty v modulu KATASTR velmi významně doplňují výstupy, které je dnes možné získat dálkovým přístupem k
datům katastru nemovitostí. Tento modul je využíván prakticky všemi zákazníky napříč celým
jejich spektrem, jeho součástí jsou analytické a prezentační funkce.
Na práci s daty KN navazuje celá řada souvisejících aplikací, které jsou s modulem KATASTR propojeny, např. pasporty zeleně (evidence dřevin, ploch, laviček, odpadkových košů,
údržba zeleně a další), komunikací (vozovky, chodníky, dopravní značení, mosty, schodiště),
veřejného osvětlení (lampy, kabely), nájmů a nájemních smluv. Dále jmenujme pasporty vybavení budov, rozmístění pracovníků a další. Tyto moduly jsou součástí projektů realizovaných zejména na obcích, ministerstvech a u správců technického vybavení.
Strategie rozvoje území, to jsou zejména územní plány. Do systému je možné implementovat
několik modulů, které slouží k prezentaci územně plánovací dokumentace různého stupně složitosti, ať již míníme pojmem složitost komplikovanost z hlediska struktury územního plánu,
nebo z hlediska předpokládané skupiny uživatelů. Zmiňme se okrajově, že systém MISYS má
specializovanou nadstavbu UPLAN, sloužící k pořizování a údržbě územně plánovací dokumentace. Tyto moduly jsou součástí projektů realizovaných zejména na obcích a ve firmách,
které územně plánovací dokumentaci pořizují nebo spravují.
Krizové řízení a životní prostředí. Zde zmiňme vedle již jmenovaných povodňových, havarijních plánů a evakuačních plánů, také různé pasporty pro evidenci skutečností, důležitých ke
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zvládnutí krizové situace. Příkladem může být kombinace zátopových oblastí a evidence osob,
kterým je třeba dát zprávu před hrozícím nebezpečím. Uvedené moduly jsou součástí projektů
realizovaných v obcích v blízkosti vodních toků, v obcích se zvýšeným výskytem škodlivin a
hluku (hluková mapa) apod.
Prevence kriminality. Rozhodovací proces je podstatnou složkou v oblasti prevence kriminality. Každá činnost v této oblasti má také svou geografickou složku. Proto lze do systému
MISYS implementovat řadu modulů z této oblasti, např. lokalizaci a evidenci míst sledovaných z pultů centrální ochrany, lokalizaci a evidenci telefonních automatů a pod. Tyto moduly
jsou součástí projektů realizovaných zejména na služebnách městské policie.

6. Přínosy GIS řešení firmy GEPRO
K úspěchu řešení v oblasti GIS je důležitý nejen kvalitní software, ale i komplexní péče o zákazníka.
Díky naší firemní strategii je možné postarat se stejně dobře jak o velkého zákazníka, například
ústřední orgán veřejné správy, tak o malou obec nebo o správce technického vybavení. Všechny jmenované typy zákazníků jsou pro nás velmi významné. Vzhledem k těmto faktům můžeme nabídnout
stejně kvalitní a komplexní řešení celému spektru zákazníků.
Systém MISYS je systém otevřený a modulární. Znamená to, že pro každého zákazníka je možné sestavit ze standardně dodávaných modulů GIS podle jeho přání a podle jeho profesního zaměření, ať již
ve variantě pro desktop nebo web.
Systém MISYS je otevřený i vůči řadě rozšířených produktů třetích stran, zejména tím, že rozšiřuje
jejich užitnost o geografické prostředí. Jmenujme např. produkty MUNIS firmy TRIADA, RADNICE
firmy VERA, Stavební úřad firmy VITA, Pasport zeleně firmy PZK a GIS a firmy MGM, systémy
firem CYBEX a REKONIX.
Systém bez dat a zajištění jejich pravidelné aktualizace nemůže mít pro zákazníka smysl v jeho rozhodovacím procesu. Proto firma GEPRO, ať již vlastními silami, nebo prostřednictvím dealerské sítě,
zajišťuje zákazníkům dodávky dat a jejich aktualizaci.
Na tomto místě je třeba připomenout otevřenost systému MISYS, umožňující využití dat z různých
zdrojů a v rozličných formátech a využití webových služeb pro získávání těchto dat.
Vývoj systému MISYS je od samého počátku orientován zejména na uživatele, kteří tento software
využívají jako jeden z nástrojů k řešení rozhodovacích procesů v rámci své profese. Proto se vyznačuje jednoduchým a intuitivním ovládáním.

7. Reference
Kromě institucí a orgánů veřejné správy na ústřední i regionální úrovni využívá systému MISYS více
než 200 měst, 60 obcí s rozšířenou působností, více než 800 obcí. Další významnou skupinou (cca 200
uživatelů) jsou správci technického vybavení, projektanti pozemkových úprav, urbanisté, geodeti, realitní kanceláře a další.
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8. Ukázky řešení

Obr. 1 – desktopová varianta, ukázka práce s daty katastru nemovitostí

Obrázek 2 – desktopová varianta, pasporty – ukázka pasportu komunikací
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Obrázek 3 – desktopová varianta, aplikace v rámci prevence kriminality

Obrázek 4 – webová varianta, aplikace pro veřejnost
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Benefits of GIS Solutions of company GEPRO for the Public Administration in the Czech Republic
Abstract
Decision making at the public administration, which has connection to asset management, land-use planning,
vehicle trackinkg, etc. needs complex and correct data about territory. GIS includes the right tools, which are
able to gather and process spatial data. Basic overview about software, turnkey data and complex services provided by company GEPRO and its GIS solution MISYS is given using examples from the public sector.
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STARÉ MAPY V PROSTŘEDÍ GIS A INTERNETU1
Ing. Vladimír Brůna, Ing. Kateřina Křováková
Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP
Dělnická 21, 434 01 Most, Česká republika
e-mail: bruna@geolab.cz, e-mail: cariad@geolab.cz

Abstrakt
Příspěvek pojednává o problematice převodu starých mapových podkladů do prostředí GIS a možnostech jejich prezentace v prostředí Internetu. Stručně jsou popsány postupy digitalizace, georeference a interpretace starých map včetně porovnání obtížnosti těchto operací u starých a moderních mapových podkladů. Hlavní důraz je kladen na představení dvou metod vizualizace starých mapových děl v
prostředí Internetu – aplikace ZOOMIFY™ a mapového serveru.

1. Úvod
Staré mapy středního a velkého měřítka jsou neocenitelným zdrojem informací o charakteru naší
krajiny v minulosti. Jako takové jsou stále více využívány nejen v historických studiích či kartografii,
ale zejména v oblasti geografických disciplín, krajinné ekologie, krajinného inženýrství a mnoha dalších oborů zabývajících se krajinou – krajinným prostorem. Význam informací obsažených v těchto
unikátních pramenech spočívá nejen v rozšíření perspektiv těchto disciplín o časové hledisko, ale nachází své uplatnění také v praktických aplikacích (revitalizační projekty, územní plánování apod.).
Jednou ze dvou2 hlavních oblastí zájmu Laboratoře geoinformatiky FŽP UJEP je převod starých
map do prostředí GIS, jejich využití v krajinné ekologii a příbuzných oborech a v neposlední řadě rovněž jejich vizualizace v prostředí Internetu. Těmito aktivitami se laboratoř zabývá již od svého vzniku
v r. 2001, kdy byly v rámci projektu Vědy a výzkumu MŽP ČR (Brůna, Buchta, Uhlířová, 2002) získány barevné kopie map I. a II. vojenského mapování z území Čech, Moravy a Slezska, jež se po digitalizaci a implementaci do prostředí GIS staly společně s později získanými mapovými soubory základem dalších projektů a studií.
Tento příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi a úskalími, které se naskýtají při
práci se starými mapami v prostředí GIS a internetové sítě. Hlavní důraz je kladen právě na internetové prezentace starých mapových děl, neboť metody převodu starých map do GIS, jejich interpretace a
analýzy byly publikovány samostatně (Brůna, Buchta, Uhlířová, 2002, Brůna, Křováková, 2006), zde
jsou spíše shrnuty rozdíly mezi převodem současných a historických mapových podkladů.

2. Převod starých map do prostředí GIS a jejich interpretace
Pro implementaci map do prostředí GIS je nezbytné jejich převedení do digitální formy, což se
nejčastěji provádí skenováním nebo vektorizací pomocí digitizéru či tabletu. Dalším krokem je georeference, neboli umístění digitálních map do vybraného souřadnicového systému, což lze provést pomocí mnoha druhů dostupného software a v závislosti na výběru software také různými metodami transformacemi.

1

Podpořeno grantem GA ČR č. 205/04/0888 - Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezska.
2
Druhou oblastí je využití geoinformatiky při egyptologickém výzkumu na české koncesi v Abúsíru a v oázách
egyptské západní pouště, více na http://egypt.geolab.cz a http://egyptologie.ff.cuni.cz.
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Nejčastěji používanou metodou je manuální georeference pomocí identických vlícovacích bodů,
které uživatel vyhledává jak na mapovém podkladu, jenž má být transformován, tak rovněž na mapě,
která je již georeferencována (viz obr. 1). V případě starých map slouží jako vlícovací body zejména
prvky, u nichž nepředpokládáme prostorový posun (kostely, drobná sakrální architektura, hráze rybníků apod.). Důležité je zvolit vhodnou podkladovou mapu, která je svým obsahem a zejména měřítkem
srovnatelná s mapou, kterou chceme transformovat, aby bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti.V případě
zmíněných vojenských map přicházejí v úvahu zejména současné základní mapy v měřítku 1 : 25 000,
dobře se osvědčily také ortofotomapy.
V případě II. vojenského mapování lze při georeferenci použít program VB150 (Veverka, 2005),
jenž na základě zadaných údajů o mapovém listu (číslo sloupce, vrstvy a polohu vzhledem k ose X)
vygeneruje souřadnice jeho mapových rohů, není tedy nutné pracně vyhledávat vlícovací body a přesnost georeference je naprosto postačující pro většinu úloh.
Vektorizace starých map představuje proces převodu informace získané z rastrové formy do jednotlivých vektorových vrstev – kategorií mapové legendy. Vrstvy mohou mít charakter bodů, linií či
polygonů a na rozdíl od rastrové formy jsou vhodnější pro některé analýzy (časoprostorové, kvantitativní apod., viz např. Brůna, Křováková, 2005)

Obr. 1 – Georeference pomocí vlícovacích bodů (rastr Stabilního katastru je georeferencován
na podkladu ortofotomapy)

Pokud bychom měli shrnout hlavní rozdíly mezi převodem současných a historických mapových
podkladů do prostředí GIS, dospěli bychom k následujícímu:
• Digitalizace (skenování): na rozdíl od moderních map mohou při skenování nastat problémy
dané špatnou zachovalostí papírového či plátěného podkladu mapy (potrhané okraje apod.), což nejenže snižuje kvalitu výsledného rastru, ale někdy ani neumožňuje mapu do skeneru vložit. V takových
případech se osvědčuje přenosný deskový skener.
• Úprava rastru: otáčení, ořezání a případně spojování jednotlivých mapových listů je opět limitováno jejich kvalitou, v některých případech není možno přesně identifikovat mapový rám či chybí
dolní okraj kresby.
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• Georeference: její přesnost závisí na metodách použitých při tvorbě map, příkladem může být
I. a II. vojenské mapování3. Při georeferenci starých map pomocí vlícovacích bodů je také často obtížné tyto body identifikovat, obsah staré a současné mapy se může velmi lišit.
• Interpretace a vektorizace – často nebývá k dispozici původní mapová legenda, i v případě
její dostupnosti se někdy můžeme setkat s pojmy či kategoriemi, které jsou interpretovatelné pouze v
dobovém kontextu a v současnosti nemají analogie. Na rozdíl od některých současných map nelze
použít automatickou či poloautomatickou vektorizaci, pokud chceme dosáhnout objektivních výsledků, je nutná manuální (subjektivní) vektorizace.

3. Rastrový formát v prostředí Internetu
Světová počítačová síť prochází v posledních letech intenzivním rozvojem a jejích služeb využívají všechny obory lidské činnosti. Pomocí Internetu vzájemně spolupracují vědecké týmy z různých
koutů světa, provádějí se obchodní a bankovní transakce, objednává se zboží a nemít vlastní elektronickou adresu a nepoužívat e-mail se pro mnoho lidí a institucí v současné době zdá nemyslitelné,
stejně jako nemít vlastní URL adresu a WWW stránky.
Informace se prezentují nejčastěji v textovém a rastrovém formátu, pomineme-li různé dynamické aplikace. Textový formát jako nejjednodušší forma prezentace informací na WWW stránkách je
stále častěji a ve větším rozsahu doplňován formátem rastrovým, který s sebou přináší rozšíření a vyšší atraktivitu sdělovaných informací.
Vedle těchto pozitivních vlastností existují pro použití rastru určitá omezení, např. pomalé načítání stránek (při použití modemu a nízké přenosové kapacitě linky) a tudíž (nejen v těchto případech)
nutnost hledání určitého kompromisu mezi vysokou kvalitou rastrového obrázku a limity danými kapacitou datového skladu a rychlostí internetového připojení. Pokud je rastr prezentován ve vysokém
stupni rozlišení, je zde také nebezpečí, že u unikátních obrázků (umělecká díla, staré mapy, letecké a
satelitní snímky, archeologické nálezy, apod.) může dojít k jejich zneužití, porušení autorských práv.
V opačném případě, kdy je rastrový obrázek prezentován v nízké kvalitě, ztrácí vypovídací hodnotu a
atraktivitu. Dilematem v jak velkém rozlišení nabídnout uživateli rastrový záznam se zabývá každý
tvůrce internetových stránek.
Laboratoř byla před tento problém postavena v roce 2001, kdy po úspěšném získání a digitalizaci
unikátních kolekcí I. a II. vojenského mapování bylo pro řešitele nemyslitelné uložit tyto výsledky
projektu „do šuplíku“ či využívat je pouze interně v rámci dalších projektů a nepředstavit tyto esteticky a informačně vysoce cenné staré kartografické prameny odborné a laické veřejnosti. Role Internetu
jakožto ideálního prostředí pro vizualizaci rastrů vojenských mapování byla od počátku zřejmá, najít
konkrétní metodu či aplikaci si však vyžádalo ještě nějaký čas a úsilí.

4. Program ZOOMIFY™
Při hledání vhodného způsobu prezentace rozměrných rastrů byla nalezena metoda prostorové vizualizace archeologických objektů v projektu Theban Mapping Project4 (American University in
Cairo) pomocí programu Zoomify5, který umožňuje zobrazení rastrového záznamu ve vysokém stupni
rozlišení bez možnosti zkopírování obrázku jako celku. Základním principem je převod jednoho rastrového souboru do množiny dílčích rastrových souborů a jejich postupné načítání podle zvětšení či
zmenšení a posunu v rámci obrázku.
Program je dostupný v několika variantách podle stupně dovednosti, včetně jednoduché volně šiřitelné verze. Vytvoření základní aplikace je při základní znalosti editace html formátu velmi jednoduché a po offline testu je možno umístit ji na server. Uživatel, který si zobrazí příslušný internetový

3

I.vojenské mapování nemá geodetické základy a přesnost georeference je řádově stovky metrů (více Brůna, V.,
Buchta, I., Uhlířová, L., 2002)
4
http://www.thebanmappingproject.com
5
http://www.zoomify.com
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odkaz, má v základní verzi k dispozici několik nástrojů, pomocí nichž provádí operace zmenšování a
zvětšování obrazu, včetně posunu (viz obr. 2).

Obr. 2 – ukázka prostředí aplikace ZOOMIFY ™
(II. vojenské mapování – výřez z listu Čechy – O-6-II– město Mělník)

4. Aplikace oldmaps.geolab.cz
Pro vizualizaci mapových listů I. a II. vojenského mapování byla použita základní verze programu s modifikací pro uživatelské přizpůsobení velikosti rastru na obrazovce a s rychlým vyhledáváním
jednotlivých mapových listů podle jejich kladu zobrazeném na mapě republiky. Uživatel si nejprve
definuje velikost okna rastru v závislosti na velikosti monitoru, poté přímo přechází na klad vybraného
mapového díla a kliknutím na požadovaný mapový list spouští v novém okně aplikaci ZOOMIFY™.
Rozlišení vstupních rastrových souborů je 400 DPI (velikost jednoho mapového listu v TIFF
formátu je cca 120 MB) a dovoluje pomocí aplikace zobrazit detail, který je větší než při vizuální interpretaci mapy v analogové formě. Rychlost zobrazování rastru je závislá na rychlosti internetového
připojení a dle zkušeností uživatelů lze bez větších problémů prohlížet mapy i s nižší rychlostí připojení, např. pomocí modemu. Kompletní mapový list nelze v této aplikaci uložit, čímž je chráněno autorské právo zdroje map, zadavatele projektu a řešitele projektu6.
Podoba aplikace oldmaps.geolab.cz není samozřejmě definitivní, poměrně jednoduše lze do již
vytvořené osnovy přidávat další datové soubory. Téměř bezprostředně po jejím zveřejnění byly po
dohodě s Doc. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc., vědeckou pracovnicí Historického ústavu AV ČR7
doplněny kompletní mapové listy Müllerova mapování Čech a Moravy, v loňském roce byla aplikace
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Ústředním archivem zeměměřictví a katastru rozší-

6

Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; Ministerstvo životního prostředí ČR, Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
7
http://www.hiu.cas.cz/mapy
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řena o mapy Stabilního katastru (viz obr. 3)8 a (zatím) poslední akvizicí je soubor původních kolorovaných sekcí III. vojenského mapování v měřítku 1 : 25 000, které se bohužel nedochovaly pro celé
území České republiky9.

Obr. 3 – ukázka prostředí aplikace ZOOMIFY ™ (výřez z listu mapy Stabilního katastru
– centrum bývalého královského města Most)

O aplikaci oldmaps.geolab.cz je mezi odbornou i laickou veřejností velký zájem, o čemž svědčí
jak počet návštěvníků stránek z celého světa10, tak i ocenění Mapa roku 2003 v kategorii internetových
mapových produktů.

5. GIS starých map online – mapový server
V souvislosti s rapidním vývojem GIS technologií a rozšířením jejich uživatelské základny nastala potřeba jednoduššího přístupu k aplikacím bez nutnosti pořizovat často finančně velmi náročný
software a studovat jeho ovládání. Řešení bylo nalezeno v podobě tzv. mapových serverů, které
umožňují uživateli připojenému na Internet pracovat v prostředí podobném jednodušší GIS aplikaci
s možností vizualizace dat připravených provozovatelem serveru, provádění překryvů jednotlivých
vrstev, dotazování apod.
8

Internetové stránky projektu včetně mapové aplikace (prohlížení map) viz na
http://oldmaps.geolab.cz/stkatr/zoom/zoom_htm
9
Mapy III. vojenského mapování byly naskenovány pro potřeby projektu Agentury ochrany přírody a krajiny,
která je rovněž poskytla ke zveřejnění, originály sekcí spravuje Mapová sbírka UK. Chybějící sekce jsou zejména z oblasti Sudet, dále pak centrum Prahy, Hradce Králové aj.
10
v březnu 2006 se počet návštěv oldmaps.geolab.cz blížil číslu 130 000, denní přenos dat se pohybuje okolo 5
GB
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Výše popsaná aplikace ZOOMIFY™ sice představuje významný nástroj pro prezentaci dat v
rastrovém formátu, ale neobsahuje zejména pro staré mapy důležitou funkci – jejich bezprostřední
porovnání se současnými jak rastrovými, tak i vektorovými daty.
Technologie mapového serveru (Internet Map Server - IMS) umožňuje centrálně prezentovat a
poskytovat mapy, data a služby GIS v prostředí intranetu či internetu. Využitím systému IMS se otevírá cesta jak ke zpřístupnění dat uživatelům, případně veřejnosti, tak k rozšíření vlastní geografické
databáze o řadu dalších zdrojů dat. Uživatelé mohou přistupovat k datům a mapovým službám a poté
je jednoduše využít společně s daty z místních či internetových zdrojů. Svou schopností využívat data
z více zdrojů z celého světa umožňuje IMS prakticky neomezeně rozšířit geografickou databázi.
Krátce řečeno, pomocí této technologie je možné na internetu zpřístupnit jakékoli informace,
které mají geografický charakter. Uživatelům IMS je možné zpřístupnit i vektorová data, která si pak
mohou stáhnout, uložit a začlenit do svého geografického informačního systému. Není cílem tohoto
příspěvku detailně popisovat možnosti IMS, více (Cajthaml, 2005).
Laboratoř tento nástroj využívá k prezentaci výsledků projektů a studií, kde vedle textové části
si může uživatel prohlédnout i výstupy ve vektorové a rastrové formě11. Detailně si prohlédnout
zkoumané území, jednotlivé topografické a tématické vrstvy, zobrazovat si vrstvy vybrané, ad. Není
daleko doba, kdy se staré mapy ať ve vektorové či rastrové formě stanou nedílnou součástí geodatabáze IMS státní správy, samosprávy, akademických a komerčních subjektů – obr. 4.

Obr. 4 – ukázka prostředí mapového serveru – http://mapserver.geolab.cz

11

Laboratoř využívá technologii firmy ESRI Corp., Arc IMS.
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6. Závěr
Příspěvek stručnou formou popisuje problematiku georeference starých map a metody jejich vizualizace pomocí programu ZOOMIFY™ a internetového mapového serveru. Poslední roky ukázaly,
jak důležitým zdrojem jsou stará mapová díla, ukazuje to nejen počet článků a příspěvků na seminářích a konferencích z různých vědních oborů, ale i zájem subjektů z praxe. Postupné zpřístupňování
starých kartografických děl uložených v archivech a mapových sbírkách by mělo být morální povinností správců či majitelů a laboratoř bude dále pokračovat s rozšiřováním a následnou prezentací starých kartografických děl, jednak pomocí aplikace Zoomify, a také IMS.
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Antique maps in GIS and Internet environments
Abstract
The presented paper concerns with the question of implementation of the antique map sources into the
GIS environment and the possibilities of their presentation on the Internet. Procedures of conversion
to digital form, georeferencing and interpretation of antique maps are briefly described including a
summary of difficulties occurring during the process in comparison with implementing the contemporary maps. Attention is paid namely to two methods of visualization of antique maps in the Internet
environment - ZOOMIFY™ application and the map server.
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SOUŘADNICOVÉ TRANSFORMACE V GEINFORMATICE
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie
166 29 Praha 6, Thakurova 7, Česká republika
e-mail: veverka@fsv.cvut.cz

Abstrakt
Souřadnicové transformace, vysvětlení pojmu, účelnost a nezbytnost v geoinformatice a digitální
kartografii. Souřadnicové systémy v rovině i prostoru. Matematické vztahy mezi nimi. Geografické
kalkulátory. Přehled a hodnocení geografických kalkulátorů. Kalkulátory MADTRAN, MATKART,
hodnocení kalulátorů.

1. Co jsou souřadnicové transformace
Nejprve nutno uvést základní pojmy.
Rotační (referenční, zemský) elipsoid – prostorové těleso
vzniklé rotací elipsy kolem její svislé (kratší) poloosy b.
Zadává se délkami svých poloos a,b nebo delší poloosou a a
reciprokou hodnotou zploštění f = (a-b)/a, kde hodnota 1/f
činní cca 300. Plocha elipsoidu nahrazuje nepravidelný
zemský povrch (geoid). Elipsoidů existuje značné množství.
U nás se používá Besselův, Krasovského a WGS84.

.
Geografické (zeměpisné) souřadnice – určení
polohy bodu na ploše elipsoidu pomocí zeměpisné
šířky φ a zeměpisné délky λ. Šířka φ se definuje jako
úhel mezi normálou k ploše elipsoidu a rovinou rovníku. Nabývá hodnot od 0º do +- 90º k severnímu
a jižnímu pólu.
Délka λ je úhel mezi rovinou základního poledníku
(meridiánu) a poledníku daného bodu. Nabývá
hodnot 0º - 360º nebo 0º +- 180º. V geodézii se φ, λ
někdy značí B,L. Základní poledník bývá zpravidla
měřen od Greenwiche, na historických mapách od
Ferra. Rozdíl mezi nimi je 17º 40´
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Rovinné (kartézské) souřadnice – určení polohy v rovině pomocí dvojice rovinných souřadnic X,Y
v pravoúhlém (ortogonálním) souřadném systému. Počátek souřadnic a natočení souřadnicových os
může mít v rovině při kartografických aplikacích různé polohy. Je nutno pečlivě rozlišovat zda zadaný
systém má „matematickou“ orientaci os, tj. kladná osa X se s kladnou osou Y ztotožní pootočením o
90º proti směru pohybu hodinových ručiček, event. „geodetickou“ orientaci os, kde se jedná o ztotožnění po směru hodinových ručiček.
V řadě aplikací (např. zobrazení UTM) se používá symbolika E,N ve smyslu Easting, Northing, tj.
rovinná souřadnice narůstající k východu (East) nebo severu (North).
+Y

+N

+Y

+X

+E

a)

b)

+X
c)

Rovinný souřadnicový systém – a) matematický X,Y,
b) matematický E,N, c) geodetický Y,X
Poznámka : systém je matematický pokud se osa +Y ztotožní s osou +X otočením o 90° ve směru hodinových ručiček. U geodetického systému se jedná o otočení proti pohybu ručiček. Geodetické systémy mají svůj historický původ v souřadnicových systémech používaných pro katastrální a vojenská
topografická mapování v Rakousko-Uhersku (viz Gusterberg, Sv. Štěpán) a jsou v Česku i na Slovensku užívány dosud (S-JTSK).
Geocentrické souřadnice X,Y,Z - prostorový souřadnicový systém s počátkem ve středu elipsoidu,
osa X je vložena do průsečíku rovníku a roviny základního (nultého) poledníku, osa Z spojuje střed
elipsoidu a severní pól a osa Y leží v rovině rovníku otočena o 90º proti směru hodinových ručiček od
osy X (geodetická orientace os). Transformační vztahy mezi (φ, λ, H) a (X,Y,Z) jsou dány vztahy
X = (N+H) cos φ cos λ
Y = (N+H) cos φ sin λ
Z = (N (1- e2)+H) sin φ
Souřadnicový systém – v oboru zeměměřictví je jím soubor těchto údajů :
¾ Geodetické datum (elipsoid, jeho referenční bod, datum určení)
¾ Souřadnicový systém geografických souřadnic φ, λ, (včetně volby základního poledníku)
¾ Zobrazovací rovnice (včetně voleb v nich použitých konstant)
¾ Souřadnicový systém rovinných souřadnic X,Y (včetně umístění počátku systému X,Y do obrazu
geografické sítě, orientace os a matematických úprav souřadnic X,Y v rovině zobrazení (posuny
počátku, násobení konstantou redukující délkové zkreslení aj.).
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Příklad :
9 Civilní souřadnicový systém S-JTSK je určen – Besselovým elipsoidem z roku 1841
s referenčním bodem Herrmanskogel, zeměpisné délky se určují od ferrského poledníku, zobrazovací rovnice dvojitého konformního kuželového zobrazení v obecné poloze (Křovákovo zobrazení) s volbou délkového faktoru 0.9999 pro snížení vlivu délkového zkreslení, vložení počátku
souřadného systému do obrazu kartografického pólu aj).
9 Vojenský souřadnicový systém S-42 je určen – Krasovského elipsoidem z roku 1942 s referenčním bodem Pulkovo, zeměpisné délky se měří od Greenwiche, zobrazovací rovnice GaussovaKrügerova zobrazení s opakovatelností vždy pro šestistupňové poledníkové pásy, vložení osy X
vždy do obrazu středového poledníku příslušného pásu, s úpravou souřadnice Y přičtením konstanty 500 km a dále předřazení čísla pásu (3 nebo 4) před posunutou souřadnici Y. Systém byl
armádou ČR opuštěn k datu 31.12.2005 a nahrazen systémem WGS84.
9 Světový souřadnicový systém WGS84 je určen - elipsoidem WGS84 z roku 1984 (elipsoid nemá referenční bod, byl určen na základě družicových pozorování), zobrazovací rovnice Universal
Transverse Mercator (UTM, matematická analogie Gauss - Krügerova zobrazení) s opakovatelností vždy pro šestistupňové poledníkové pásy, vložení osy N vždy do obrazu středového poledníku příslušného pásu, s úpravou souřadnice E přičtením konstanty 500 km, číslo šestistupňového
příslušného pásu (zone) od 180 poledníku (vede jím datová hranice) , souřadnice E,N na výstupu
přepočteny délkovým faktorem 0,9996.
Kartografické zobrazení (projekce) – matematická relace udávající vztah mezi geografickými souřadnicemi na elipsoidu (φ, λ) (event. na kouli s označením U,V a zpravidla podstatně jednoduššími zobrazovacími rovnicemi) a rovinou zobrazení (X,Y). Zobrazovací rovnice mající obecný tvar X = f (φ, λ)
a Y= g (φ, λ), se vyvozují z požadavků kladených na vlastnosti zobrazení (např. konformita, ekvivalence ploch, ekvidistance délek v určitém směru, aj.). K zobrazovacím rovnicím existují i jejich inverzní tvary, umožňující zpětný výpočet φ, λ, při znalosti X,Y v rovině.
Geodetické datum - určení modelu zemského tělesa (koule, elipsoid, geoid) jeho tvarem, velikostí,
umístěním a orientací vůči zemskému tělesu. Geodetické datum může být „horizontální“ - elipsoid a
jeho referenční bod, na kterém byl astronomicky orientován a „vertikální“, používající známý či odhadnutý průběh geoidu
ve smyslu nulové hladinové plochy. K určení datumu bylo třeba znát
v minulosti jeden ale v současnosti mnoho základních bodů, kde byly astronomickými, geofyzikální i
terestrickými metodami měřeny údaje potřebné k určení parametrů datumu. V čase se geodetické datum mění !!!

2. Transformace souřadnic
V geodézii, kartografii, mapování, GISech se běžně setkáváme s celou řadou souřadnicových systémů,
elipsoidů, kartografických projekcí. Uveďme např. řešení potřeby zpracování souřadnicových údajů
z jiného státního území, ale i např. potřebu transformace souřadnic z pracovního systému digitizéru do
celostátního geodetického souřadnicového systému, nebo naopak přepočet souřadnic získaných pomocí GPS spojený s vyhledáním příslušného mapového listu, kde leží zájmový objekt a určení jeho
polohy v mapě.

2.1 Transformace v rovině
Používá se v případě, kdy máme k dispozici soubor souřadnicových údajů získaných z relativně malého zájmového území (např. digitalizací jednoho mapového listu, zaměřením území jedné obce aj.),
který je třeba převést do jiného souřadnicového systému. Zde se nebudeme zabývat otázkou znalosti
geodetického datumu, zobrazovacích rovnic aj. V praxi se používá postup, jehož matematickou pod-
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statu zde nastíníme. Vstupní (získané, naměřené) souřadnice budeme označovat s příponou IN, výstupní (požadované, přepočítané) s příponou OUT. Půjde zde o transformaci typu
[ Xin,Yin ] → [ Xout, Yout ].
Helmertova rovinná lineární konformní transformace
je vhodná pro rovinné systémy typu X,Y, jejichž počátky jsou vzájemně posunuty o hodnoty Δx, Δy,
souřadné osy jsou vůči sobě stočeny o úhel β a ve směrech obou souřadnicových os platí měřítkový
faktor m. Souřadnicové systémy mohou být mírně nehomogenní.
Transformační rovnice mají tvar
Xout = m (Xin cos β - Yin sin β) + Δx
Yout = m (Xin sin β + Yin cos β) + Δy
Yin

■

Yout

β
Oout
Δy
Oin
Δx

Xout

Xin

Lineární transformace, stočení, posun a změna měřítka
Poznámka. Pro výpočet neznámých veličin Δx, Δy, m, sin β a cos β je nutné znát v souřadnicových
systémech IN, OUT soubor identických bodů, tj. bodů, u nichž známe souřadnice v obou systémech.
Vstupní i výstupní souřadné hodnoty jsou ovlivněny různorodou a pestrou směsicí náhodných i systematických chyb (srážka mapy, přesnost měření, tj. měřických pomůcek a přístrojů, schopnost operátorů, různorodost zobrazení, rozdílnost elipsoidů aj.). Je vhodné určit transformační koeficienty z většího
počtu identických bodů rozmístěných na okrajích a ve středu zájmového území. Helmertova transformace k tomu účelu používá metodu nejmenších čtverců (MNČ presentovaná střední kvadratickou
chybou, anglicky RMS error – Root Mean Square Error). Další a zejména v GISech hojně používanou metodou jsou transformace afinní a kolineární a transformace polynomické, max. 3. řádu. Každá
z těchto metod má své výhody i problematické vlastnosti.
Helmertova transformace na dva body vede na rovnice podobnostní transformace, tj. stočení, posun a
změna měřítka.

2.2 Transformace geocentrických systémů
Podobnostní transformace geocentrických souřadnic v prostoru řeší vztah mezi dvěma elipsoidy, jejichž centra jsou od sebe v prostoru posunuta o hodnoty ΔX, ΔY, ΔZ, dále je třeba uvažovat náklon osy
X o úhel α, osy Y o úhel β a osy Z o úhel γ a závěrem „měřítkový“ faktor q zohledňující relaci
zploštění obou elipsoidů relací q=1+m, kde m je délkové měřítko. S ohledem na počet neznámých
(tři posuny centra, tři ú
hlové rotace, jedna změna měřítka) se toto řešení označuje jako 7-prvková prostorová (3D) podobnostní Helmertova transformace, daná rovnicemi
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+ γ Yin - β Zin)

+ Δx

Yout = (1+m) (-γ Xin + Yin +α Zin)

+ Δy

Zout = (1+m) (β Xin - αYin

+ Δz

+

Zin)

Poznámka. V geodetické literatuře se posuny
udávají
v metrech, úhlové hodnoty stočení, které jsou velmi malé se
udávají se v řádu vteřin, do vzorce se dosazují v radiánech,
tj. je nutno je vydělit hodnotou 206264.8, zkreslení (změna
měřítka) se udává v řádu 10-6 .

2.3 Transformace mezi geodetickými souřadnicovými systémy
Častou úlohou je znalost vstupních souřadnic X,Y např. v systému S-JTSK a požadavek na jejich přepočet např.

do systému S-42. Zmíněnou úlohu lze řešit několika postupy. Oba systémy se liší zobrazením i elipsoidem.
Lze zvolit dva postupy :
¾ Transformace s použitím diferencí zeměpisných souřadnic
9 Převod rovinných souřadnic [X,Y]s-jtsk na zeměpisné souřadnice [ϕ,λ] Bessel
9 Přičtení diferencí (oprav) Δϕ, Δλ, tj, ϕKrasovský = ϕBessel + Δϕ, λKrasovský = λBessel + Δλ,
9 Převod zeměpisných souřadnic [ϕ,λ] Krasovský na rovinné souřadnice [X,Y]s-42
Neznámé hodnoty oprav Δϕ, Δλ se pro zájmové území zjistí ze znalosti souboru identických bodů
v obou soustavách, tvořících transformační klíč, kde je vhodné aplikovat polynomickou funkci 2.
(kvadratická transformace) nebo 3. stupně (kubická transformace). Volba vyššího stupně polynomu
zpravidla již nepřináší zvýšení přesnosti výpočtů, ale naopak často vede k numerické nestabilitě řešení. Mimo oblast transformačního klíče je použití této metody transformace nevhodné a může vést
k matematicky nepřesným výsledkům.
¾ Transformace s použitím geocentrických souřadnic
Obecně použitelný výpočet platný pro celý elipsoid,jeho přesnost záleží na přesnosti určení parametrů
7-mi prvkové Helmertovy transformace. Výpočetní postup je zde poněkud složitější než v předchozím
případě.
9 Převod rovinných souřadnic [X,Y]s-jtsk na zeměpisné souřadnice [ϕ,λ] Bessel
9
9
9
9

Převod zeměpisných souřadnic [ϕ,λ] Bessel na geocentrické souřadnice [X,Y,Z] Bessel
Helmertova prostorová transformace [X,Y,Z] Bessel → [X,Y,Z] Krasovský
Převod geocentrických souřadnic [X,Y,Z] Krasovský na zeměpisné souřadnice [ϕ,λ] Krasovský
Převod zeměpisných souřadnic [ϕ,λ] Krasovský na rovinné souřadnice [X,Y]s-42

Kromě znalosti zobrazovacích rovnic je především nutno znát hodnoty 7-mi parametrů Helmertovy
transformace, tj. posuny středu jednoho elipsoidu vůči druhému, vzájemné náklony os a změnu
zploštění - viz transformace geocentrických systémů. Tento způsob transformace je v současné době
v prostředí GIS naprosto převažující. Problémem může být používání různých hodnot transformačních
parametrů.
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3. Geografické kalkulátory
Pod tímto pojmem se označuje software, který je zaměřen na transformaci souřadnic bodů mezi různými souřadnicovými systémy, které jsou spojeny s různými geodetickými datumy. Podle stupně propracovanosti může být vybaven databází elipsoidů, kartografických zobrazení, či jinými geografickými výpočty jako je výpočet vzdálenosti a azimutu mezi dvěma body, výpočet konvergencí, transformačních klíčů a dalšími geodetickými i kartografickými výpočty. V moderním pojetí je schopen
konvertovat jak jednotlivé body, tak různé databáze bodů či mapové soubory mezi souřadnicovými
systémy, datumy a mapovými projekcemi.
Na internetu lze nalézt různé podoby těchto transformačních softwarů. Jednotlivé aplikace se liší jak
svou úrovní, se kterou úzce souvisí serióznost poskytovaných dat, tak možnostmi jejich použití.
K dispozici jsou freewary, sharewary až po komerčně zaměřené produkty.
Základní charakteristika daných skupin:
9 Freeware – je zdarma šířený software, který je možné získat stažením z internetu, nebo
z různých CD přidávaných k časopisům. Program je možné používat zdarma po neomezenou
dobu a je možné ho šířit dál. Není však dovolené ho šířit za účelem zisku. Autorská práva náleží autorovi a není tedy dovolené bez jeho souhlasu měnit programový kód či ho upravovat
pro komerční účely. Freeware na souřadnicové transformace zveřejňovaný na osobních stránkách studentů technických oborů je velmi častým jevem. Odchod studenta ze školy nebo jeho
zaměření na jinou problematiku je zpravidla doprovázeno opuštěním zájmu autora o další
osud jeho produktu.
9 Shareware – je produkt, který je také šířený zdarma. Je však zpravidla nějakým způsobem
omezen. Daná omezení mohou spočívat v přesně stanoveném počtu spuštění, v době, po kterou je možné program užívat nebo může jít o omezení některých funkcí programu. Po uplynutí
těchto omezení přestane daná aplikace fungovat nebo alespoň její klíčové funkce. Pro další
použití je třeba zaplatit určitou cenu, za kterou uživatel obdrží aktivační klíč nebo heslo. Shareware bývá obvykle lacinější než obdobné komerční programy. Nevýhodou většiny dostupných freewarů je, že nejsou schopny přijímat vstupní hodnoty ze souboru. Souřadnice jednotlivých bodů se musí zadávat ručně. Nejedná se tedy o programy vhodné pro převody souřadnic velkého množství bodů. Na webu lze nalézt poměrně mnoho transformačních programů
toho typu.
9 Komerční software – Je software, který je vytvořen a šířen za účelem zisku. V prostředí GIS
se jedná o produkty společností ESRI, Intergraph a mnoha dalších. Tento software je finančně
velmi nákladný, zejména jeho upgrade. Na druhé straně má uživatel jistotu, že tyto SW jsou
profesionálně vyvíjeny a aktualizovány. Transformačních SW tohoto typu existuje značné
množství. Jednotlivé produkty se liší především uživatelským komfortem a možnostmi práce
se soubory.

3.1 Geografický kalkulátor MADTRAN
Je zřejmě historicky prvním geografickým vojenským kalkulátorem, který byl v pozdější době uvolněn jako freeware. MADTRAN byl vyvinut topografickou službou armády USA v rámci projektu
hvězdných válek. U jeho zrodu stála DMA (Defense Mapping Agency), která měla mimo jiné zabezpečit efektivní postup při získávání geografických informací a tvorbě kartografických produktů. Nově
získané schopnosti prokázaly neocenitelnou podporu a to nejen při vedení vojenských operací, např.
operace Desert Storm – Pouštní bouře, kde bylo poprvé použito aplikace MADTRAN. Zde došlo
k situaci, kde během prvních dnů všechny letecké posádky shodně hlásily nízkou zásahovou úspěš247
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nost, bomby padaly se změnou v poloze až 700 metrů a vybuchovaly neškodně v poušti. Vyhledávač
cíle navigačního systému bombardérů Boeing B-52, založený na aplikaci technologie GPS, totiž pracoval s jiným geodetickým datumem než byly údaje získávaní z analogových map Byl zapotřebí jednoduše ovladatelný a snadno instalovatelný software vhodný do terénu, který se vypořádá s velkým
množstvím geodetických datumů i za cenu nižší přesnosti výpočtů, stále však postačující pro vojenské
účely. Na tento úkol byl použit právě program MADTRAN a technologie GPS.
US Mapping Defense Agency, se roku 1996 sloučila s některými dalšími složkami Ministerstva obrany, zabývajícími se shromažďováním snímkových a rozvědných dat. A přejmenovala se na National
Imagery and Mapping Agency (NIMA – „Národní Agentura pro snímkování a mapování“). NIMA
přistoupila k aktualizaci programu MADTRAN. Dne 24.11.2003 změnila NIMA oficiálně svůj název
na NGA (National Geospatial-Intelligence Agency – „Národní Agentura pro geoprostorové informace“). Produkty NGA zabezpečují nepřeberné množství vojenských, civilních a mezinárodních potřeb.
Včasné, relevantní a přesné geoprostorové informace hrají významnou úlohu v otázkách národní bezpečnosti. Posledním krokem ve vývoji geografických kalkulátorů je aktualizovaná verze programu
Geotrans. Aplikace je ve společném vlastnictví NGA a Army Topographic Engineering Center
(ATEC).

3.2 Geografický a mapový kalkulátor MATKART
MATKART je komplex softwarových řešení, obrazových a textových informací z oblasti
matematické, velkoměřítkové, topografické a geografické kartografie, zaměřený na potřeby digitální
kartografie a geografických informačních systémů (GIS). Program je orientován především na soudobá i historická státní mapová díla vytvořená a používaná na území České republiky a v řadě případů
též Slovenské republiky. MATKART má modulární výstavbu. Počet a struktura modulů se může v
čase měnit dle vývoje oboru geodézie a kartografie a geoinformačních technologií.
Z programátorského hlediska je softwarová část MATKARTu založena na možnostech jazyku
VISUAL BASIC, s využitím objektového programování. Programová řešení lze napojovat na tabulky
EXCEL a databázi ACCESS v rámci operačních systémů řady WINDOWS. Tato verze se někdy
označuje jako VISUAL MATKART a umožňuje ovládání programů a vkládání dat přes aktivní obrazovku počítače.
Předchozí verze TURBO MATKART, založená na jazyku Turbo Pascal, se vyznačovala
vkládáním dat pouze z klávesnice a pasivním režimem práce.
Verze MATKARTu
VISUAL MATKART Educational - vzdělávací bezplatná verze MATKARTU poskytovaná
na základě licence udělené katedrou mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze, s
možností bezplatného stažení programů z webu katedry mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze, určená pro
9 university - v rámci výuky, semestrálních projektů, diplomových a doktorských prací z oblasti kartografie, geodézie, geografie a geoinformatiky
9 orgány státní správy z oboru zeměměřictví, tj. v rámci resortu ČÚZK (Zeměměřický úřad,
katastrální úřady)
9 drobné podnikatele v geodézii, kartografii a geoinformatice
9 zájemce o mapy a navigaci v terénu
9 Cena - režijní náklady, tj. manuál (vytištění a vazba) + CD ROM (vypálení) + poštovné +
čas těmto úkonům věnovaný.

248

GEOS 2006

B. Veverka

VISUAL MATKART Standard - veškeré výpočty se provádějí v rámci souborů s předem danou pevnou strukturou. Cena dle standardního ceníku.
VISUAL MATKART Customer výpočty se provádějí v rámci uživatelem zadaných souborů.
Cena dohodou dle individuální kalkulace v závislosti na složitosti struktury uživatelských souborů
VISUAL MATKART Developer - uživateli se poskytují algoritmy výpočtů, které s uživatel
může zabudovat do svých software a na základě licenční smlouvy volně šířit v rámci svých podnikatelských aktivit. Cena dohodou dle individuální kalkulace
MATKART obsahuje programová, grafická, tabulková a textová řešení zaměřená na
9 přepočty souřadnic mezi rovinnými a sférickými souřadnicovými systémy (globální transformační klíče)
9 výpočty v kladech listů státních civilních a vojenských mapových děl
9 klady a názvy mapových listů
9 geodetické a geografické souřadnicové systémy
9 speciální geodetické a kartografické výpočty
Moduly MATKARTu
MATKART má otevřenou modulární stavbu a je z uživatelského hlediska tvořen základními
moduly :
9 Modul Geografický kalkulátor - vzájemné převody mezi souřadnicovými systémy v rovině
zobrazení a na ploše elipsoidu.
9 Modul VM - výpočty v kladech listů historických i soudobých map velkých měřítek (mapy
katastrální, pozemkové, technicko-hospodářské, odvozené aj., do měřítka 1:5000).
9 Modul ZM - výpočty v kladech listů Základních map středního měřítka (mapy civilní mapovací služby od roku 1969 - dosud), měřítková řada 1:10 000 až 1:200 000.
9 Modul HTM - výpočty v kladech listů historických vojenských topografických map (II. a III.
vojenské mapování), měřítka 1:28 800, 1:75 000 a 1:200 000.
9 Modul TM - výpočty v kladech listů soudobých vojenských topografických map (mapy vojenské topografické služby od roku 1956 - dosud), měřítková řada 1:25 000 až 1:100 000.
9 Modul SPECIAL - různé výpočty z oblasti matematické kartografie, rovinné a vyšší geodézie, které mohou býti užitečné.
Uživatelé MATKARTu
Program MATKART je užíván v mnoha modifikacích. Bezplatná edukační verze je zavedena
do výuky a výzkumu prakticky na všech vysokých školách ČR kde se vyučuje geoinformatika ve
spojení s geodézií, kartografií či geografíi, tj. v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni a Českých
Budějovicích. Bezplatná verze rovněž slouží řadě katastrálních úřadů a drobným podnikatelům.
Z významnějších geodetických institucí využívají, či si zakoupili MATKART např. Geodézie
ČS, GEPRO Praha, ARCDATA Praha, Dynatech Brno, Geoinvest Praha aj. Zajímavé jsou aplikace
pro Archeologický ústav AV ČR Praha (databáze několika desítek tisíc archeologických nalezišť),
dále pro Ústav pro jazyk český AV ČR (databáze stovek tisíců pomístních názvů) a řada pracovišť
z oblasti ekologie, životního prostředí aj.
Největším a nejrozsáhlejším uživatelem MATKARTu je zřejmě Český Telecom, který jej používá pro dokumentaci přenosových sítí. V poslední době se rýsuje zajímavá možnost spolupráce
s informačním systémem IDOS (vlaková a autobusová spojení).
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Přehlednout nelze ani aplikace MATKARTu při zkoumání a kartografické analýze historických vojenských mapování (I. a II. Vojenské mapování) a mezinárodní spolupráce s partnerskými
universitami na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Slovinsku.

Uživatelské rozhraní MATKART – program VB106 (malý souřadnicový kolotoč)

3.3 Ostatní geografické kalkulátory
Geografických kalkulátorů existuje značné množství, řadu z nich lze vyhledat na webu. Jejich cena se
pohybuje od nulové hodnoty (freeware), přes relativně nízké částky v řádu tisíců či desetitisíců Kč až
po řešení zabudovaná do vyspělých GIS technologií v řádech stovek tisíců.
Vajsová ve své diplomní práci provedla průzkum celkem 22 kalkulátorů se zaměřením na možnost
transformací do systému WGS84. Z toho bylo 12 SW typu freeware, 6 shareware a 4 komerční produkty. Zkoumáno bylo zda SW pracují se systémem S-JTSK, snadnost obsluhy menu, možnosti práce
se soubory, rozsah dostupných elipsoidů, geodetických datumů a kartografických projekcí, možnost
definice vlastní projekce nebo elipsoidu aj. Jako nejlepší se zahraničních geografických kalkulátorů
uvádí Vajsová program Alltrans od německé společnosti Allsat GmbH. Podrobné výsledky průzkumu
přesahují rámec tohoto příspěvku a jsou k dispozici u jeho autora.
Poděkování. Tento příspěvek byl podpořen grantem GAČR 205/04/0888 Georeferencování a kartografická
analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezska.
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Coordinate transformations in Geoinformatics
Abstract
Geographic calculators are application programmes which allow to easily convert geographic or geodetic coordinates among a variety of coordinate systems, map projections and geodetical datums
which are used in digital cartography or GIS technologies.The user interface is similar to that of a
math calculator. To convert coordinates of a single point or the set of points you have to simply select
the source and target coordinate system and pressx START or CONVERT eventually EXE button.
Geographic calculators MADTRAN and MATKART and survey of other calculators.
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Abstrakt
Python je moderní, interpretovaný, objektově orientovaný programovací jazyk. Když vyzdvihneme
jeho další důležité vlastnosti jako je například jeho platformní nezávislost, vysoká modularita, snadný
způsob integrace s dalšími programovacími jazyky nebo jeho jednoduchá syntaxe, můžeme vlastně
tímto odpovědět na otázku, proč se tento poměrně nový programovací jazyk stále více používá a bude
používat. A to nejen v geoinformatice. Přísvěvek se zabývá využitím Pythonu právě v oboru geoinformatika, konkrétně v oblasti GIS. Python se například objevil jako skriptovací jazyk u produktu
firmy ESRI, několik GIS produktů je naprogramovaných v jazyce Python, např. Thuban, PrimaGIS.
Existuje řada modulů či knihoven podporujích práci v prostředí GIS, uveďme Python Mapscript nebo
Python Cartographic Library jako nástroje pro vývoj mapserverových aplikací založených na UMN
Mapserveru.

1. Základní charakteristika jazyka Python
Python je poměrně nový, moderní programovací jazyk, což se odráží v jeho základních vlastnostech.
Mezi hlavní znaky patří to, že jde o objektově orientovaný, interpretovaný, platformě nezávislý jazyk.
Tyto základní charakteristiky spolu s ještě dalšími hlavními vlastnostmi jako jsou vysoká modularita,
jednoduchá syntaxe, možnost integrace s dalšími programovacími jazyky, existence velkého množství
knihoven a modulů, podpora tvorby webových aplikací, snadná rozšířitelnost o moduly C/C++ pro
operace vyžadující vysoký výkon při výpočtu, snadný vývoj grafických uživatelských rozhraní, existence výkonných knihoven pro numerické výpočty a manipulace s grafikou a další, jsou dobré předpoklady pro použití Pythonu při psaní skriptů, webových aplikací i rozsáhlých projektů.
Interpret Pythonu byl napsán v jazyce C, díky čemuž je poměrně snadné jeho rozšiřování pomocí C/Python API tvorbou rozšiřujících modulů napsaných v jazycích C nebo C++, nebo využití
Pythonu jeho zavedením do existující aplikace napsané v C/C++. Rozšiřující moduly napsané v
C/C++ jsou využívány z důvodu využití rychlosti výpočetně náročných operací, která je nesrovnatelně
rychlejší v C/C++ aplikaci oproti aplikaci v Pythonu. Využití Pythonu pro spojení se softwarem vytvořeným v jazycích C/C++ je jasné z důvodu jednoduché syntaxe Pythonu a dalších výhod, které jako
skriptovací jazyk poskytuje.
Pythonu se tedy využívá při klasickém spojení systémového jazyka se skriptovacím jazykem.
Python má mezi ostatními skriptovacími jazyky výhodu v tom, že je víceméně platformě nezávislý a
je již od základu objektový. To se také významně využívá k integraci Pythonu s Javou. Verze Pythonu, která těsně spolupracuje s Javou se nazývá Jython. Jde vlastně o kompilátor Pythonu napsaný v
Javě, který převádí kód Pythonu přímo do bajtového kódu javového virtuálního stroje.
Jazyk Python má výrazně jednoduchou a čitelnou syntaxi kódu. Zajímavě je vyřešena bloková
struktura kódu. Je rozdílná od jiných jazyků, kde se blokové struktury (tzn. určení např. těla cyklu,
podmínky nebo funkce) definují uzavíráním kódu mezi závorky (např. v C, C++, Javě mezi závorky
{} ). V Pythonu se využívá mezer a odsazování kódu od začátku řádku. Také se nepoužívá středníků
na konci příkazu.
Python vychází pod Python Software Foundation licencí, která je kompatibilní z licencí GPL.
Jazyka lze v současné době použít na nejpoužívanějších platformách jako např. různé platformy Unixu
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(Linux), dále Macintosh, Windows, OS/2, začíná se využívat i v mobilních zařízení typu Pocket PC,
Palm a i v mobilních telefonech. Současná verze je 2.4.2 a je k dispozici spolu s bohatou dokumentací
na domovských internetových stránkách Pythonu http://www.python.org .
Programovací jazyk Python začal vyvíjet Guido van Rossum v roce 1990 na Stichting Mathematisch Centrum (CWI) v Nizozemí. Hlavní formu Pythonu převzal z jazyka ABC, který dosud
vyvíjel. V roce 1995 se vývoj jazyka přesunul do Corporation for National Research Initiatives
(CNRI) do Restonu, do USA. V roce 2000 založili vývojáři Pythonu tým BeOpen PythonLabs, který
se přesunul pod firmu Zope Corporation (později Digital Creations). Konečně v roce 2001 byla založena nezisková organizace Python Software Foundation (PSF), která tvoří základ vývojářů Pythonu
od té doby do současnosti.
Pro demonstraci syntaxe jazyka si zde uvedeme krátký zdrojový kód programu, který vypíše
na výstup seznam všech souřadnicových systémů, které má k dispozici GIS produkt Thuban, o kterém
bude dále také zmínka. Seznam souřadnicových systémů je nadefinovaný v xml dokumentu, který
program načte ze vzdáleného serveru z adresy http://b970-1.fsv.cvut.cz/python. Na výše uvedeném
serveru lze kromě zmíněného xml dokumentu nalézt také text tohoto článku a další dokumentaci,
ukázkové funkční aplikace a některé zdrojové kódy týkající se webových GIS aplikací a souřadnicových referenčních systémů.
import urllib
from xml.dom import minidom, Node
usock = urllib.urlopen("http://b970-1.fsv.cvut.cz/python/epsg.xml")
xmldoc = minidom.parse(usock)
usock.close()
for i in xmldoc.childNodes:
if i.nodeType == Node.ELEMENT_NODE:
print "**** %s ****" % i.nodeName
for e in i.childNodes:
if e.nodeName == "projection":
print e.attributes["name"].value

2. Python a ArcGIS desktop
Společnost ESRI (Environmental Systems Research Institute) patří mezi světové jedničky v oblasti
vývoje produktů GIS. Počínaje verzí 9.0 zavádí Python ve svých produktech ArcGIS jako skriptovací
jazyk. Pro prostorové zpracovávání geografických dat (tzv. geoprocessing) je u ArcGIS desktopu
k dispozici několik skriptovacích jazyků, ESRI víceméně doporučuje Python, jako jazyk
s jednoduchou a srozumitelnou syntaxí a koncepcí, snadno pochopitelný, objektově orientovaný,
snadno integrovatelný s jazyky C/C++ a Java, volně dostupný, atd … Podpora pro skriptování
v ArcGIS je zajištěna pomocí rozhraní tzv. COM objektů (Component Object Model), což je jakýsi
model či standard popisující možnost komunikace mezi objekty různých aplikací vytvořených
v různých programovacích jazycích. Funkčnost prostorového zpracování dat zajišťuje ArcObjects
komponenta geoprocessor. Ke všem jejím funkcím a nástrojům má Python přístup právě přes rozhraní
COM. Uživatel má možnost v Pythonu využít všech nástrojů, kterými disponuje ArcGIS ToolBox.
Skriptovací jazyky umožňují definovat opakování určitých vybraných operací, Pythonu je tedy možno
v prostředí ArcGIS vhodně využít k dávkovému zpracovávání dat, například nastavit souřadnicový
systém u všech položek datového skladu (shp soubory v adresáři, položky v geo-databázi SDE, … ),
dále možnost odstraňování, selekce, úprava datových objektů podle zadaných vlastností či atributů.
Lze manipulovat s rastrovými i vektorovými daty, transformovat je do jiných datových formátů. Více
informací lze získat v dokumentaci k produktu ArcGIS, nebo na domovských internetových stránkách
společnosti ESRI, například v sekci virtuální výuky[2], kde jsou k dispozici obrazové on-line kurzy,
dále v sekci pro podporu zákazníků lze nalézt spoustu více i méně užitečných skriptů.

253

Programovací jazyk Python v geoinformatice

GEOS 2006

3. Python Mapscript, Python Cartographic Library, ZCO
Mapscript je knihovna objektů, metod a funkcí umožňující přístup a plné využití funkčnosti mapserverové CGI aplikace UMN MapServer. Umožňuje dynamicky upravovat i vytvářet mapové vrstvy mapového serveru nezávisle na původní CGI aplikaci. Jde o programové prostředí API, původně určeno
pro jazyk Perl, poté přibyly i další programovací jazyky, jako PHP, Python, Java. Zdá se, že další vývoj Mapscriptu je u konce, vývojáři kolem MapServeru začali vyvíjet další softwarové knihovny
s využitím převážně programovacích technik jazyku Python, neboť v něm vidí dobrou perspektivu.
Takovouto knihovnou je Python Cartographic Library (zkráceně PCL).
PCL představuje knihovnu modulů určenou pro manipulaci a prezentaci GIS dat různých formátů.
Složí jako rozhraní jazyka Python pro další Open Source aplikace, jako jsou MapServer, PROJ.4,
GDAL, OGR, GEOS. Měla by umožňovat snadný způsob webové prezentace geografických dat prostřednictvím Python aplikačních serverů a vizualizaci pomocí dalších zobrazovacích nástrojů. Důležitou vlastností je implementace OGC specifikací [3]. PCL implementuje specifikace webových mapových služeb WMS (Web Map Service) ,WFS (Web Feature Service) a specifikaci SLD (Styled Layer
Descriptors) pro definici stylů zobrazovaných datových vrstev. Umožňuje přístup k datům přes již
zmiňované webové služby WMS, WFS, dále také k prostorovým datům v databázi (PostGIS) a také
samozřejmě datům v souborovém systému počítačů.
Další fází využití knihovny PCL jsou tzv. Cartographic Objects for Zope (zkráceně ZCO). Jak již
název napovídá, ZCO je nástroj pro tvorbu webových mapových aplikací, který je postaven na bázi
knihovny PCL a využívá systému Zope. Systém Zope je aplikační server a sada nástrojů pro tvorbu
webových aplikací, zvláště určený pro tvorbu výkonných dynamických internetových portálů. Vývoj
mapového serveru tedy probíhá v prostředí Zope, jehož filosofie vývoje aplikací je založena na
vzdáleném přístupu přes internetový prohlížeč. Na následujícím obrázku je vidět, jak takové prostředí
vypadá. Zde vývojář pracující v prostředí internetového prohlížeče definuje rastrovou mapovou
vrstvu, jejíž rastrová data jsou získána ze vzdáleného serveru pomocí služby WMS a dále definuje
referenční souřadnicový systém EPSG kódem 4326, pod kterým se skrývá souřadnicový systém
WGS84. Více informací o ZCO a PCL lze nalézt na internetové adrese [4].

Obrázek 1. : Ukázka prostředí při vývoji webové mapové aplikace s nástroji ZCO
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4. GIS produkty Thuban a PrimaGIS
PrimaGIS je webový GIS produkt napsaný v Pythonu, založený na kartografické knihovně PCL,
MapServeru a kartografických objektech ZCO (viz. výše). PrimaGIS podporuje standardní formáty
vektorových a rastrových dat, WMS/WFS služby, PostGIS databázi.
Thuban představuje GIS produkt vhodný pro vizualizaci geografických dat v rastrovém a vektorovém
formátu, podporuje také práci s tabulkami atributů a vrstvami. Je naprogramován v Pythonu a C.
Aplikace podporuje možnosti volby kartografických zobrazení; pro tyto operace s mapovými projekcemi využívá Thuban knihovnu System Projection (PROJ4).

Obrázek 2. : Volba souřadnicového systému S-JTSK v GIS produktu Thuban

5. Další příklady
Jazyk Python našel široké uplatnění v oblasti geoinformatiky. Zde si uveďme ještě několik příkladů,
kde byl jako programovací jazyk použit právě Python.
•
•
•
•

Na systému Zope je postaven ZMapServer, který představuje další nástroj pro tvorbu webových mapových aplikací postavených na UMN MapServeru.
Knihovna GeoTypes implementuje OpenGIS/PostGIS a PostgreSQL geometrické objekty,
využívá knihovnu psycopg, což je knihovna rozhraní Pythonu pro databázi PostgreSQL.
Knihovna PyOGCLib implementuje OpenGIS specifikace, hlavně služby WMS a WFS.
PySDE je rozhraní Pythonu pro SDE API. Pomocí PySDE lze tedy v jazyce Python upravovat
prostředí ArcSDE aplikačního serveru od firmy ESRI.

Dále namátkou jmenujme několik zajímavých příkladů společností a organizací, které ve svých produktech využívají jazyk Python.
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Společnost ESRI již zde byla zmiňována v kapitole č.2.
Organizace NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration) používá Python ve
svém systému National Weather Service, který se zabývá předpovědí počasí. V tomto systému
se tvoří potřebné mapy, zpracovávají DPZ satelitní snímky, provádí výpočty a analýzy potřebné pro modely předpovědí počasí, atd. . . .
Společnost Radar Remote Sensing Group z University of Cape Town využívá v softwaru pro
své radarové přístroje opět jazyk Python.
Švédský institut SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) zabývající se
DPZ a službami souvisejícími s hydrologií, oceánografií a hydrometeorologií, používá na Pythonu založený software pro vyhodnocování DPZ objektů.

Tolik pro ilustraci. Jistě existuje řada dalších subjektů využívajících jazyk Python ve svých projektech,
systémech, webových aplikacích.
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Programming Language Python in Geoinformatics
Abstract
Python is a modern, interpreted,object-oriented programming language. After emphasising its other
basic characteristics, e.g. high modularity, elegant syntax, easy extention with compiled languages
such as C,C++ and platform independence, we could answer the question why is this programming
language increasingly used and why is getting more popular. Moreover, it is not just in Geoinformatics. This paper focus on using Python in the field of Geoinformatics, in particular GIS technology.
For example, Python is used as the scripting language in ArcGIS desktop product which is developed
by ESRI (world‘s leading GIS vendor). Some GIS products are programmed in Python, e.g. Thuban,
PrimaGIS. A lot of modules or software libraries supporting GIS development exist. These are for
example Python Mapscript or Python Cartographic Library, tools for the development of mapserver
applications based on UMN Mapserver.
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DATOVÉ A WEBOVÉ SLUŽBY V OBLASTI KATASTRU
NEMOVITOSTÍ ČR
Ing. Jiří Poláček, CSc.
Český úřad zeměměřický a katastrální, 18211 Praha 8, Pod Sídlištěm 9
e-mail:jiri.polacek@pcuzk.cz

Abstrakt
Data katastru nemovitostí (KN) včetně katastrálních map a další mapové podklady, které poskytují
organizace resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), jsou dlouhodobě
základem široké škály geoinformační aplikací státní správy, samosprávy i soukromých společností. V
minulosti se tato data předávala výhradně na mediích v elektronické podobě ve standardizovaném
výměnném formátu. V současné době se těžiště poskytování údajů postupně přesouvá na WWW
aplikace a webové služby. První aplikací tohoto druhu v resortu ČÚZK byl „Dálkový přístup k datům
KN” (DP), jehož provoz začal v r. 2001. Tato služba dosáhla značného rozšíření - v březnu 2006 bylo
otevřeno více než 7400 zákaznických účtů - a především díky své spolehlivosti a dostupnosti se stala
významným nástrojem práce soukromých a státních institucí. V současné době resort ČÚZK
provozuje další WWW aplikace, z nichž nejvýznamnější je „Nahlížení do KN”. Příspěvek se zabývá
stručnou charakteristikou jednotlivých služeb, trendy v této oblasti, technologickými, ekonomickými
a právními aspekty provozu WWW aplikací a přináší úvahu o budoucím vývoji datové podpory
geoinformačních systémů v ČR.

1. Úvod
Tradice digitální tvorby velkoměřítkových map v ČR sahá do poloviny 70 let minulého století. Přes
tehdejší technologické nedostatky, zejména absenci interakčních grafických systémů, se tak za do
r. 1990 podařilo získat datový fond čítající přes 30 milionů bodů polohopisu a tzv. předpisy kresby
mapovaných lokalit. Tato data později představovala významný přínos při tvorbě digitální katastrální
mapy.
Na počátku 90 let bylo úsilí resortu nasměrováno zajištění legislativního a metodického rámce
katastru nemovitostí (KN) a zeměměřictví, ve kterém digitalizace dat KN hrála důležitou roli. Z tohoto
hlediska byl přelomový rok 1993, kdy kromě zásadních zákonů, týkajících se problematiky KN,
vznikly stěžejní koncepční dokumenty pro digitalizaci dat KN a jejich poskytování veřejnosti –
„Koncepce digitalizace katastru nemovitostí“, „Pravidla spolupráce katastrálních úřadů s dalšími
správci nově tvořených informačních systémů“ a standard „Struktura a výměnný formát digitální
katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky“. V tomto
období zahájil resort také masivní skenování mapových podkladů, zejména katastrálních map, map
(bývalého) pozemkového katastru. Tak částečně uspokojil silnou potřebu veřejnosti po dostupných
datech .
Významným mezníkem vývoje katastru v ČR bylo zavedení zdokonaleného informačního
systému KN v ČR v r. 2001. Z hlediska poskytování údajů přinesl pro uživatele 2 zásadní změny –
dálkový přístup k datům KN prostřednictvím Internetu a nový výměnný formát dat, umožňující
přenášet časově konzistentní data KN (včetně údajů z minulosti) a korektní změnové věty.

2. Webové aplikace
V souladu se současnými informačními trendy bylo portfolio služeb ČÚZK v poslední době rozšířeno
o WWW aplikace týkající se katastru nemovitostí. První z nich byl „Dálkový přístup k datům KN“,
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který jako součást zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), byl uveden do
provozu 23.7.2001.
Další aplikace byly spuštěny 1.1. 2004. „Nahlížení do KN“ zpřístupnila široké veřejnosti základní údaje KN, aplikace Archiv-WEB informace o dostupných grafických datech KN.
.

2.1 Dálkový přístup - http://katastr.cuzk.cz/
Dálkový přístup ke katastru nemovitostí (DP) je služba umožňující získávání údajů z katastru nemovitostí pro celé území ČR prostřednictvím sítě Internet. Tato služba je určena registrovaným zákazníkům, je poskytována většinou za úplatu, jen orgány samosprávy a některé úřady státní správy mají
tento přístup k dispozici zdarma. Výhodou zákazníků DP je, že svými dotazy přistupují prakticky
totožnou aplikací do stejné (jen časově mírně posunuté) databáze, jako zaměstnanci katastrálních úřadů. Totožnost údajů v databázích je zajištěna mechanizmem replikací údajů z katastrálního pracoviště
do interního a dále externího clusteru centrální databáze, takže pokud nenastanou provozní problémy,
maximální časová prodleva mezi údaji z databáze katastrálního pracoviště a dostupnosti informace
pro externí uživatele činí 135 minut. Tato aktuálnost poskytovaných výstupů spojená s vysokou dostupností, spolehlivostí a bezpečností služby je hlavní příčinou jejího masového rozšíření. V březnu t.r.
bylo založeno více než 7400 zákaznických účtů.
Zmíněný časový odstup mezi katastrálním pracovištěm a centrální databází je řešen tzv. časovou známkou. Každý výstup je opatřen nejen datem vystavení dokumentu, ale zejména datem (tj. den,
hodina a minuta), ke kterému je dokument platný. Tak je zajištěno, že pro jakýkoliv okamžik systém
poskytuje konzistentní (totožné ) výstupy z lokální i centrální databáze. ISKN si navíc od začátku svého provozu udržuje plnou historii, tj. lze z něj získat i výstupy k minulému (historickému) stavu KN, a
to včetně katastrální mapy.
Uživatelé DP mají k dispozici rozsáhlou škálu výstupních funkcí KN, nejčastěji využívanou
službou je výpis z KN (přes 90 %), dále informace o parcele, budově, jednotce, vyhledání vlastnictví a
v lokalitách s digitální katastrální mapou i grafické výstupy. Úplata za služby aplikace je stanovena ve
výši 50 Kč za jednu stránku výstupu nebo za 1 stažení grafických dat digitální katastrální mapy (v
prostorově omezeném rozsahu). Uživatel DP má možnost si kontrolovat svůj zákaznický účet, zvolit si
interval fakturace a případně zakládat podúčty pro bezpečný a kontrolovaný přístup zákazníků
z velkých nebo prostorově distribuovaných pracovišť.
Z čistě právního hlediska nemá výstup z DP v současné době charakter veřejné listiny. Přesto
spolehlivost a dostupnost této služby umožnila v řadě případů nahradit tímto výstupem dříve požadovanou veřejnou listinu vydanou katastrálním úřadem. Dobrým příkladem takového přístupu je Česká
spořitelna a.s., které od podzimu 2004 vydává hypoteční úvěry pouze na základě údajů z DP. Podobně
progresivně se chovají některé orgány samosprávy. V návaznosti na platné novely zákonů o elektronickém podpisu a informačních systémů veřejné správy nejpozději do poloviny letošního roku bude
aplikace DP doplněna o službu tzv. systémového kvalifikovaného serverového certifikátu (elektronický podpis vytvořený automaticky serverem). Pak budou mít takto podepsané výstupy z DP status
„elektronické veřejné listiny“ a mohly by postupně nahradit dosavadní analogovou formu.
V roce 2005 překročil obrat placených výstupů externího DP 36 mil. Kč, informace za dalších
více než 21 mil. Kč byly vydány bezúplatně.
Samozřejmostí je zabezpečení služby DP zákaznickou podporou (Helpdesk), pružnou administrací zákaznických účtů a nepřetržitou technickou podporou a monitoringem. Zájemci o tuto službu si
mohou aplikaci vyzkoušet zdarma na fiktivních datech (tzv. DP na zkoušku).
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Dálkový přístup - úvodní stránka aplikace

2.2 Nahlížení do KN - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí" umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se
vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Na rozdíl od "Dálkového přístupu do KN" je "Nahlížení" volně přístupné
všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však
proti DP omezené. Výpis z katastru nemovitostí, práci s mapovými podklady, vyhledání vlastnictví a
některé další výstupy aplikace "Nahlížení" neumožňuje. Databáze pro „Nahlížení“ je odvozována jednou za 24 hodin z interní databáze ISKN.
Zavedení této služby v r. 2004 bylo nadšeně přivítáno veřejností. Aplikace mimo jiné získala na
mezinárodní konferenci ISSS 2004 v Hradci Králové dvě prestižní ocenění: Českého zavináče a cenu
ministra informatiky. O rozsahu využívání této služby svědčí mimo jiné to, že v průběhu r. 2005 bylo
na stránkách této aplikace zaznamenáno téměř 4,6 milionů návštěv a bylo vytvořeno přes 186 milionů
výstupů. Zejména díky této službě se staly WWW stránky ČÚZK v loňském roce nejnavštěvovanějšími webovými stránkami veřejné správy v ČR.
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Nahlížení do KN – ukázka výstupu

2.3 Archiv-WEB - http://katastralnimapy.cuzk.cz/
Aplikace Archiv-WEB je zaměřena především na zákazníky, kteří se zajímají o stav mapových podkladů katastru nemovitostí v zájmové lokalitě. Na základě těchto údajů je možné zjistit, jaký typ mapy
je v jakémkoliv katastrálním území k dispozici a vytvořit korektní objednávku datových souborů. Archiv-WEB zahrnuje evidenci aktuálního stavu rastrových souborů katastrálních map (jak sáhového tak
i dekadického měřítka), skenovaných map pozemkového katastru (PK), zobrazení stupně digitalizace
katastrální mapy v jednotlivých katastrálních územích a umožňuje i zjistit podrobnější informace o
jednotlivých katastrálních územích a mapových listech.
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Zobrazení stavu digitalizace katastrálních map v aplikaci Archiv-WEB

3. Dostupná data v současnosti
V současné době nabízí resort ČÚZK řadu datových produktů, které jsou ve velkém rozsahu odebírány
veřejnou správou i soukromými společnostmi. V oblasti KN se jedná zejména o data souboru popisných informací (SPI), jejichž obsahem jsou především vlastnické a jiné právní vztahy k nemovitostem.
Digitalizace SPI byla dokončena v r. 1998 a tato datová sada je k dispozici na území celé ČR. Cca
33% území je pokryto digitální vektorovou mapou KN buď v podobě digitální katastrální mapy
(DKM) v lokalitách s mapováním v dekadických měřítkách nebo katastrální mapou digitalizovanou
(KM-D) v oblastech s katastrální mapou sáhového měřítka. Na zbytku území jsou k dispozici rastrová
data, jedná se o skenované mapové podklady katastrální mapy, mapy pozemkového katastru, případně
další mapové podklady (scelovací a přídělové mapy). Datové soubory KN jsou vydávány ve standardizovaných výměnných formátech. Skenované mapy jsou k dispozici ve formátu CIT. Legislativní
rámec pro poskytování údajů KN veřejnosti je dán vyhláškou č. 162/2001 Sb.
Uvedené datové sady slouží jako datový základ pro většinu geoinformačních aplikací v ČR.
Významná je zejména návaznost prostorové informace na právní vztahy vedené v KN (městské informační systémy, informační systémy správců inženýrských sítí).
Navzdory předpovědím o postupném útlumu ve vydávání datových sad, které se jevily jako logické v souvislosti s rostoucím poskytováním informací formou WWW aplikací, mají požadavky na
tato data stále vzrůstající trend.
V letošním roce se předpokládá doplnění georeferencovaných rastrů KN a PK map o tzv. definiční body parcel, které se stanou součástí poskytovaných údajů KN jak ve formě WWW aplikací
(Dálkový přístup), tak i ve formě datových služeb.

261

GEOS 2006

J.Poláček

4. Závěr
Více než čtyři roky zkušeností s provozováním WWW aplikací vedou k závěru, že pokud se taková
služba má stát pro zákazníka nástrojem k řešení jeho úkolů, musí být maximálně spolehlivá a dostupná. Je třeba pro ni zajistit spolehlivé redundantní HW i SW řešení tak, aby se výpadky služby minimalizovaly zejména v běžné pracovní době. To klade i značné nároky na obsluhu, dohled a koordinaci
provozu. Redundance je nutná i pro náhradní zdroje elektrického proudu, klimatizace počítačového
sálu, linek připojení k Internetu apod. Ideálním „fault tolerant“ řešením v budoucnu jsou dvě geograficky vzdálená centra s on-line datovou konsolidací, možností pružného převzetí služby a dynamického rozložení zátěže serverů.
Důležitou roli v poskytování údajů budou hrát v blízké budoucnosti webové služby. Webové
služby umožňují, aby si zákazník, obvykle prostřednictvím své vlastní aplikace, stáhl po Internetu
přesně to množství dat, které potřebuje pro svoji práci. Poskytovatel dat pak garantuje jejich úplnost a
správnost. S postupným navyšováním rychlosti připojení k Internetu (broadband) a klesajícími
poplatky za tyto služby bude tato varianta pro zákazníky stále přitažlivější a pravděpodobně i levnější.
Tato technologie navíc umožní, aby ve své aplikaci mohl zákazník kombinovat datové zdroje různých
poskytovatelů. V případě ISKN poskytnou datové služby do budoucna i možnost elektronických
podání (vklad, záznam) a zajištění podkladů pro geometrické plány. Postupné zavedení webových
služeb u zmíněných aplikací je předpokládáno v druhém pololetí t.r.

DATA AND WEB SERVICES OF THE CZECH OFFICE FOR
SURVEYING, MAPPING AND CADASTRE IN THE SECTION OF THE
CADASTRE OF REAL ESTATES OF THE CZECH REPUBLIC
Abstract
The data of Cadastre of Real Estates including cadastral maps and other map products, provided by
the bodies in responsibility of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (COSMC), have
been used for a long time as a foundation for broad scope of geoinformatic applications of state
officies, municipalities and private companies. In the past, this data was delivered solely by electronic
media in the standardized exchange format. At present data distribution is being slowly moved
towards the form of WEB applications and services. The first WEB application of this kind in
COSMC being introduced in 2001 was the Remote Access to cadastre data. This service was widely
extended. In March 2006, more than 7400 customer accounts were established, and thanks to its reliability and accessibility it became an important tool both for private and state institutions. Recently
COSMC has put into operation other WWW applications, the most important of them is “Viewing
Cadastre Data”. This paper will present a brief description of these services. It will also include discussion on trends, technological, economical and legal aspects of management of WEB applications
and some predictions on the future development of data support for geoinformatic systems in the
Czech Republic.
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Abstrakt
Tradiční způsob zpracování geometrických plánů je přehodnocen a doplněn novými možnostmi, které
umožňují využít současné informační technologie. Podmínky zpracování výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), založení projektu a jeho kontrola, způsob úhrady této
služby,řeší portál VÚGTK pro konverzi dat geometrického plánu do formy výměnného formátu. Dále
se zabývá výhodami předávání dat v elektronické podobě a on-line přístupu ke geodetům.
1. Úvod
Geometrický plán je technické dílo, které je výsledkem měřických činností v terénu. Slouží jako technický podklad pro zápis právních úkonů a jiných listin do katastru nemovitostí jako jsou nové stavby,
reálně oddělovaná část nemovitostí a věcná břemena k části pozemku.
Historie tvorby geometrických plánů sahá daleko do doby, kdy se formoval způsob aktualizace katastrálních map. Z historického hlediska lze rozdělit tvorbu geometrických plánů na geometrické
plány vyhotovené:
• graficky (měřický stůl a pásmo),
• číselně (určení zprostředkujících veličin pro následné zobrazení a možný výpočet souřadnic
podrobných bodů),
• digitálně (přímé určení souřadnic podrobných bodů).
V současné době pracuje na tvorbě geometrických plánů přibližně dva tisíce úředně oprávněných zeměměřičů pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Počet vyhotovených geometrických plánů
je ročně asi 130 – 140 tisíc, které do souboru geodetických informací katastru nemovitostí provádějí
územně příslušná katastrální pracoviště.
Řešení problematiky k uplatnění nových informačních technologií v procesu tvorby geometrických plánů řeší úkol „Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému
státní správy zeměměřictví a katastru (GEOPLAN)“, jakožto projekt programu „Informační společnost“ Akademie věd České republiky (Tématický program "II. Národní program výzkumu - TP2")
s oficiálním názvem „Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru“, registrační číslo: 1ET206030506. Výsledků projektu bylo použito
při sestavení tohoto příspěvku. Cílem projektu je rozvoj informačních technologií ve sféře tvorby aktualizačních souborů pro státní správu zeměměřictví a katastru a vyřešení podmínek přímé datové aktualizace souborů informačního systému katastru nemovitostí.
2. Využití geometrických plánů
Geometrický plán se zhotovuje pro:
• rozdělení pozemku,
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změnu hranice (pozemku nebo katastrálního území nebo územně správní jednotky - obce,
kraje),
vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu,
určení hranic při pozemkových úpravách,
doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci (nejčastěji
pozemky operátu bývalého pozemkového katastru, které byly při násilné socializaci zemědělské a lesní půdy zrušeny, z katastrálních map odstraněny a sloučeny do velkých půdních celků),
grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného - právně věcného břemene.

Geometrický plán je podkladem (technickou listinou) pro:
• vyhotovení rozhodnutí a jiných listin o právních vztazích k nemovitostem,
• vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí,
• změnu hranice druhu (způsobu využití) pozemku v katastru nemovitostí,
• změnu hranice katastrálního území, obce, případně jiné vyšší územně správní jednotky v katastru nemovitostí.
Geometrický plán se nepředkládá ke kolaudačnímu řízení u staveb, které se neevidují v katastru nemovitostí. V katastru nemovitostí se neevidují zejména tyto stavby:
• drobné stavby (viz definice stavebního zákona) se zastavěnou plochou menší než 16 m2,
• podzemní stavby a podzemní vedení technického vybavení,
• stavby, které nejsou budovami ve smyslu definice katastrálního zákona (text je téměř shodný s
definicí v prováděcí vyhlášce (18) č. 137/1998 Sb. stavebního zákona), např. nezastřešené
technologické objekty.
Na podkladě geometrického plánu se do katastru nemovitostí zapisují i věcná břemena, která zatěžují
část pozemku. Pozemek, který tvoří výkon práva, odpovídající věcnému břemenu, se musí jednoznačně lokalizovat prostřednictvím geometrického plánu na základě legislativní normy.
Současná dokumentace zpracování geometrických plánů je dána především zákonem o katastru nemovitostí č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon) ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č.
103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
Zpracování v terénu je úměrné současným technickým možnostem sběru geodetických informací v terénu, které se převážně provádí souřadnicovou lokalizací podrobných bodů. Začíná se uplatňovat v podrobném měření i metoda GPS (global positioning systems), která bude ještě více uplatňována po dobudování permanentní sítě stanic GPS na celém území ČR a zavedení této služby pro práci
v reálném čase.
3. Identifikace slabých míst při zpracování geometrických plánů
V procesu zpracování geometrického plánu a vybudování nových PBPP je možno identifikovat několik slabých míst:
a) ztráty času při procesu zpracování,
b) ohrožení kvality prací,
c) opakované vytváření kopií dat,
d) náročnost na měřiče v obtížném prostředí.
Ad a) Rekognoskace v terénu, ověřování průběhu hranic pozemků vyžaduje důkladnou přípravu, pořízení a prostudování velkého množství nesourodých materiálů. Všechny tyto podklady ani po pečlivé
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přípravě nebývají pro práci v terénu dostatečné. Zeměměřič musí dopočítávat z nepřipravených podkladů v papírové formě mnoho např. vytyčovacích prvků, kontrolních a oměrných měr. Ztráty času
vznikají i při vyhledávání PBPP z nedokonalé přípravy dat a chybných podkladů. V neposlední řadě,
pokud některý z opravených či jiných podkladů chybí, musí zeměměřič práci přerušit, odjet ze zpracovávané lokality a opakovat postup jindy, čímž vznikají časové ztráty.
Ad b) Kvalita zeměměřických prací je podstatným parametrem práce geodeta a je v terénu ovlivněna
mnoha příčinami jako např. zkušeností, pečlivostí měřiče, počasím apod. Často se stává, že jsou opomenuty při zaměřování některé důležité míry (kontrolní, oměrné, podrobného bodu..) a tato skutečnost
je zjištěna až v kanceláři. Pro značnou náročnost (čas, doprava…) se již tyto drobné závady (často
nezjistitelné) neodstraňují měřením a dílo se dokončí s jistou dávkou „nespolehlivosti“.
Ad c) Slabým místem je stálé pořizování kopií (papírových) pro práci v terénu a nekonečné opisování
a přepisování naměřených dat. Jednou získaná a vytvořená informace by měla být mnohonásobně využita bez „ručního“ opětovného přepisování. Pořizování pracovních výpočtů, jejich přepisování do
„brujonů“ a „skic“, které se posléze přepíší a zahodí, aby vznikl nový „oficiální“ dokument (ZPMZ,
vytyčovací náčrt…) vede k prodlužování výrobního postupu a je zdrojem chyb.
Ad d) Zeměměřič musí v terénu řešit náročné výpočetní a zobrazovací operace v krajně nepříznivých
podmínek jako např. prach, slunce, déšť, sníh, mráz, hluk, zvědavci, nemožnost rozložit dokumentaci
a papírové podklady….
4. Možnosti využití komunikačních technologií při zpracování GP a PBPP a vytvoření modelu řešení
Vývoj informačních technologií, zejména pak internetu, mění dosavadní způsoby komunikace. Internet poskytuje mnohem větší možnosti rozšiřování a výměny informací než bylo kdykoliv dříve možné.
Dokumenty, zobrazené v internetovém prohlížeči, již nelze dále zpracovávat. Stále více se ukazuje
potřeba nástroje, který bude jednoduchý, pro všechny otevřený (tj. všem plně k dispozici) a přitom
značně univerzální, tedy obecný. Prvním významnějším pokusem o řešení byl značkovací jazyk SGML.
Velké předpoklady změnit jednoúčelové používání informací v internetovém prostředí si od
svých počátků klade metajazyk XML. Zkratka XML označuje „eXtensible Markup Language“ – přímo v názvu je vyjádřena rozšiřitelnost tohoto jazyka o další elementy. XML ve skutečnosti není jazyk,
ale metajazyk, tj. jazyk, ze kterého jsou odvozovány další jazyky. Často se v souvislosti s XML hovoří
o „implementaci jazyka XML“ nebo o „specifikaci jazyka odvozeného z XML“ nebo „formát XML“.
Jazyk XML vznikl v rámci konsorcia W3C (http://www.w3c.org) a je touto nezávislou organizací rozvíjen i nadále. Má poměrně jednoduchá syntaktická pravidla, ale jejich splnění je mnohem striktněji
vyžadováno než například u jazyka HTML. To umožňuje levnější a snazší vývoj odpovídajících prohlížečů, které nemusí napravovat případné chyby syntaxe dokumentů XML.
V prvních letech vznikla fáma, později hodně rozšířená, že jazyk XML by měl nahradit jazyk
HTML (HyperText Markup Language), používaný službou World Wide Web (WWW) pro formátování webových stránek. Ve skutečnosti však tyto jazyky mají pouze společný základ – jazyk SGML
(Structured Generalized Markup Language). Všechny zmíněné jazyky a jazyky z nich odvozené jsou
označovány jako značkovací jazyky (markup languages). V těchto jazycích je možné označit význam
jednotlivých částí textu.
Původní nadšení, které se v souvislosti s nástupem XML v roce 1997 objevilo, postupně zmizelo.
Představy o snadném používání a jeho implementaci po konkrétních zkušenostech byly vystřídány
pragmatickým uvažováním o tom, co implementace XML dané organizaci nebo sdružení přinese jako
konkurenční výhodu oproti ostatním.
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V letech 1997 – 1999 vzniklo na základě XML velké množství iniciativ, které chtěly využít možností XML v různých průmyslových odvětvích. Málokdo si v té době uvědomoval, že implementace
XML neznamená pouze změnu formátu, ale přináší s sebou buď komplexní změnu infrastruktury nebo
napojení na stávající infrastrukturu, vývoj nového aplikačního programového vybavení pro rutinní
práci s formátem, zaškolení zaměstnanců, partnerů apod.
5. Výhody nového systému předávání geodat pro geometrický plán
Hlavní výhody jsou spatřeny v časové a finanční úspoře
• redukce pracovních pomůcek s přechodem z analogové k digitální komunikaci,
• zrychlení tvorby geometrických plánů pomocí nového automatizovaného nástroje,
• zrychlení komunikace s úřadem,
• možnost „před-kontroly“ a snížení chybovosti zasílaných dat,
• automatizované počítání poplatků za služby spojené s katastrem nemovitostí,
• snížení poplatků za služby,
• zkrácení celkového času zakázky,
• možnost dalšího použití e-certifikátu pro geodetické měření,
• prohlížení geodat.
E-geodézie je připravena ulehčit „papírovou práci“ většině nebo téměř všem geodetům. Zákazník
z pilotního projektu si uvědomil výhody nového systému v možnosti přemístění původně vytížených
zdrojů do jiných pozic firemní struktury.
• vyhledávání – rychlejší, jednoduší a komplexnější vyhledávání katastrálních dat (geometrických plánů, měřických náčrtů, bodů bodových polí, parcel a ostatní dokumentace),
• vytváření – změnové dávky vytvářejí novou katastrální databázi,
• geometrické plány –vygenerované digitální geometrické plány nahrazují původní papírové,
• před-kontrola – tato možnost výrazně snižuje chybovost podání oproti původní analogové
formě,
• certifikát a podání – stejně jako v manuálním světě, pouze oprávněný geodet může certifikovat zeměměřické práce. Vše je online, automatizovaně je podáváno e-měření ke schválení katastrálním úřadem.
6. Výhody on-line přístupu ke geodatům
Geodata jsou v naší společnosti důležitým národním bohatstvím. Geografická informace je čím dále
častěji spojena s jakýmkoli důležitým rozhodnutím. Vzniká stále větší potřeba vědět, kde se věci nachází, jak se pohybovat při plnění úkolů a předpovídat vzájemné účinky navzájem na sebe působících
jevů. Na rozdíl od minulosti (90. let), kdy všechna potřebné geoinformace byly mezi poskytovatelem
a živatelem předávány na datových médií, je v současné době velmi patrný trend, kdy se (díky internetizaci celé naší společnosti) dostupnost nezbytných geoinformací velmi rychlým tempem přibližuje
nejširší skupině uživatelů. Významnou roli pro on-line přístupy k datům hrají kromě internetových
aplikací í webové služby (podstatou webových služeb je komunikace stroj - stroj v prostředí internetu
pomocí standardních protokolů založených nejvíce na jazyku XML), které se čím dál výrazněji prosazují do povědomí odborné veřejnosti.
Oblasti, při nichž geografická informace pomáhá dosáhnout kvalitativně lepších výsledků, tvoří
velice obsáhlý výčet všech odvětví a oborů. Dosud největší uplatnění ovšem stále nacházejí tam, kde
se i přímo stávají součástí rozhodovacích procesů a mají legislativní oporu, tj. ve státní správě a samosprávě. Užití dat v soukromém sektoru není v současné době ještě plně rozvinuto. Geodata jsou v sou-
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kromém sektoru užívána především tam, kde dochází určitým způsobem k interakci se státní správou
(předávání dat, zpracování dat apod.) a dále jsou užívána na informačních portálech.
Pro oblast sdílení dat je u nás v dnešní době charakteristické:
• data jsou dosud v drtivé většině případů replikována, nedochází většinou k jejich sdílení,
• distribuce dat dosud v převážné míře probíhá klasickými metodami pomocí přenosu na kompaktním disku (CD nebo DVD), disketách nebo USB pamětích,
• webové technologie jsou dosud většinou užívány pouze pro vizualizaci geografických informací a to většinou formou informačních portálů,
• nové metody poskytování dat pomocí webových služeb jsou teprve v počátcích a jsou implementovány relativně pomalu,
• ve větší míře neexistuje nabídka integrovaných služeb v oblasti geodat. Ty nenabízejí uživatelům vlastní originální data, ale až informace z nich derivované (včetně nezbytných metadat),
• zatím jsou pouze v počátcích modely Public Private Partnership (PPP) pro komerční i nekomerční využívání geodat.
Uživatele prostorových dat u nás lze podle způsobu využití dat rozdělit do následujících 3 skupin:
• prostorová data jsou využívána jako podkladová data pro tvorbu dalších prostorových dat –
např. projektanti, geodeti,
• prostorová data jsou využívána jako datová báze pro vytváření informačních systémů. V
tomto případě uživatel tuto prostorovou bázi obvykle užívá jako referenční vrstvu pro identifikaci polohy tématických objektů a vlastní informační systém tohoto uživatele vzniká nad touto
bází dat (např. turistické informační systémy, mapy na městských portálech),
• informační obsah prostorové databáze je použit pro generování odvozených informací (např.
navigační úlohy).
Pro všechny tři skupiny uživatelů je společná zásadní potřeba práce s aktuálními geodaty. Replikace
dat na různé servery může pouze velmi obtížně zajistit práci s aktuálními daty. Princip poskytování
geodat z místa (organizace), které je zodpovědné za jejich správu, je optimální východiskem pro příští
otevřené systémy.
Služby on-line přístupu k datům mohou výrazně napomoci i k postupnému vytváření i optimálně
fungujícího trhu s prostorovými informacemi a službami. To je zřejmé, zvážíme-li tato hlediska:
• náklady na jednorázové pořízení a systematickou údržbu prostorových dat jsou ve většině případů enormně vysoké,
• poptávka po kvalitních prostorových datech existuje, ale je však často limitována jejich vysokou pořizovací cenou, ale i jejich absencí na trhu s geodaty,
• samotní uživatelé si často pořizují vlastní data z důvodů snížení nákladů, která však nemají
odpovídající kvalitu a často při tom dochází i k porušování práv k duševnímu vlastnictví
(IPR),
• většina uživatelů potřebuje pouze derivované informace z prostorových dat, vlastní datové
soubory jsou pro ně zbytečné a rozsáhlé a v případě komerčních dat většinou i velmi drahé,
• většina uživatelů využije pro svou práci často velmi prostorově omezený segment dat, a pořizovat celé datové soubory je pro ně značně neekonomické.
Z toho je zřejmé, že vytvoření on-line datových služeb pro prostorová data může napomoci užívání
prostorových dat, ale i vytvořit trh s cenově dostupnými prostorovými daty. Tak na druhé straně může
napomoci v získání prostředků pro další tvorbu a údržbu dat.
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7. Problémy spojené s on-line přístupem k datům
V souvislosti s výhodami on-line přístupu ke geodatům je nutné se též zmínit o problémech, které nutnost on-line přístupu může přinášet.
Na rozdíl od off-line přístupu, kde uživatel obdrží od poskytovatele geodata na datovém médiu
a v případě využití (čtení dat) v podstatě spoléhá jen na kvalitu tohoto média, je uživatel on-line přistupující ke geodatům v rozdílné situaci. Má možnost si sice aktuální data od serveru kdykoliv (a opakovaně) vyžádat, ale potřebuje-li je okamžitě využívat, musí se bezpodmínečně spolehnout na:
• dostupnost, spolehlivost, propustnost (v případě větších datových přenosů i vhodná rychlost)
internetového připojení,
• spolehlivost a potřebný výkon serveru, který data uživatelům poskytuje.
Především pro on-line práce v terénu je nutné vždy počítat s možnou nedostupností internetu. Žádný z
typů internetového připojení používaný pro mobilní přístup k internetu nelze označit jako absolutně
spolehlivý. Za to podmínky internetového připojení z pevných počítačů jsou v současné době již velmi
spolehlivé a výpadky sítí jsou relativně malé.
Pomineme-li otázku bezpečnosti internetového připojení na straně klienta, zůstává zásadní problematickou on-line přístupu k datům zabezpečení dat na straně poskytovatele. Vyloučíme-li chyby v
konfiguraci serveru poskytujícím data, může potenciální útočník proniknout do chráněných systémů
především prostřednictvím IP spoofingu (potenciální útočník má možnost odposlouchávat síťové komunikace a může mezi přenášená data vložit vlastní IP pakety, případně převzít celé spojení na úrovni
síťového protokolu) nebo prostřednictvím útoku proti DNS (útočník pozmění záznam o doménovém
jméně a je schopen přesměrovat síťový provoz takovým způsobem, že koncový uživatel nebo webová
služba komunikuje přímo se systémem pod kontrolou útočníka).
Pro on-line přístup k důvěrným datům často nevyhovuje přístup prostřednictvím protokolů HTTP
a FTP (prostřednictvím uživatelského jména a hesla). V těchto případech se na serveru poskytující online data využívají bezpečné služby, zejména SSL. SSL slouží jednotlivým aplikačním protokolům k
zabezpečení přenosu. Umožňuje uživateli se přihlásit bez toho, aniž by se sítí přenášelo heslo. SSL
může využívat jednak protokol HTTP (jedná o HTTPS - HTTP over SSL) nebo protokol LDAP v
podobě Secure LDAP. Problém poskytování on-line dat pomocí protokolu HTTPS většinou spočívá v
tom, že data jsou většinou umístěna ve vnitřní síti poskytovatele dat za jeho firewallem. Přitom webový server, který komunikuje s klientem, musí ležet před firewallem, tj. musí být dostupný z prostředí
internetu. Aby byl umožněn z webového serveru přístup na data ve vnitřní síti, tak musí tento server
ležet v demilitarizované zóně firewallu (LAN firewallu), která je chráněna vlastní filtrací prostřednictvím přístupového routeru.
Vyšší bezpečnost a ochranu než systémy vzdáleného on-line přístupu chráněné heslem poskytuje
ověřené a šifrované spojení na bázi VPN (Virtual Private Network). Technologie VPN využívají šifrovaného tunelu v internetu zakončeného VPN koncentrátorem. Ten vpustí uživatele až po úspěšné autentizaci, většinou prostřednictvím služby LDAP.
8. Základní analýza systému pro zpracování NVF geometrických plánů
Předpokladem úspěšného využívání komunikačních technologií je zpracování geometrických plánů
a záznamů podrobného měření změn v digitální formě. Tato aplikace, slouží ke zpracování a převodu
již existujících geometrických plánů do NVF.
Zpracování výměnného formátu GP probíhá po projektech. Práci s projektem je možné rozdělit do těchto několika kroků (s ohledem na začínajícího uživatele).
Vstupní data v komprimované podobě předá uživatel prostřednictvím uploadu souborů, bude zjištěn
(otestován) jejich obsah a rozbalen. Navržený systém rozlišuje tyto tři varianty:
1) DKM - geometrické plány zpracovávané v lokalitách s platnou digitální katastrální mapou
•
TXT file – nové souřadnice - měřené
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DGN – výkres s návrhem GP – budoucí stav (VKM) – obsahuje pouze nové a rušené prvky
NVF – pro konkrétní případ z ISKN

2) KM-D - geometrické plány zpracovávané v lokalitách s katastrální mapou digitalizovanou
•
TXT file – nové souřadnice - měřené
•
DGN – výkres s návrhem GP – budoucí stav (VKM) – obsahuje pouze nové a rušené prvky + měřená data ostrá (před transformací, případnou úpravou)
•
VKM – případně i VFK
3) souvislé zobrazení
technologie shodná ze zpracováním DKM

ad Activ ity Diagram

Error
OK?
Vyplnění formuláře

Kontrola_v stupních_dat

UPLOAD

UNPACK

Uložení dat do tabulky proj ektu

Zpracov ání programem

Editace a doplnění dat

Vygenerov ání NVF pro
S

Potv rzení obj ednáv ky
ž

Zařazení do DB j ako v yřešený proj ekt
Výpočet ceny za GP
Vygenerov ání obj ednáv ky

OK?

Zaslání informace o zpracov ání
uživ ateli
Umožněn dow nload

Jednotlivé kroky postupu při zpracování dat geometrického plánu ve výměnném formátu v
prostředí webové aplikace
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id Component Model
Uv odni_stranka
ZIP_file
+ DAT_new_state_design
+ DGN_new_state
registrace, editace users

+ TXT_new_coordinates

Udaj e_o_uziv ateli

ZIP_file::DAT_new _state_design
Obj ednav ka

ZIP_file::DGN_new _state
Prehled_proj ektu

Nov y_proj ekt

DB Dikat

ZIP_file::TXT_new _coordinates

ST_uziv atele

ST_proj ekty
ST_obj ednáv ky

Základní schéma komponent klienta, který převádí data geometrického plánu do nového výměnného formátu v prostředí internetu
9. Závěr
Výrazným zlepšením datové komunikace mezi katastrálními pracovišti a externími odběrateli
dat by byla možnost elektronickým způsobem specifikovat výběrovou podmínku a seznam datových
skupin, které požaduje zpracovatel geometrického plánu. Jedná se o možnost nadefinovat v datovém
souboru ISKN polygon pro výběr prvků nezbytných pro zpracování zakázky.
Jedním z možných řešení tohoto problému je zřídit internetovou (webovou) službu. Výsledkem tohoto řešení, by byl XML dokument zaslaný uživateli. Lépe řečeno jde o službu, která na základě výměny XML dokumentů dokáže komunikovat s dalším segmenty v prostředí internetu. Řešení
tedy vyžaduje doplnění a úpravy na straně ISKN a vytvoření webové XML služby.
Je zřejmé, že poskytování výstupů prostřednictvím Internetu je vázáno na propustnost sít, a
proto bude z počátku jen pro změnové dávky menších zákazníků. Další rozvojem souvisí s vývojem a
penetrací síťového prostředí a technologií s tím spojených. Kapacitně objemnější dávky lze taktéž řešit
tradičním postupem.
Importní dávky do ISKN, zpracované zhotovitelem geometrického plánu, by měly být zasílány taktéž prostřednictvím Internetu s využitím elektronické podatelny resortu ČÚZK, spolu s výměnným formátem NVF (VFK) a doprovodnou dokumentací v rastrové podobě (náčrty, výpočetní protokoly apod.).
Zpracování výměnného formátu dat geometrického plánu mezi oprávněným zeměměřičem a
ISKN je proces velmi obtížný s ohledem na velké množství variant možných při zpracování měření
v rozsáhlých lokalitách. Proto je výhodné vytvoření on-line webové aplikace pro zpracování výměnného formátu z dat geometrického plánu (jak popisuje tento příspěvek) a až poté, prostřednictvím navržené služby, zaslání dat do ISKN.
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Exchange format processing of the Information System of the
Cadastre of Real Estates by web application
Abstract
Traditional way of field sketches process is revaluated and fills in new possibilities, which allows using nowadays information technologies. Conditions of ISKN exchange format process allow project
construction and it’s checking, a method of the service payment, solve portal VÚGTK for conversion
field sketch data into exchange format form. In the following it’s deal with advantages of data exchange in electronic form and on-line access to geodata.
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NOVÝ VÝMĚNNÝ FORMÁT ISKN A OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ
Ing. Stanislav Tomeš

GEPRO, spol. s r.o.
150 00 Praha 5, Štefánikova 52, Česká republika
e-mail: stanislav.tomes@gepro.cz

Abstrakt
Zavedení povinnosti odevzdávat geometrické plány v digitální podobě, největší změny v českém katastru pro geodetickou veřejnost od zavedení ISKN (Informační systém katastru nemovitostí), přimělo
zhotovitele těchto plánů k větší technologické kázni. Těsná spolupráce ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální), softwarových firem a geodetů při praktickém zpracovávání geometrických plánů
vede k snazšímu nalezení optimálního řešení celé technologie.

1. Úvod
Povinnost platná od začátku tohoto roku, odevzdávat geometrické plány v digitální podobě, lze jednoznačně považovat za největší změnu ve zpracování geometrických plánů. Tato novinka významně
změnila přístup většiny vyhotovitelů geometrických plánů k jejich zpracování. Všichni byli nuceni
nainstalovat na své počítače nové verze programů pro zpracování geometrických plánů, což pro velkou část zpracovatelů také znamenalo takový program koupit. Mnoho vyhotovitelů geometrických
plánů pracovalo ještě s programy pro operační systém MS-DOS na starých počítačích a byli proto nuceni pořídit si také nový počítač. To však nebyly všechny výdaje, které nový způsob vyhotovování
geometrických plánů vyžadoval. Další náklady jsou spojeny s osvojením si nového způsobu práce a
ovládání nových programů. Někteří geodeti se rozhodli jít cestou samouků a zkoušet metodou pokusu
a omylu, jiní zvolili jednodušší cestu a využili školení, která firmy produkující programové vybavení
pro své uživatele pořádala, ať již bezplatně, nebo za úplatu.
Nákup nového softwaru, hardwaru a školení představoval jen jednu skupinu změn. Následovaly problémy, které vznikaly při řešení konkrétních zakázek a situací. Uplatnění nového způsobu zpracování
geometrických plánů bylo provedeno opravdu rychle, stávalo se proto a ještě se může stát, že některé
mezní situace při přenosu nebo zpracování dat mohou způsobit problémy. Mnoho otázek bylo spojených s výkladem Pokynů č. 30 vydaných ČÚZK v únoru 2004 a následujících dodatků, které definovaly, na kterých územích a jakým způsobem se mají geometrické plány v digitální podobě odevzdávat.
Ačkoli se uskutečnila řada školení pracovníků katastrálních úřadů i vyhotovitelů geometrických plánů
na jednotlivých pracovištích resortu ČÚZK, přesto v praxi docházelo k mnoha nedorozuměním při
přípravě dat pro geometrické plány, i při odevzdávání hotových geometrických plánů.

2. Příprava podkladů
Pro vyhotovení geometrického plánu potřebuje zhotovitel získat údaje o platném stavu KN (katastru
nemovitostí). V prostorech s DKM (digitální katasrální mapa) si v současnosti o tyto údaje může požádat nejlépe zasláním polygonu ohraničujícím zájmové území na KP (katastrální pracoviště). V optimálním případě KP připraví soubor VFK (nový výměnný formát), který bude obsahovat grafickou i
textovou část operátu. Grafická část (mapové podklady) by měla obsahovat celé uzavřené parcely a
textová část informace o parcelách. V praxi tomu tak ovšem často není, což činí velké problémy hlavně při práci s rozsáhlými parcelami, např. komunikacemi apod. Problémem je skutečnost, že vyhotovitelé geometrických plánů nemusí mít k dispozici mapový podklad, nad kterým by požadovaný polygon vytvořili.
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3. Import dat
Import dat by neměl být příliš komplikovanou záležitostí. Pokud jsou data dobře připravena, pak jejich
import do potřebných programů probíhá bez potíží. V praxi způsobují problémy především nesprávně
připravené vstupní soubory VFK. Nedostatky jsou způsobeny např. vydáváním dat pro území jiná než
kde je DKM, nebo chybami v přípravném programu či v samotných datech.

4. Zpracování geometrických plánů
V procesu samotného zpracování geometrických plánů na první pohled nenastaly žádné změny. To
ovšem platí jen pro „papírovou“ část. Pokud je vyhotovitel geometrického plánu nucen provést i digitální zpracování, pak již zde změny jsou, ačkoliv nejsou znatelné na první pohled. Navrhované změny
v platném stavu katastrální mapy se totiž musí zakreslit tak, aby je bylo možno následně automatizovaně zpracovat. Tento požadavek vedl k vývoji specializovaných funkcí, které vyhotovitele provázejí
zpracováním tak, aby nemohli vytvořit kresbu, která by později nešla automatizovaně zpracovat. Přesto však mohou v kresbě vznikat určité chyby, proto jsou programy vybaveny nástroji k jejich odhalení.
Vzniklé chyby jsou v zásadě dvojího druhu: na pohled neviditelné, a na pohled viditelné. Ať už je
chyba jakákoli, později nedovolí automatizované zpracování návrhu tak, aby výsledek odpovídal požadované skutečnosti. Chyby, které nejsou na pohled patrné, jsou např. volné linie končící na jiné linii
jen opticky (nedotahy a přetahy), křížení linií bez bodu - průsečíku, apod. Při zpracování geometrických plánů je proto nutné dodržet topologicky čistou kresbu, což nelze zkontrolovat pohledem (na
obrazovku nebo výtisk). Kontrolu topologie provede za vyhotovitele příslušná aplikaceSoftwarová
řešení dovedou zkontrolovat i náležitosti, které sice viditelné jsou, ale vyhotovitel je může snadno
přehlédnout. Takovou chybou může být např. umístění několika parcelních čísel do jedné parcely,
chybějící parcelní číslo nebo symbol kultury.
Ke zpracování návrhu změn KN v digitální podobě je proto zapotřebí daleko větší technologické „grafické“ kázně, než při dřívějším zpracování „jen pro tisk“.

5. Export dat
Z připraveného návrhu změn platného stavu KN se nakonec vytvoří nový soubor VFK, který obsahuje
pouze popis změn, které by se měly provést v platném stavu KN. Tento soubor samozřejmě obsahuje
změny v grafickém i v písemném operátu. Hodně uživatelů se ptá, zda by se nedalo "podívat" na tento
výsledek (zobrazit ho). To ale již z principu není možné - co se mění vidí vyhotovitel již při zpracování, a jak to dopadne na KP je možné pouze importem vytvořených změnových vět na platný stav KM
(katastrální mapa).

6. Závěr
Z již uvedeného je patrné, že ideální postup zpracování geometrického plánu neexistuje, ale optimálnímu stavu se neustále přibližuje. Největším problémem při digitálním zpracování zatím zůstává variabilita vstupních dat: DKM, KMD (katastrální mapa digitalizovaná), grafika včetně RES (registr souřadnic), pouze grafika a některé nejasnosti při řešení problému „digitálním způsobem“. Již nyní je
však zřejmé, že digitální zpracování přináší vyšší komfort při zpracování geometrických plánů (kontroly, sjednocení způsobu řešení (počítač si nedomýšlílí - potřebuje všechno přesně a od každého stejně)) a to, jak všichni doufáme, povede dále k vyšší efektivitě při zpracování geometrických plánů.

274

Nový výměnný formát ISKN a optimální zpracování geometrických plánů

GEOS 2006

New Data Exchanhe Format of the Information System of the Land
Registry and the Optimal Processing of Survey Plans
Abstract
Duty incumbent on surveyors to commit digital survey plans is the most importatnt revision in the
Czech cadastre since the implementation of the Information System of the Land Registry. Very close
cooperation among the Czech Office for Surveying, Mapping And Cadastre, surveyors and providers
of IT services and solutions leads to the much easier selection of optimal result.

Obr.1 Vyhotovení geometrického plánu v novém výměnném formátu VFK
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DIGITÁLNÍ ZPŮSOB VYHOTOVENÍ ZÁZNAMU PODROBNÉHO
MĚŘENÍ ZMĚN – ZÁZNAMU VYTYČENÍ HRANICE
Ing. Ivana Valdová, Ing. Milan Kocáb

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
250 66 Zdiby 98, Praha-východ, Česká republika
e-mail:Ivana.valdova@vugtk.cz, milan.kocab@vugtk.cz

Abstrakt
Příprava dokumentace pro vytvoření náčrtu záznamu podrobného měření změn, digitalizace grafických podkladů, postup transformace do S-JTSK a dotransformace na identické body (technologické
kroky), vyhotovení digitálního náčrtu, tiskové výstupy v tradiční formě.

Úvod
Tvorba záznamů podrobného měření změn ZPMZ má v katastru nemovitostí již dlouholetou
tradici. Dokonalé uchování naměřených hodnot s možností jejich případné rekonstrukce umožňuje
právě dokumentace obsažená v ZPMZ. Důležitou součástí ZPMZ je právě její náčrt, který v grafické
formě dokumentuje naměřené hodnoty. Forma náčrtu má legislativní povahu, ale způsob vyhotovení
může být různý např. tradiční způsob kreslení, digitální metoda nebo kombinace obou. Jako výsledek
zůstává stále tradiční tiskový výstup a stvrzovací doložka.
Digitální technologie řeší problematiku sjednocování mapových a jiných podkladů pro tvorbu
ZPMZ.

Podklady pro vyhotovení geometrických plánů a záznamů podrobného měření
změn (ZPMZ)
Podklady pro vyhotovení geometrických plánů a záznamů podrobného měření změn, jsou poskytovány zpracovatelům nového geometrického a polohového určení Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dle pokynu ČUZK číslo 30 ze dne 25. února 2004 č.j. 6114/2003-22, včetně dodatku č.1 ze dne 4. října 2004 č.j. 5415/2004-22 a dodatku č. 2 ze dne 26. července 2005 č.j. ČÚZK
3333/2005-22.
Povinnost měření v S-JTSK je v současné době uložena téměř na celém území republiky. Podklady jsou poskytovány v nezbytném rozsahu s ohledem na polohopisnou mapu velkého měřítka s
informací, která mapa v těchto prostorech plní funkci katastrální mapy.
V prostorech s digitální katastrální mapou (DKM) katastrální pracoviště poskytuje data v novém
textovém výměnném formátu *.VFK. Dále poskytuje kopie měřických náčrtů, předcházejících záznamů podrobného měření změn, předcházejících GP a geodetických údajů bodů polohových bodových
polí. Dále je možné při zpracování geometrických plánů využít podkladů popisných informací k mapě
bývalého pozemkového katastru i příslušné písemné údaje z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí. K dispozici, pro vyhotovitele geometrických plánů (GP) jsou také výstupy
z databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů (DATAZ) na internetových stránkách Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního na http://dataz.cuzk.cz/ a informace o parcelách a číslech popisných v rámci katastrálního území a to bezplatně.
V územích, ve kterých není DKM, poskytuje katastrální pracoviště pro zpracování GP a ZPMZ
především kopie katastrální mapy v sáhovém nebo dekadickém měřítku s údaji o délkové srážce tisko-
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vého podkladu, kopii z mapy dřívější pozemkové evidence a kopii z grafického přehledu parcel ve
zjednodušené evidenci.

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)
Záznam podrobného měření změn se zhotovuje k zápisu takových změn údajů katastru, které
jsou spojeny s měřením v terénu. Vyhotovuje se ke změně polohového a geometrického určení nemovitostí dochází při změně hranice parcel a budov v terénu, při určení nezměněného stavu s vyšší přesností určení podrobných bodů a při opravě chyb. Součástí ZPMZ jsou veškeré naměřené hodnoty.
Záznam podrobného měření změn obsahuje tyto hlavní části:
a) údaje popisového pole (záhlaví)
b) náčrt (dosavadní stav polohopisu katastrální mapy a mapy dřívějších evidencí a stav nového
stavu kreslený tlustou plnou čarou)
c) zápisník měření (záznamů neměřeních hodnot)
d) protokol o transformaci,
e) výpočet (souřadnic, výměr parcel a dílů)
f) protokol o splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřické činnosti,
g) údaje o seznámení s průběhem a označením nových nebo změněných lomových bodů hranic
pozemků,
h) návrh zobrazení změny
i) ověření provedených prací úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem na kopii výstupu
z digitálního (nebo klasického) způsobu vyhotovení GP a ZPMZ.
Téměř všechny součásti ZPMZ se již běžně vyhotovují v digitální formě a takto se předávají i
na katastrální pracoviště. Pouze pro zpracování náčrtu a údajů popisového pole využívá ve značné
míře tradiční způsob práce, tj. v papírové formě. Při digitálním způsobu vyhotovení náčrtu je třeba
nejdříve všechny podklady z katastrálního pracoviště převést do digitální formy (pokud ještě nejsou) a
při zpracování využít programových prostředků k tomu přizpůsobených (např. DIKAT).

Digitalizace a transformace rastrových podkladů pro ZPMZ
Údaje o vlastnících a jiných oprávněních, jsou obsahem souboru popisných informací katastru
nemovitostí (SPI KN). Tyto údaje ve formátu *.VFK jsou načteny do databáze programového
systému.
Pokud zpracovaná lokalita neobsahuje data DKM, je třeba provést digitalizaci podkladů a jejich transformaci do S-JTSK.
Celý úkol je možné rozdělit do jednotlivých pracovních etap, jde o etapy zpravidla latentní,
řešené příslušnými programy, které mohou v programovém řešení probíhat najednou. Jedná se o
etapy:
•
•
•

eliminace srážky papíru původních mapových listů
vyrovnání hranic sousedních katastrálních území
transformace zpracovávané lokality do S-JTSK.

Pro transformaci je třeba použít metodu, která ve všech etapách transformace používá stejný
transformační model - podobnostní transformace doplněná o eliminaci nepravidelných lokálních
deformací. Způsob eliminace těchto lokálních deformací je založen na metodě kolokace. Tato
metoda vlastně představuje teoretický základ navržené metodiky, který umožňuje provést korektní
statistické hodnocení dosažených výsledků celé transformace.
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Hlavní vlastností metody kolokace, jíž se odlišuje od klasické metody např. nejmenších čtverců, je zavedení doplňujících náhodných veličin (tzv. signálu), které modelují odchylky skutečných
poloh bodu od jejich očekávané polohy dané přibližným parametrickým modelem (tzv. trendem).
Tyto doplňující veličiny obvykle nejsou přístupné přímému měření a jejich hodnoty je třeba určit
při stanovení parametrů přibližného modelu.

Pracovní postup při převodu rastrů do S-JTSK
Postup převodu se skládá z několika etap:
•

•
•

Vyrovnání rastrové mapy na ideální mapový rám a společnou hranici
 Přibližné umístění mapy pomocí afinní transformace
 Zadání identických bodů na rámech mapových listů
 Zadání identických bodů na katastrální hranici
Vyrovnání na rám a společnou hranici metodou kolokace
Transformace „vyrovnané“ mapy do S-JTSK

Pro rastrovou mapu se pro vyrovnání zadávají rohové body rámu a pětipalcové značky na rámu.
Pětipalcové značky si na protějších stranách rámu nemusí odpovídat, ani jich nemusí být stejný počet.
Pokud není možné některou ze značek odečíst, je možné ji nahradil jinou palcovou značku v okolí
nebo úplně vynechat. Jedinou podmínkou je, aby na každé hraně rámu byla odečtená alespoň jedna
polohová ryska (značka)
Identické body na společně zobrazené části hranice se zadávají jako dvojice bodů, v libovolném pořadí určeném uživatelem. Po zadání všech identifikovatelných identických bodů je možné
spustit transformaci, která provede vyrovnání na rám a hranici u všech připojených rastrových map.
Transformace pracuje též s neúplnými mapovými listy způsobem vyrovnání na rám a hranici,
včetně transformace do S-JTSK. Pro transformaci do S-JTSK je celý postup stejný jako v případě listu
úplného, odlišnost je pouze pro vyrovnání na rám a hranici, v části odečtu bodů rámu. U neúplného
rámu proběhne odečet existujících bodů rámu stejně jako u listu úplného a pak je nutné pro každý neúplný rám odečíst maximum a minimum podle rozměru ideálního rámu.
Po vyrovnání rastrových map na rám a hranici v případě map dřívějších evidencí nebo jen na rám
u map katastrálních je možno přistoupit k transformaci do S-JTSK.
Transformaci do S-JTSK je možné provést i rovnou po přibližném připojení rastru do kladu mapových listů afinní transformací, pokud je rastrový soubor dostatečně kvalitní a není již nutné ho vyrovnávat na rám.
Pro ověření způsobu polohové přesnosti transformace sáhové mapy do S-JTSK slouží identické
body vyhledané v terénu a v rastru původní sáhové mapy. Obtížnost určení a nejistá identifikace těchto
bodů v obou mapách je důsledkem především:
•
•

značného časového rozdílu mezi tvorbou obou základních map
neexistencí dostatečného množství identických bodů v oblastech extravilánu.

Vytvoření digitálního náčrtu ZPMZ
Digitální ZPMZ se vytváří na podkladě stávajícího stavu dat katastru nemovitostí a měřených
hodnot v terénu sjednoceného do S-JTSK. Samotný náčrt je výřezem (kompilátem) mapových podkladů (nejčastěji mapy katastrální a mapy původního pozemkového katastru), který se uloží do samostatného souboru.
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Mapové podklady pro vytvoření geometrického plánu

Tvorba samotného ZPMZ probíhá v několika krocích:
•

Z měřených hodnot jsou vypočteny souřadnice podrobných bodů zpracovávané změny, které
se importují i s body dříve určenými do databáze. Pro konstrukci změny katastrální mapy se
všechny body vizualizují v grafickém prostředí.

Mapové podklady se zaměřenými podrobnými body
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Vektorizované mapové podklady dle měřených podrobných bodů

•

Při konstrukci nového stavu katastrální mapy v grafickém prostředí systému je nutné zrušit
neplatný stav a zakreslit nový stav. Takto provedená změna se následně převádí do databáze a
dále je podkladem pro změnu v KN.

Digitální ZPMZ se zákresem změn bez rastrového podkladu
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Součástí náčrtu ZPMZ musí být i zakreslení měřické sítě, identických bodů, oměrných a konstrukčních měr, detail, šrafování budov, a pod.

Tisková podoba náčrtu ZPMZ
Technologie digitální tvorby náčrtů ZPMZ v současné době musí být završena tiskovým výstupem
na papír a doplněna stvrzovací doložkou.

Tiskový výstup pro digitální ZPMZ

Náčrt ZPMZ má formální náležitosti grafického znázornění plánu a tiskne se v měřítku, které
umožní všechny údaje zobrazit zřetelně i při jeho případné další reprodukci.Významnější obsah náčrtu
se zvýrazní (např. měřická síť červeně, nové budovy šrafováním), nesmí tím však být zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost náčrtu. Tisková forma náčrtu má formát A4 a v případě většího formátu
(při měření většího rozsahu) se skládá do uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho
příslušnosti k záznamu podrobného měření změn nebo má-li náčrt více samostatných částí než 3 uvede
se na první z nich také jednoduchý přehled kladu náčrtů.

Závěr:
Digitální technologie tvorby náčrtů ZPMZ vyžaduje oproti tradičním metodám jisté softwarové
vybavení a také značnou dovednost vyhotovitele pro práci s počítačovou grafikou. Nicméně tyto dovednosti napomohou k značnému zvýšení výsledků kvality díla. Zvláště způsob vektorové transformace podkladů do S-JTSK umožní přesnější lokalizaci měřených bodů v podkladovém náčrtu, z čehož
lze využít i při vytyčování lomových bodů hranic pozemků. Sjednocení různých podkladů pro konečné
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vyjádření geometrického a polohového určení nemovitostí umožňují nové postupy digitální tvorby
ZPMZ a zvyšují kvalitu a v konečné fázi i ekonomiku prováděných prací.
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DIGITAL WAY TO CREATE THE NOTE OF DETAILED CHANGE
SURVEY - NOTE ON SETTING-OUT OF BOUNDARY
Abstract
Development of a module for note of detailed change survey sketch creation, digitisation of graphical
backgrounds, process of transformation to S-JTSK datum and final transformation on identical points
(technological steps), creation of digital sketch, print outputs in conventional format.
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Abstrakt
Článek popisuje problematiku rastrových formátů katastrálních map a map dřívějších pozemkových
evidencí, práce s nimi včetně transformací jednobitových rastrů v prostředí MicroGEOS Nautil. Největší pozornost je věnována novému postupu pro převod rastrových map v původním souřadnicovém
systému do Systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) se současným vyrovnáním na
rám mapového listu a společnou katastrální hranici. Taktéž postupu práce s rastry v případě tzv. „orientačního skenování“ katastrálních map na plastových fóliích, který umožňuje rychlé „sestykování“
mapových listů a převod sáhových map do S-JTSK v rastrové formě.
Druhá část příspěvku je věnována porovnání známých metod pro převod rastrových map do S-JTSK,
se zaměřením na dosaženou přesnost, rychlost zpracování a přívětivé uživatelské rozhraní. Součástí
příspěvku je i porovnání přesnosti známých metod transformací sáhových katastrálních map do
S-JTSK.

1. Úvod
Systém MicroGEOS Nautil obsahuje skupinu funkcí pro komplexní práci s rastrovými daty. Funkce
jsou primárně zaměřeny na práci s jednobitovými rastry ve formátu CIT, s těmito rastry je možné,
kromě jednoduchého připojování a zobrazování provádět i velké množství transformací a dalších
úprav. K dispozici je též funkce pro nový postup převodu rastrových map v původním souřadnicovém
systému do S-JTSK a pro účely tzv. „orientačního skenování“, rychlé sestykování a převod rastrů mapových listů sáhových map do S-JTSK. Plnobarevné rastry – ortofotosnímky je možné zobrazovat
pomocí přehledek a volit jejich zabarvení. Všechny rastrové funkce jsou plně integrovány do prostředí
systému MicroGEOS Nautil, který Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) používá v celém
resortu pro obnovu katastrálního operátu.

2. Převod sáhových katastrálních map v Systému stabilního katastru (S-SK) do
S-JTSK včetně vyrovnání hranice
Problémem převodu katastrálních map v sáhovém měřítku v souřadnicových systémech stabilního
katastru do S-JTSK se resort ČÚZK zabývá již delší dobu. Výzkum ve VÚGTK měl za cíl připravit
pro uživatele optimální způsob převodu, který bude nenáročný a logický a zajistí maximální možnou
kvalitu výsledku, co do přesnosti a obsahu polohopisu katastrální mapy.
Celý úkol je možné rozdělit do jednotlivých pracovních etap, jde o etapy zpravidla latentní, řešené
příslušnými programy, které mohou v programovém řešení probíhat najednou. Jedná se o etapy:
• eliminace srážky papíru původních mapových listů
• vyrovnání hranic sousedních katastrálních území
• transformace zpracovávané lokality do S-JTSK
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2.1 Teoretické principy převodu
Navrhovaný přístup k převodu rastrových obrazů map původního pozemkového katastru (PPK) je
založen na jednotné metodice, která umožňuje provést transformaci každého mapového listu
v jediném kroku, ale z důvodu průběžné kontroly je vnitřně rozčleněna na 3 dílčí etapy:
• transformace rastrových souřadnic na rozměr mapového rámu
• vyrovnání katastrální hranice
• transformace celého rastru
 s vyrovnáním katastrální hranice
 bez uvažování katastrální hranice
Ve všech etapách transformace se používá stejný transformační model – podobnostní transformace
doplněná o eliminaci nepravidelných lokálních deformací. Způsob eliminace těchto lokálních deformací je založen na metodě kolokace. Tato metoda vlastně představuje teoretický základ navržené metodiky, který umožňuje provést korektní statistické hodnocení dosažených výsledků celé transformace.
Hlavní vlastností metody kolokace, jíž se odlišuje od klasické metody např. nejmenších čtverců, je
zavedení doplňujících náhodných veličin (tzv. signálu), které modelují odchylky skutečných poloh
bodu od jejich očekávané polohy dané přibližným parametrickým modelem (tzv. trendem). Tyto doplňující veličiny obvykle nejsou přístupné přímému měření a jejich hodnoty je třeba určit při stanovení
parametrů přibližného modelu.
2.2 Pracovní postup při převodu do S-JTSK
Postup převodu se skládá z několika etap:
• Vyrovnání rastrového obrazu map PPK na matematicky určený rozměr a společnou katastrální
hranici
 Přibližné umístění obrazu mapy PPK pomocí afinní transformace
 Zadání identických bodů na rámech mapových listů
 Zadání identických bodů na katastrální hranici
• Vyrovnání na rám a společnou hranici metodou kolokace
• Transformace „vyrovnané“ mapy do S-JTSK
Celý postup je plně integrován v prostředí MicroGEOS a ovládá se funkcemi „Transformace“. Pracuje
se po jednotlivých mapových listech a pro každou rastrovou mapu se pro vyrovnání zadávají rohové
body rámu a pětipalcové značky na rámu. Pětipalcové značky si na protějších stranách rámu nemusí
odpovídat, ani jich nemusí být stejný počet. Pokud není možné některou ze značek odečíst, je možné ji
nahradit jinou palcovou značku v okolí nebo úplně vynechat. Jedinou podmínkou je, aby na každé
hraně rámu byla odečtená alespoň jedna palcová ryska.
Identické body na společně zobrazené části hranice se zadávají jako dvojice bodů, v libovolném pořadí
určeném uživatelem. Po zadání všech identifikovatelných identických bodů je možné spustit transformaci, která provede vyrovnání na rám a hranici u všech připojených rastrových map.
Celý systém transformací umí též pracovat s neúplnými mapovými listy způsobem vyrovnání na rám
a hranici, včetně transformace do S-JTSK. Pro transformaci do S-JTSK je celý postup stejný jako
v případě listu úplného, odlišnost je pouze pro vyrovnání na rám a hranici, v části odečtu bodů rámu.
U neúplného rámu proběhne odečet existujících bodů rámu stejně jako u listu úplného a pak je nutné
pro každý neúplný rám odečíst maximum a minimum podle matematicky určeného rozměru.
3. Systém práce s rastry katastrálních map pro účely tzv. „orientačního skenování“
Úkolem bylo vytvořit nový systém pro práci s rastry aktuálních katastrálních map pro účely tzv. „orientačního skenování“, který umožní rychlé sestykování a převod rastrů mapových listů sáhových map
do S-JTSK pro vedení definičních bodů parcel a jednotného systému lokalizace v S-JTSK.
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Hlavními požadavky bylo začlenění fungujícího stávajícího systému MicroGEOS, jednoduchost
a intuitivita ovládání a možnost volby nejvhodnějšího postupu dle požadavků katastrálních úřadů.
Převod rastrových obrazů katastrálních map do S-JTSK je založen na stejném postupu jako při převodu map původního pozemkového katastru, pouze s tím rozdílem, že u sáhových katastrálních map je
souvisle pokryt celý mapový list a odpadá tudíž vyrovnání hranic katastrálních území.
Převod rastrů mapových listů pro orientační skenování se skládá ze dvou etap:
• Vyrovnání rastrové mapy na matematicky určený rozměr mapových rámů
 Přibližné umístění rastrového obrazu mapy pomocí afinní transformace
 Vyrovnání mapy na matematicky určený rozměr rámu metodou kolokace
• Transformace vyrovnané mapy do S-JTSK
Celý postup je navržen s ohledem na maximální jednoduchost a rychlost provedení s požadavkem na
nutnost zadávat minimální počet parametrů. Zároveň však umožňuje uživateli zadat větší množství
identických bodů rámu a získat tak velice dobré výsledky vyrovnání na rám.
Naopak v případě dostatečně přesného umístění mapového listu již pomocí afinní transformace je
možno vynechat vyrovnávání na mapový rám pomocí kolokace a přejít rovnou k transformaci do
S-JTSK.
3.1 Pracovní postup pro účely tzv. „orientačního skenování“
Celý převod probíhá v homogenním prostředí MicroGEOS a je obsluhován skupinou funkcí Transformace. Naskenovaná rastrová mapa se přibližně umístí do příslušného listu vektorového kladu mapových listů pomocí afinní transformace na rohy matematicky určeného rozměru rámu, a dále je možno přistoupit k vyrovnání na rám metodou kolokace. Pro vyrovnání rastrového obrazu katastrální mapy na rám se zadávají jednak rohové body rámu a dále pak palcové rysky rámu. Zadává se vždy dvojice identických bodů (první v systému rastru a druhý dle kladu mapových listů) a vektorové buňky
palcových značek.
Je nutné zadat minimálně rohové body rámu a jednu palcovou rysku na každé hraně rámu. Pro získání
lepších výsledků vyrovnání lze zadat všechny pětipalcové značky, případně i palcové. Při zadávání
není nutné, aby byl počet odečtených palcových značek na jednotlivých hranách rámů stejný
a jednotlivé palcové značky si nemusí ani odpovídat.
Po zadání všech potřebných parametrů je možné odečtené body uložit pro pozdější či opakované
spuštění transformace.
Touto funkcí je možné na matematicky určený rozměr rámu vyrovnat i mapové listy s neúplným rámem. Postup je stejný jako v případě map dřívějších pozemkových evidencí. Po zadání všech dostupných parametrů se zvolí položka „Min a max“ a podle vektorového kladu listů se zadává levý dolní
roh (minimum) a pravý horní roh (maximum). Další práce již probíhá shodně jako v případě úplných
mapových listů.
4. Transformace do S-JTSK
Po vyrovnání rastrových map na rám a hranici v případě map dřívějších evidencí nebo jen na rám
u map katastrálních je možno přistoupit k transformaci do S-JTSK.
Transformace do S-JTSK ze stejného dialogového okna se spustí po přibližném připojení z rastru pomocí afinní transformace na klad mapových listů. Jako typ transformace je třeba zvolit „SSK →
SJTSK“ a dále vybrat souřadnicovou soustavu sáhové mapy (Gusterberg, Sv. Štěpán). Tím je celé
zadávání parametrů ukončeno a je možno spustit transformaci.
Transformace se provádí pomocí tzv. „globální klíče“ což je soubor identických bodů, který obsahuje
souřadnice v původním souřadnicovém systému a taktéž body v S-JTSK. Globální klíč schválil ČÚZK
a používá ho jako jednotného tabulkového klíče pro transformace ze systému stabilního katastru do
S-JTSK.
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5. Porovnání metod pro převod rastrových map
Transformaci sáhových katastrálních map do S-JTSK si vynucuje hned několik důvodů. Mezi hlavní
patří např. okolnost, že definiční body parcel mají být určeny v S-JTSK nebo že hranice bonitovaných
půdně ekologických jednotek jsou určovány v S-JTSK a nebo např. že katastrální složka mapy
1 : 5000 je v S-JTSK a další důvody. Pro převod se dlouhou dobu používaly tzv. „mílové tabulky“,
sestavené ve čtyřicátých letech minulého století. VÚGTK tyto tabulky opravil a sestavil grafické soubory kladů mapových listů v jedné či druhé soustavě a tyto pak sloužily např. při tvorbě katastrálních
map digitalizovaných (KM-D). Dalším pokusem zlepšit systém transformace do S-JTSK bylo vyvinutí
metody plátování Doc. Ing. V. Čady, CSc. VÚGTK zkoumal přednosti a hlavně přesnost dosaženou
jednotlivými metodami.
Pro porovnání výsledků převodu sáhových katastrálních map do S-JTSK těmito třemi dostupnými
metodami bylo vybráno 6 katastrálních území, rozložených po celém území České republiky. Jde
o katastrální území původně s katastrální mapou v sáhovém měřítku 1: 2880, kde je dnes platná digitální katastrální mapa (DKM) získaná novým mapováním (kód charakteristiky kvality podrobných
bodů 3). S touto mapou byly porovnány mapy všech šesti katastrálních území, převedené následujícími postupy převodu:
• Klasická metoda – afinní transformace
• „Čadova“ metoda – metoda plátování
• VÚGTK – metoda kolokace
Katastrální území vybraná k ověřování převodu:
• k.ú. Derflice, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
• k.ú. Horní Miletín, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
• k.ú. Chlum u Děčína, Katastrální úřad pro Ústecký kraj
• k.ú. Milevo, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
• k.ú. Opočínek, Katastrální úřad pro Pardubický kraj
• k.ú. Teplice nad Bečvou, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Chlum

Opočínek

Milevo

Teplice
Miletín
Derflice

Rozložení testovacích území po České republice
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Všechna tato katastrální území byla třemi uvedenými metodami převedena ze S-SK do S-JTSK. Pro
ověření přesnosti převodu byly pro jednotlivá katastrální území:
• Na rastrech původních sáhových map v S-SK a na příslušných mapových listech DKM zvoleny identické body.
• Určeny souřadnice identických bodů z grafického souboru DKM.
• Určeny souřadnice identických bodů původních map převedených do S-JTSK 3-mi metodami.
• Porovnány souřadnice identických bodů určené převodem (3x) se souřadnicemi stejných bodů
z grafického souboru DKM, které byly pro tento účel považovány za správné (v případě zjevné chyby byl bod vyloučen).
• Provedeno testování nulové hypotézy pro vyloučení podezření na systematickou chybu.
• Stanoveny a porovnány střední souřadnicové chyby pro jednotlivé metody převodu a lokality.
5.1 Volba identických bodů
Pro ověření metody převodu sáhové mapy v S-SK do S-JTSK slouží identické body určené v digitální
katastrální mapě a v rastru původní sáhové mapy. Obtížnost určení a nejistá identifikace těchto bodů
v obou mapách je důsledkem především:
• značného časového rozdílu mezi tvorbou obou základních map
• neexistencí dostatečného množství identických bodů v oblastech extravilánu
V zastavěných částech zpracovávaného území, kde je zdánlivě dostatek podrobných bodů, způsobují
nejistotu identifikace bodů předpokládané změny hranic parcel (přestavby a přístavby budov, změny
hranic komunikací, především polních cest apod.). V takových případech byly voleny (pokud to bylo
možné) dvojice identických bodů, které mohly odhalit nesprávnou volbu některého z nich. Důležitou
podmínkou při volbě bodů bylo i jejich rovnoměrné rozvržení po celém katastrálním území.
5.2 Vyhodnocení rozdílů na identických bodech
Pro každou zkoumanou lokalitu byl stanoven soubor identických bodů, které jsou dobře identifikovatelné na rastrových obrazech (S-JTSK) všech tří porovnávaných metod.
Pro všechny metody jsme získali soubory souřadnicových rozdílů, které lze pokládat za výběrový soubor hodnot příslušný nějakému dvojrozměrnému náhodnému vektoru s normálním rozdělením pravděpodobnosti a nulovou střední hodnotou.
Hypotézu o nulovosti střední hodnoty, tzv. nulovou hypotézu jsme testovali vhodným statistickým
testem. Pokud tato hypotéza nebude zamítnuta, bude možno odhadnout střední souřadnicovou chybu
náhodného vektoru. Pomocí této chyby byly porovnány jednotlivé metody transformace.
Pro vyhodnocení přesnosti bylo zvoleno 6 výše uvedených lokalit. Do celkového vyhodnocení se jich
dostalo pouze 5 a to z důvodu nemožnosti identifikace identických bodů na hranici katastrálního území v případě Teplic nad Bečvou.
5.3 Test nulové hypotézy pro jednotlivé lokality
Pro hladinu významnosti α = 0,05 platí tα2 = 5,99 .
Lokalita

Bodů

Afinní

Čada

VÚGTK

Derflice

13

5,69

1,34

1,01

Horní Miletín

26

2,85

8,76

1,84

Chlum

32

0,88

3,33

0,43

Milevo

17

6,20

0,57

7,80

Opočínek

17

0,14

3,24

0,18
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Při testování nulové hypotézy byla nulová hypotéza zamítnuta ve třech případech, zde je tedy možné
očekávat vliv systematické chyby.
5.4 Odhad střední souřadnicové chyby
Odhad střední souřadnicové chyby byl proveden u všech 5-ti lokalit bez ohledu na to, zda bylo testování nulové hypotézy úspěšné či nikoliv. U lokalit a metod, kde byla nulová hypotéza zamítnuta, je ve
střední souřadnicové chybě zahrnuta i systematická část.
Lokalita

Bodů

Afinní

Čada

VÚGTK

Derflice

13

2,93

2,88

1,95

Horní Miletín

26

1,70

2,08

1,59

Chlum

32

2,05

2,13

2,04

Milevo

17

2,21

1,95

2,31

Opočínek

17

1,53

1,77

1,64

Střední souřadnicové chyby na identických bodech v jednotlivých lokalitách jsou pro všechny 3 metody přibližně stejné.

[m]

Klasická - Afinní

3

Čada - Plátování
2,5

VÚGTK - Kolokace

2
1,5
1
0,5
0
Derflice

H. Miletín

Chlum

Milevo

Opočínek

Střední souřadnicové chyby u metod pro jednotlivé katastrální území
5.5 Závěr
Výzkum testování 3 metod převodu sáhových katastrálních map do S-JTSK na 5-ti různých lokalitách
v rámci České republiky prokázal, že ani jedna z metod nevykazuje podezření na systematickou chybu. Testovací kritérium, sloužící pro odhalení systematického vlivu, bylo překročeno u všech metod
vždy maximálně u jedné lokality, což může být způsobeno místní konfigurací.
Střední souřadnicové chyby vypočtené na etalonu 5-ti různých digitálních katastrálních map jsou
v průměru srovnatelné pro všechny metody. Všechny metody převodu sáhových katastrálních map do
S-JTSK dávají výsledky odpovídající vnitřní přesnosti (nepřesnosti) zpracovávaných map původního
pozemkového katastru a na testovaných lokalitách činila střední souřadnicová chyba v průměru 2,17m.
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Výhodou metody kolokace (VÚGTK) je, že celou transformaci je možné provést v jednom technologickém kroku bez nutnosti několikerého převzorkování rastrového obrazu katastrální mapy. Oproti
ostatním metodám nedochází uvnitř mapových listů k nekontrolovanému a nepravidelnému lokálnímu
zdeformování rastru.
Největší výhodou metody kolokace (VÚGTK) je určitě možnost korektního statistického hodnocení
dosažených výsledků celé transformace, což odpovídá požadavkům zeměměřičů na hodnocení jakéhokoliv měření. Výsledky porovnání metod ukazují, že i na testovacích lokalitách bylo metodou kolokace (VÚGTK) dosaženo nejlepších výsledků.
Použití jednotného globálního klíče (ČÚZK) při transformaci sáhových katastrálních map do S-JTSK
umožňuje používat kolokaci i tam, kde již existují v S-JTSK sousední katastrální území již natransformované jinou metodou (např. plátování, afinní).
Recenzi provedla: Ing. Jitka Rubešová, vedoucí technicko-organizačního odboru katastrálního úřadu
pro Pardubický kraj
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Handling raster maps in the MG Nautil system
Abstract
The paper is dedicated to the problematic of raster formats for sooner documentation and cadastral
maps and handling them, including one-bit rasters transformation in environment MicroGEOS Nautil.
New process for raster maps transformation from original datum to the S-JTSK datum with instant
adjustment to the framework of the map sheet and neighbouring cadastral boundary is in the centre of
focus. Great attention is also paid to new operating sequence for raster maps in case of so called
"scanning for orientation" of cadastral maps on plastic drawing foil. It makes possible quick "boundary correspondation" of map sheets and fathom maps transformation to S-JTSK datum.
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The second part of the paper is focused on transformation methods comparison to S-JTSK with special
respect to achieved accuracy, rapidity of the process and user friendliness of the interface. The comparison of accuracy of known fathom cadastral maps transformation methods to S-JTSK is also part of
the article.
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LASEROVÉ SKENOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Ing. Tomáš Dolanský Ph.D., Marek Gasior
Katedra informatiky a geoinformatiky,
Fakulta životního prostředí UJEP
Ústí nad Labem
e-mail: dolansky@fzp.ujep.cz

Abstrakt
Jedno z prvních velkoplošných projektů laserového skenování na území Čech bylo provedeno pro
území Českého a Saského Švýcarska. Jelikož se jedná o území velmi netypické, pro modelování terénu téměř nevhodné ale velmi přitažlivé, jsou výsledky zpracování dat zcela unikátní.

1.

Úvod

V rámci projektu SISTEMaPARC (Interreg IIIB CADSES) jsou pořizována data pro příhraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko. Jednou z datových vrstev je i digitální model terénu, který vzniká
z měření metodou laserového skenování. Data pořizují němečtí partneři a hlavní část zpracování probíhá na drážďanské technické univerzitě. Tým spoluřešitelů na Katedře informatiky a geoinformatiky
má možnost se zapojit do filtrace dat laserového skenování a porovnává různé metody filtrací. Terén je
díky pískovcovým útvarům velmi citlivý na nastavení parametrů filtrace a proto lze v této oblasti testovat možnosti různých systémů.

Ilustrace 1: Zájmová oblast projektu SISTEMaPARC
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2.

T.Dolanský

Laserové skenery

Laserové skenovací systémy jsou v současné době nejvíce se rozvíjející oblastí. Měřící přístroj je tvořen laserovým dálkoměrem s pasívním odrazem, jehož svazek paprsků je vysílán ve velmi krátkých
impulsech s vysokou frekvencí opakování. Tento svazek paprsků je pomocí opticko-mechanické části
přístroje vysílán v určitém kroku přes celý profil. Vzniká tak mračno bodů s konstantním nebo proměnným úhlovým rozestupem. Princip vlastního laserového skeneru pro leteckou (označované jako
LIDAR) a pozemní aplikaci je velmi obdobný, liší se převážně jen příslušenstvím pro určení aktuální
polohy a orientace skeneru v prostoru. K tomu slouží na palubě letadla aparatury GPS a IMU/INS.
GPS měření je prováděno diferenciální metodou, kdy je minimálně jedna stanice umístěna na referenčním bodě. Takto je získána absolutní poloha (při použití více aparatur i orientace) nosiče
s frekvencí měření 1-2 Hz. Jednotka IMU/INS určuje relativní vektory polohy a orientace nosiče
v prostoru s frekvencí měření 10-1000 Hz. Některé laserové skenery dokáží měřit podrobné body
s frekvencí až 80 kHz. Po náletu území jsou měřená data opravena o kalibrační údaje a korekce. Výsledkem je georeferencované mračno bodů, jehož zpracování se provádí pomocí filtračních technik.

Ilustrace 2: Laserový skener firmy TopoSys
Laserové skenery jsou konstruovány buď jako profilové nebo maticové. V leteckých systémech je
zpravidla používáno profilových konstrukcí, kdy všechny směry vyslaných impulsů svazků paprsků,

Ilustrace 3: Ukázka multispektrálního snímku a detail mračna bodů
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jež jsou vychylovány opticko-mechanickou částí skeneru, tvoří plochu (rovinu, kužel). Pro zaměření
celého objektu je tudíž nutné pohybovat přímo skenerem. Všechny druhy typů skenerů lze navíc doplnit o další příslušenství jako například digitální komoru nebo RGB skener pro získání barevné informace. Další informací, kterou lze měřeným podrobným bodům dodat je hodnota odrazivosti a při několikanásobném odrazu i více měřených odrazů pro každý impuls.
Ke skenování dané lokality byl použit skener TopoSys, který používá systému optických vláken
k směrování svazku laserových paprsků. Laserovému skeneru na palubě sekundovala multispektrální
kamera, která pořizovala čtyřpásmový obraz skenovaného území s výsledným rozlišením 1m.
3.

Filtrace dat

Tak jak paprsek postupně prochází atmosférou až k zemskému povrchu, může se částečně na své cestě
odrážet od různých objektů nad terénem. Takovými objekty mohou být jednak vzrostlá zeleň, ale i
okraje budov nebo dráty vysokého napětí. Tyto body musí být ale při vytváření digitálního modelu
terénu odstraněny.
Pro člověka v zásadě není problém určit, který bod na terénu leží a který nikoli. Ruční editace mračna
bodů vzniklého při laserovém skenování ale není možná. Je tedy nutné nalézt takové automatizované
postupy, které tuto práci provedou dostatečně přesně a zejména efektivně. Mezi v současnosti používané metody patří morfologické filtry, filtry založené na porovnávání sklonu, filtry používající vyrovnání metodou nejmenších čtverců a filtry kombinující několik datových typů. Každý z těchto filtrů má
své přednosti a výsledek filtrace je výrazně ovlivněn tvarem terénu, typem zástavby a hustotou bodů
laserového měření.

Ilustrace 4: Ukázka mračna bodů po filtraci v systému TerraScan
K filtraci je používán na TU v Drážďanech systém SCOP, konkrétně modul SCOP++ Lidar, který dovoluje provádět filtraci pomocí porovnání sklonu i lineární predikce a klasifikaci dat do zvolených
tříd. Na Katedře informatiky a geoinformatiky jsme se naopak zaměřili na zpracování dat v systému
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TerraScan od finské firmy TerraSolid. Po prvních porovnáních lze konstatovat, že výsledky jsou
v obou systémech na vysoké úrovni kvality. Výhodou systému TerraScan je ovšem možnost použít
dopňkových informací z multispektrální kamery, a tak výrazně ovlivnit průběh filtrace mračna bodů.
Na obrázku 5 je viditelný rozdíl v průběhu terénu při použití informace o výskytu vegetace díky odrazivosti v infračerveném spektru záření.

a)

b)

Ilustrace 5: Porovnání výsledků filtrace systémy SCOP++ (a) a TerraScan (b) na profilu

Poděkování. Projekt je zpracován za podpory grantu INTERREG IIIB "SISTEMaPARC" 3B038
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LASER SCANNING ON THE TERRITORY OF CZECH SWISS
Abstract
One of the first large-scale projects of laser scanning on the Czech territory was realised in Czech and
Saxony Swiss. While this territory is very untypical and to terrain modelling nearly unsuitable but very
attractive, results of data processing are quite unique.
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Abstrakt
Výzkum přesnosti prvků vnější orientace leteckých měřických snímků měřených v průběhu
snímkového letu aparaturou GPS/IMU na základě analýzy dat z rozsáhlých bloků snímků pořízených
v rámci periodického leteckého snímkování území České republiky v měřítku 1: 23 000 v roce 2005
na území Plzeňského kraje. Současné možnosti přímého vyhodnocení polohopisu či ortofotomapy bez
následné digitální aerotriangulace a vlícovacích bodů v území. Účinky kalibrace úhlových prvků
vnější orientace. Doporučení optimální technologie zpracování fotogrammetrických dat získaných
barevným leteckým snímkováním na film pro účely aktualizace Základní báze geografických dat
(ZABAGED) a ke stanovení výměry půdních bloků zemědělci skutečně obdělávané půdy pro získání
dotací z fondů Evropské unie (IACS).

Komentář k počítačové prezentaci (40 snímků)
Podmínkou fotogrammetrického vyhodnocení leteckých měřických snímků ve formě polohopisu či
výškopisu topografické mapy, digitálního modelu terénního reliéfu nebo ortofotomapy je znalost
prvků vnitřní a vnější orientace těchto snímků. Zatímco prvky vnitřní orientace jsou i při opakovaném
použití téže letecké kamery stálé a byly určeny kalibrací v laboratoři výrobce, prvky vnější orientace
(dále jen „VO“) se různí v průběhu snímkového letu (snímek od snímku) a závisí na momentální
poloze vstupní pupily objektivu kamery ( souřadnice x0, y0, z0) a na třech úhlech rotace (ω, φ, κ ),
které určují polohu osy záběru v předmětovém prostoru a pootočení systému snímkových souřadnic
(x´, y´) vůči systému modelových souřadnic (x), (y), (z), který je v případě periodického leteckého
snímkování území České republiky v měřítku 1: 23 000 rovnoběžný se systémem Jednotné
trigonometrické sítě katastrální.
*
Periodické snímkování území České republiky v tříletém intervalu je určeno především pro tvorbu
barevných digitálních ortofotomap v kladu listů Státní mapy 1: 5000, které se pak využívají v resortu
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k aktualizaci Základní báze geografických dat
(ZABAGED), v resortu Ministerstva obrany pro aktualizaci Digitálního modelu území (DMÚ 25) a v
resortu Ministerstva zemědělství ke stanovení výměr půdních bloků zemědělci skutečně obdělávané
půdy pro získání dotací z fondů Evropské unie. Vyznačuje se těmito základními parametry:
●
●
●
●
●
●
●
●

od roku 2003 barevné letecké měřické snímky v měřítku 1: 23 000
dráhy letu rovnoběžné s osou Y souřadnicového systému JTSK
podélný překryt mezi sousedními snímky v řadě p = 60 %
příčný překryt snímků mezi sousedními řadami q = 24.4 %
vzdálenost středů sousedních snímků v řadě (vzdušná základna) b = 2116 m
vzdálenost sousedních řad a = 4000 m
relativní výška letu při použití širokoúhlé kamery h = 3500 m
rozměr pixelu na skenovaném snímku 0.021 mm, tj. 0.483 m v území.
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*
Neznámé prvky vnější orientace se tradičně odvozují z vlícovacích bodů, jejichž souřadnice x ,y, z
byly zjišťovány do konce 50. let uplynulého století geodetickým měřením v terénu. Počátkem 60. let
byla u nás zavedena technologie aerotriangulace – nejprve řadové na analogových vyhodnocovacích
přístrojích (autografech) a v 70. letech pak bloková analytická aerotriangulace s použitím přesných
stereokomparátorů. Jejich účelem bylo odvodit z menšího počtu výhodně zvolených a geodeticky
určených výchozích vlícovacích bodů ostatní potřebné body pro vlícování sterodvojic na základě
měření jejich snímkových souřadnic a výpočtů na sálových počítačích.
V 90. letech se specializované firmy, provádějící letecké měřické snímkování v České republice,
vybavily aparaturami GPS na palubě letadla, které umožňují určit s velkou přesností prostorové
souřadnice projekčního centra letecké kamery v okamžiku expozice snímku, tj. tři ze šesti prvků VO.
Použití těchto údajů při blokové aerotriangulaci umožnilo zmenšit počet výchozích vlícovacích bodů
v terénu a zvýšit přesnost výpočtů na výkonných osobních počítačích (fotogrammetrických pracovních
stanicích).
*
Po roce 2000 se firmy dále vybavily inerciální meřicí jednotkou (IMU), která umožňuje pomocí tří
gyroskopů a akcelerometrů určit za letu zbývající tři úhlové prvky VO s pozoruhodnou přesností. Tato
nová technika otevřela výhledově cestu k tzv. přímému georeferencování leteckých měřických
snímků, tedy ke zjištění jejich prvků vnější orientace bez potřeby zaměřovat i minimum výchozích
vlícovacích bodů v terénu a provádět digitální aerotriangulaci.
Pracovníci oddělení geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni provedli
průzkum přesnosti takto určovaných prvků VO a jejich vlivu na přesnost fotogrametricky určené
polohy bodů v terénu, a to na příkladě dat získaných při leteckém měřickém snímkování v měřítku 1:
23 000 Plzeňského kraje, které bylo provedeno v roce 2005 na barevný letecký film firmami ARGUS
GEOSYSTÉM, s.r.o., Hradec Králové (365 snímků) a GEODIS BRNO, s.r.o. (295 snímků).
*
Důležitým faktorem přímého georeferencování je kalibrace úhlových prvků VO, která se provádí
porovnáním hodnot naměřených aparaturou IMU s hodnotami získanými provedením digitální
aerotriangulace na kalibračním poli. Firma ARGUS GEOSYSTÉM je zřídila přímo ve snímkované
lokalitě signalizací 9 vhodně rozložených trigonometrických a zhušťovacích bodů nacházejících se
v bloku 2 x 7 snímků. Firma GEODIS BRNO používá k tomuto účelu vlastní stálé kalibrační pole s 18
vlícovacími body v Brně-Líšni. Podmínkou, aby naměřené úhlové prvky VO bylo možno považovat
za kalibrované, je, aby se snímkování kalibračního pole uskutečnilo téhož dne na začátku, v průběhu
nebo na konci snímkového letu. To se ve sledovaných lokalitách podařilo pouze při snímkování bloku
504 dne 1. 4. 2005. Několikadenní odstup od kalibračního letu, starty a přistání resp. manipulace
s leteckou kamerou v gyroskopickém závěsu mohou geometrické vztahy kamery, antény GPS a
aparatury IMU narušit, avšak – jak se ukáže později – i nekalibrované údaje jako součást vstupních
dat digitální aerotriangulace přispějí zřetelně ke zvýšení přesnosti jejích výsledků.
*
Z tabulky předběžných výsledků výzkumu přesnosti určení prvků VO během snímkového letu
(Příloha 1) vyplývají tyto poznatky:
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● směrodatné odchylky (standard deviation) a systematické chyby (mean) úhlových prvků VO jsou
zřetelně nejmenší, jestliže byly za letu měřené úhly ω, φ, κ kalibrovány;
● četnost výskytu chyb ve třídách definovaných násobky směrodatné odchylky σ je velmi blízká
normálnímu rozdělení; chyby nevýrazně převyšující - 3σ nebo + 3σ se vyskytují zřídka a chyby
nad -5σ nebo + 5σ již vůbec ne;
● jestliže se analyzují separátně snímkové řady nalétané směrem na západ a na východ (Příloha 2)
projeví sezřetelněji systematické chyby (mean) nekalibrovaných úhlových prvků VO (např. v bloku
508) opačných znamének, které se jinak ve vcelku posuzovaném bloku do značné míry eliminují;
týž jev však není patrný u kalibrovaných úhlových prvků VO (v bloku 504-jih);
● ve výsledcích získaných z údajů od firmy GEODIS BRNO je nápadná o 1 řád větší velikost chyby
v podélném sklonu φ ; tato okolnost ovlivňuje i distribuci chyb téhož prvku a zřetelně se projeví
jako systematická chyba (mean), jestliže se analyzují separátně řady nalétané ve směru na západ
a na východ.
*
Vliv chyb v určení prvků vnější orientace na snímkové souřadnice a na polohu fotogrammetricky
určovaných bodů v terénu byl zkoumán pomocí známých fotogrammetrických řad
Δ x´ = dbx + x´.f –1. dbz – y´. dκ + (x´.y´).f – 1 . dω – ( 1 + x´2).f -1.dφ
Δ y´ = dby + y´.f –1 . dbz + x´. dκ – (x´.y´).f –1 . dφ + ( 1 + y´2).f –1 .dω
Jako reprezentační hodnoty chyb byly vzaty směrodatné odchylky σ s vědomím, že mohou být ve
33 % překročeny až dvakrát a v 0,27 % i třikrát. V bloku 508 s nekalibrovanými prvky VO dosáhla
maximální polohová chyba 0.221 mm na snímku, což představuje při průměrném měřítku leteckých
snímků v bloku 1: 23 444 5.178 m v terénu. Jestliže byly zadány chyby vzniklé po kalibraci
úhlových prvků VO v bloku 504, byla maximální polohová chyba pouze 0.039 mm na snímku, které
odpovídá chyba 0. 922 m v terénu. V obou případech se předpokládalo použití přímého georeferencování, tj. bez následné digitální aerotriangulace a využití výchozích vlícovacích bodů v terénu.
Jestliže uskutečníme digitální aerotriangulaci pomocí programu MATCH-AT a součástí vstupních dat
jsou i nekalibrované hodnoty prvků VO (jako v případě bloku 508), zbytkové chyby,
charakterizované opět směrodatnými odchylkami σ způsobí maximální polohovou chybu pouhých
0,011 mm na snímku a 0.255 m v terénu.
*
Ze složek chybových vektorů ve směru snímkových souřadnic x´, y´ lze odvodit jimi vyvolané
horizontální a vertikální paralaxy. Zatímco v případě bloku 508 mohou horizontální paralaxy nabýt
hodnot +67 až –63 μm a vyvolat tak příčný náklon stereoskopického modelu na okrajích až 2. 5 m,
v bloku 504 s kalibrovanými úhly ω, φ, κ dosáhly pouze +10 až – 5 μm a mohou vyvolat náklon
modelu pouhých 0.4 m ve skutečnosti. Vertikální paralaxy dosáhly v případě bloku 508 hodnot – 6 až
–42 μm, což při velikosti obrazového elementu (pixelu) 21 μm, použitého při skenování leteckých
snímků na filmu, již může způsobit obtíže při stereoskopickém pozorování stereoskopického modelu.
V bloku 504-jih s kalibrovanými úhly VO jsou výsledky podstatně příznivější: vertikální paralaxy jsou
v rozmezí –6 až –14 μm, což stereoskopické pozorování nijak neruší.
Použijeme-li ve fotogrammetrických řadách hodnoty σ prvků VO po provedení digitální aerotriangulace, zjistíme, že jejich vliv na vznik dodatečných horizontálních a vertikálních paralax je mizivý.
Potvrzuje se tak předpoklad, že hodnoty prvků VO vzešlé z digitální aerotriangulace s podporou dat
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GPS/IMU lze v našich úvahách považovat za hodnoty „správné“ a rozdíly mezi nimi a hodnotami
naměřenými aparaturou GPS/IMU za letu za „skutečné chyby“.
*
Je zajímavé ukázat, jaké polohové chyby fotogrammetricky určených bodů v terénu v případě
přímého georeferencování vyvolá významná systematická chyba dφ = 0.1o zaznamenaná v bloku 509 sever. Při průměrném měřítku snímků v bloku 1: 23 890 dosáhnou v terénu velikosti až 10. 5 m (a ve
33 % případů mohou být i dvojnásobné!). Podélným sklonem vyvolané horizontální paralaxy -119 až
+127μm způsobí sklon na okraji stereoskopického modelu až 5 m ve skutečnosti, zatímco vyvolané
vertikální paralaxy +100 až –147 μm jsou 4-5násobkem obrazového elementu (pixelu), což znemožní
stereoskopické pozorování na monitoru fotogrammetrické pracovní stanice.
*
Poznatky z průzkumu, provedeného pracovníky Západočeské univerzity v Plzni, dobře souhlasí
s výsledky zkoušek, které provedla v roce 2001 bývalá Evropská organizace pro experimentální fotogrammetrický výzkum (OEEPE, nyní EuroSDR). Považujeme-li za současný standard digitální aerotriangulaci s podporou GPS, pak přímé georeferencování bez kalibrace úhlových prvků VO a použití
vlícovacích bodů v terénu dává asi 3x horší přesnost v poloze fotogrammetricky určených bodů,
zatímco přímé georeferencování s kalibrací úhlových prvků VO jen asi 1.6x horší.
Nejlepších výsledků se dosahuje při realizaci digitální aerotriangulace s podporou GPS/IMU,
přičemž úhlové prvky VO mohou, ale nemusí být kalibrovány. Další zpřesnění, zejména při určování
výšek bodů v terénu, přináší samokalibrace prvků vnitřní orientace v rámci blokové aerotriangulace,
která ovšem vyžaduje existenci výchozích vlícovacích bodů v terénu.
*
Předběžné závěry průzkumu, který ještě bude pokračovat dalšími analýzami objemných souborů
dat z periodického leteckého měřického snímkování území České republiky v roce 2006, lze shrnout
do těchto poznatků:
● Použití prvků vnější orientace leteckých měřických snímků, určených během snímkového letu
kalibrovanou aparaturou DGPS/IMU, umožňuje ve spojení s následnou digitální aerotriangulací;

-

dosáhnout vysoké přesnosti digitální aerotriangulace, která posuzována
podle středních chyb vypočtených ze zbytkových chyb na vlícovacích bodech
dosahuje hodnot
mXY = 0.004 – 0.005 mm na snímku
mZ = 0.05 – 0.06 promile relativní výšky letu
(při rozměru pixelu na snímcích 21 mikrometrů);

-

redukovat počet výchozích vlícovacích bodů v bloku leteckých měřických snímků pouze na
vhodně situované a signalizované existující trigonometrické nebo zhušťovací body.

● Využití přímého georeferencování leteckých měřických snímků k určování polohy bodů v terénu
a k tvorbě ortofotomapy za předpokladu kalibrace úhlových prvků VO je perspektivní cestou pro
operativní úkoly fotogrammetrie bez velkých nároků na absolutní přesnost určení souřadnic
v geodetickém referenčním systému.
● Přímé georeferencování bez vlícovacích bodů v území, kalibrace aparatury GPS/IMU
na kalibračním poli a bez následného výpočtu AT dosahuje v souladu s experimenty EuroSDR:
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mXY = 0.010 – 0.020 mm na snímku
mZ = 0.13 – 0.20 promile relativní výšky letu
a lze je v současné době využít pro:
- ortofotografické zobrazení georeferencovaných zájmových lokalit v měřítkách
1: 25 000 a menších (okresů, krajů, České republiky),
-

ortofotografické zobrazení zájmových lokalit ve větších měřítkách, pokud se
z výsledků neodvozují souřadnice bodů v geodetickém referenčním systému nebo
plochy areálů (vhodné pro různé tematické aplikace a interpretaci ortofot).

● Přímé georeferencování leteckých měřických snímků bez předcházející kalibrace systému
GPS/IMU na kalibračním poli nelze zpravidla využít pro přesné stereofotogrammetrické
vyhodnocení vzhledem k
- možnému výskytu vertikálních paralax větších než 20 mikrometrů , jejichž dodatečné
odstranění relativní orientací by způsobilo změnu podélného a příčného sklonu
stereoskopického modelu,
- výskytu zbytkových horizontálních paralax, které přímo způsobí změny podélného
a příčného sklonu stereoskopického modelu.
● Barevné letecké snímky v měřítku 1:23 000, jejichž prvky vnější orientace byly určeny
digitální aerotriangulací s využitím dat z kalibrované i nekalibrované aparatury GPS/IMU
a které byly digitalizovány na přesném fotogrammetrickém skeneru s rozměrem pixelu 21 μm,
poskytují optimální výsledky při tvorbě digitálních ortofot nebo stereofotogrammetrickém
vyhodnocení za účelem :
- aktualizace (nápravy geometrie) polohopisné složky ZABAGED,
- kontroly a zdokonalení digitálního modelu reliéfu ZABAGED,
- určování výměr bloků a dílů zemědělsky užívané půdy pro potřeby IACS (Registru půdy).
Podle požadavků EU má minimální přesnost databáze odpovídat kartografickým standardům
na úrovni měřítka mapy 1:10 000. Plochy areálů se zjišťují a uvádějí s přesností na 0.01 ha.
Literatura:
Cramer M and Stallmann D (2002) On the use of GPS/inertial exterior orientation parameteres in the
airborne photogrammetry. OEEPE Official Publication No 43, 2002
Meixner P at al (2005) Testování metodiky přímého georeferencování digitálních leteckých snímků pro
účely operativní dokumentace jevů na zemském povrchu. GEODIS News, 2005, č 1
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Investigation of current possibilities of direct georeferencing
of aerial survey photographs
(Commentary to computer presentation of 40 slides)

Abstract
Investigation of accuracy of exterior orientation elements of aerial survey photographs (measured
during the survey flight by the GPS/IMU apparatus) was based on the analysis of extensive blocks of
aerial photographs taken within the periodical aerial survey of the Czech Republic at scale 1: 23 000
in 2005 on the territory of Pilsener region. Current possibilities of direct processing of planimetry or
orthophoto maps without successive digital aerotriangulation and groud control in terrain. Effects of
calibration of angular elements of exterior orientation. Optimum technology of photogrammetric data
processing of colour aerial photographs on film for updating of the Fundamental Base of Geographic
Data (ZABAGED) and the Integrated Administration and Control System (IACS).
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Příloha 1
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU PŘESNOSTI URČENÍ
PRVKŮ VNĚJŠÍ ORIENTACE BĚHEM SNÍMKOVÉHO LETU

ROZDÍLY = PRVKY VO URČENÉ FIRMOU ARGUS GEOSYSTÉM PO POSTPROCESSINGU
MINUS TYTÉŽ PRVKY Z VÝPOČTU MATCH-AT PO POSTPROCESSINGU
BLOK 504-jih
Y
X
Z
ω
φ
κ
(kalibrované úhly)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------standard deviation 0.209
0.138
0.104 0.0032
0.0034 0.0056 z počtu
mean
0.004
-0.009
0.018 -0.0010
0.0003 -0.0051
125
max. difference
-0.564
0.322
0.292 0.009
-0.0140 -0.0160 rozdílů
BLOK 508 (bez kalibrace úhlů)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------standard deviation 0.122
0.070
0.079 0.0408
0.0156 0.0136 z počtu
mean
-0.002
-0.004
0.006 -0.0017
0
-0.0061 250
max. difference
-0.366
0.248
0.323 -0.0481 -0.0240 -0.0382 rozdílů
(S-JTSK – v metrech)

(v šedesátinných stupních)

ROZDÍLY = PRVKY VO URČENÉ FIRMOU GEODIS BRNO PO POSTPROCESSINGU
MINUS TYTÉŽ PRVKY Z VÝPOČTU MATCH-AT PO POSTPROCESSINGU
BLOK 509-sever
Y
X
Z
ω
φ
κ
(bez kalibrace úhlů)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------standard deviation 0.363
0.159
0.155 0.0070
0.1010 0.0090 z počtu
mean
- 0.095
-0.086
0.023 0.0040 -0.0210 0.0080
170
max. difference
1.020
-0.680
0.780 0.0218 -0.1138 0.0322 rozdílů
BLOK 511 (bez kalibrace úhlů)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------standard deviation 0.231
0.098
0.090 0.0050
0.0970 0.0110 z počtu
mean
-0.009 -0.028
0.047 0.0015 -0.0180
0.0040
125
max. difference
-0.540
-0.300
0.310 0.0157
0.1062 0.0297 rozdílů
(S-JTSK – v metrech)
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Příloha 2
VLIV SMĚRU LETU NA HODNOTY SYSTEMATICKÉ
CHYBY PRVKŮ VNĚJŠÍ ORIENTACE
BLOK 504- jih - liché řady (směr letu na západ)

standard deviation
mean

Y
0.188
0.105

X
0.132
-0.003

KALIBROVANÉ ÚHLY

Z
0.090
-0.013

BLOK 504-jih - sudé řady (směr letu na východ)

standard deviation
mean

Y
0.192
-0.074

X
0.143
-0.014

Y
0.230
0.111

X
0.143
-0.073

φ
0.0040
-0.0010

κ
0.0050
-0.0040

KALIBROVANÉ ÚHLY

Z
0.107
0.043

BLOK 509-sever - liché řady (směr letu na západ)

standard deviation
mean

ω
0.0030
-0.0010

ω
0.0030
-0.0010

φ
0.0030
0.0010

κ
0.0060
-0.0060

NEKALIBROVANÉ ÚHLY

Z
0.144
0.027

ω
0.0040
0.0090

φ
0. 0040
-0.1020

κ
0.0110
0.0060

BLOK 509-sever – sudé řady (směr letu na východ) NEKALIBROVANÉ ÚHLY

standard deviation
mean

Y
0.302
-0.403

X
0.181
-0.105

BLOK 508 - liché řady (směr letu na západ)

standard deviation
mean

Y
0.105
0.066

X
0.075
0.009

Z
0.172
0.016

ω
0.0030
-0.0040

φ
0.0260
0.1010

κ
0.0060
0.0100

NEKALIBROVANÉ ÚHLY
Z
0.082
0.014

ω
0.0025
-0.0424

φ
0.0030
-0.0153

κ
0.0058
0.0056

BLOK 508 – sudé řady (směr letu na východ) NEKALIBROVANÉ ÚHLY

standard deviation
mean

Y
0.099
-0.069

X
0.063
-0.016

Z
0.075
-0.003

(S-JTSK v metrech)
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ω
0.0022
0.0390

φ
0.0028
0.0153

κ
0.0079
-0.0177

(v šedesátinných stupních)
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KALIBRACE ORIENTAČNÍCH SYSTÉMŮ A STŘEDO-FORMÁTOVÝCH KAMER PRO LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ
Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. Ing. Karel Sukup, CSc.
VUT v Brně, ústav geodézie, Veveří 95, 60200 Brno
Geodis Brno, spol. s r.o., Lazaretní 11a, 615 00 Brno
e-mail: hanzl.v@fce.vutbr.cz

Abstrakt
Příspěvek pojednává o kalibraci středoformátové digitální kamery spojené s GPS/IMU. Ukazuje na
možnosti snímkování menších lokalit touto technologií a rozvoj intergovaných technologií.

1. Úvod
Poslední kongres ISPRS který se konal v Istanbulu v roce 2004 představil vedle velkoformátových
digitálních kamer jako jsou Ultracam D a DMC také řadu digitálních kamer středního formátu určených pro letecké snímkování. Pro malé projekty nebo v případě horších finančních podmínek jsou
digitálních kamery středního formátu používány zejména pro svoji pružnost a nízké náklady. Tuto
skutečnost potvrzují články renomovaných autorů publikované ve sborníku kongresu viz (Cramer)
2004, (Mostafa) 2004. Používají se dvě skupiny digitálních kamer středního formátu. První skupina
představují kamery primárně navržené pro fotogrammetrické účely ( Kodak Mega Plus, Applanix
DSS) a předpokládá se jejich spojení s dalšími měřícími jednotkami nebo snímači ( GPS/IMU, laserový skener). Druhá skupina vychází z klasických středoformátových kamer, kde kazeta filmu je nahrazena digitální zadní stěnou (např. Phase One H25, Kodak DCS Pro Back), spojení s GPS/IMU se většinou nepoužívá.

2. Kalibrace
Při kalibraci středoformátové kamery jsou používány kalibrační postupy založené na vyrovnání paprskových svazků. Tato metoda vychází z blízké fotogrammetrie, ale použití v leteckých aplikacích vyžaduje komplexnější přístup v případě kombinace s GPS/IMU. Kamery můžeme kalibrovat na 3D
bodovém poli v laboratorních podmínkách nebo v polních podmínkách. Při řešení poslední části
grantového projektu GA 103/03/0102 Integrace orientačních systémů a kamer ve fotogrammetrii byly
zjištěny statisticky rozdílné parametry v prvcích vnitřní orientace získané z obou typů kalibrací. Kalibrační parametry z laboratorního bodového pole je dobré brát jako vstupní hodnoty pro polní kalibraci,
kde je k dispozici daleko více snímků a bodů s rozložením po celé ploše snímku. V experimentech
provedených v roce 2004 a 2005 byla použita kamera Hasselblad 555 ELD s objektivem Zeiss Distagon CFI 50mm. Na kameru Hasselblad byla nasazena digitální stěna Phase One H 25 s 22 Mpix.
Rozměr snímače CCD je 48.9 x 36.7 mm, počet pixelů je 5 488 x 4 145, velikost pixelu je 9x9 mikronů. V rámci grantu byly vyřešena synchronizace kamery a aparatury GPS/IMU firmy Applanix model
POS AV 310. Pro kalibraci kamery a aparatury GPS/IMU byla zbudována v druhé polovině listopadu
2004 základna mající konfiguraci podle doporučení firmy Applanix pro letecké měřické kamery - čtyři
řady po sedmi snímcích s 60-ti procentním podélným překrytem a 30-ti procentním příčným překrytem. Měřítko snímku bylo 1:10 000. Na kalibrační základně bylo určeno 21 bodů. Pro zvýšení šířky
snímaného území byla delší strana senzoru orientována kolmo ke směru letu. Překrytová plocha pro
navazovací body je úzká a snižuje šance na výběr navazovacích bodů zobrazených na 3 a více snímcích. Tím se snižuje přesnost vypočtených orientačních prvků, zejména ω a ϕ . Z toho důvodu byly
dvě prostřední řady nalétávány od března 2005 v obou směrech, takže vzniká 80% podélný překryt,
čímž se zvýšila přesnost kalibrace určení a prvků vnější orientace viz tabulka 1.
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Tabulka 1 Průměrné střední chyby prvků vnější orientace z AT
ϕ [gon]
X 0 [m]
Y0 [m]
Z 0 [m]
4 řady
4+2 řady

0.07
0.06

0.06
0.07

0.02
0.02

0.008
0.004

ω [gon]
0.009
0.004

κ [gon]
0.002
0.002

Referenční GPS stanice je umístěna 3km od středu kalibračního pole. Snímkové souřadnice byly určeny v rámci automatické aerotriangulace na pracovních stanicích fy Geodis Brno, spol. s r. o. Kalibrace kamery a ověření parametrů boresight misalignment (tj. úhlových diferencí mezi osami souřadnicových systémů GPS/IMU a kamery z porovnání výsledků aerotriangulace s přímo měřenými hodnotami prvků vnější orientace) byla provedena pomocí programu ORPHEUS na VUT v Brně. Apriorní
střední chyby v programu ORPHEUS byly následující: snímkové souřadnice σ = 3μm , vlícovací
body σ = 0.03m ve všech souřadnicích, měření polohy projekčních center σ = 0.10m ve všech
souřadnicích. Výše uvedené hodnoty jsou mírně horší než reálné hodnoty. Prvky vnitřní orientace byly
považovány za měřené hodnoty a vstupovaly do vyrovnání jako hodnoty z předchozí kalibrace
s přesností σ = 0.02mm . Prvky vnitřní orientace byly stabilní viz tabulka 2, posun mezi kalibracemi
je způsoben výměnou digitální stěny na jaře 2005. Objektiv je stabilně zaostřen na nekonečno, z toho
důvodu jsou i minimální rozdíly v určení radiálního zkreslení objektivu viz tabulka 3. Pro popis radiálního zkreslení je použit běžně používaný polynom s třemi koeficienty. Tangenciální zkreslení je
zanedbatelné.
Tabulka 2 Prvky vnitřní orientace (mm)
2/2005
6/2005
7/2005
8/2005

x0

y0

ck

0,49
0,60
0,60
0,59

0,37
0,20
0,18
0,19

51,52
51,45
51,47
51,46

Tabulka 3 Radiální zkreslení objektivu dr ( μm)
r(mm)
2/2005
6/2005
7/2005
8/2005

0
0
0
0
0

5,1
42
43
43
44

10,2
65
66
66
67

15,3
53
54
54
54

20,4
0
0
0
0

25,5
-84
-86
-84
-86

30,6
-167
-167
-162
-170

Výsledky prokázaly, že dosažená přesnost určení prvků vnější orientace je lepší než výrobcem deklarovaná přesnost aparatury, která je v poloze 0,05 – 0,30 m, v podélném a příčném náklonu 0,013 gon a
v pootočení 0,035 gon. Např. v kalibračním letu ze srpna 2005 jsou průměrné diference v poloze projekčního centra mezi GPS/IMU a AT 0,05 m v ose X a Y, v ose Z 0,03m, v podélném a příčném náklonu 0,008 mgon a v pootočení 0,013 mgon. Ukazuje se, že pro spolehlivou kalibraci středoformátové kamery stačí nálet dvou řad, každá se sedmi snímky. Obě řady je nutné letět v obou směrech tak,
aby překryt dosahoval 80%.

2. Kvalita obrazu a přesnost měření snímkových souřadnic
Digitální zadní stěny představují možnost získat vysoce kvalitní digitální obraz. Dokumentuje to skutečnost, že při automatické aerotriangulaci je dosažena při měření snímkových souřadnic vyšší přesnost. Porovnejme střední jednotkovou chybu dosaženou při AT s digitálními snímky získanými skenováním a střední jednotkovou chybu dosaženou při AT snímky z digitální kamery na stejném bodovém poli a stejným měřítkem snímku. U skenovaných snímků pořízených leteckou měřickou kamerou
s vysoce kvalitním objektivem dosahuje střední jednotková chyba velikosti 1/4 pixelu, u digitální ka304
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mery 1/5 pixelu. Tomu odpovídá i vysoká přesnost určení navazovacích bodů viz tabulka 5. U bodů
měřených při vyhodnocení manuálně lze očekávat u dobře identifikovatelných bodů přesnost cca ½
pixelu a tomu odpovídající polohovou přesnost v rovinných souřadnicích.
Tabulka 4 Průměrné střední chyby poloze lícovacích bodů (m)
Počet paprsků na bod
6
3
2

mX

mY

mZ

0,01
0,02
0,02

0,01
0,02
0,02

0,03
0,05
0,08

3. Zvýšení efektivnosti a možnosti přímé orientace
Na podzim roku 2005 byly provedeny testy s použitím dvojice digitálních kamer při snímkování. Osy
záběru kamer nejsou vertikální, nýbrž vychýlené cca 12 gonů vlevo a vpravo od svislice. Tím se zvýší
plocha snímkovaného území v jedné letové řadě. Výsledky AT s vertikálními a šikmými snímky jsou
z hlediska dosažené přesnosti stejné. Koncem roku 2005 byla uvedena na trh firmou Phase One zadní
stěna mající 39 Mpix.
Použijeme-li pro určení polohy bodu přímo měřené prvky vnější orientace pomocí výše uvedeného
modelu GPS/IMU, dosáhneme přesnosti v poloze bodu cca 0,15 m v rovinných souřadnicích při měřítku snímku 1: 10 000. Použitím modelu s vyšší přesností měření prvků vnější orientace např. modelu
410 nebo 510 bude možné aerotriangulaci z procesu fotogrammetrické vyhodnocení středoformátových snímků vyloučit. Použitím většího snímače obrazu a přesnější aparatury GPS/IMU lze získat
velmi efektivní prostředek pro mapování menších lokalit. Se zájmem bude v letošním roce sledován
nový model firmy Applanix POS AV 610 slibující zvýšení přesnosti měření rotačních prvků na úroveň
0,0025 gonu v náklonech a 0,0050 gonu v pootočení.
Reference
Cramer M. (2004) PERFORMANCE OF MEDIUM FORMAT DIGITAL AERIAL SENSOR SYSTEMS, In:
Archive IAPRS, Vol. XXXV, Part 5, str.769-774.
Mostafa M.M.R. (2004) AIRBORNE TESTING OF THE DSS: TEST RESUTLS AND ANALYSIS, In: Archive IAPRS, Vol. XXXV, Part 5, str.775-780.

Calibration of orientation system and middle format camera used
for aerial surveying
Abstract
The paper deals with calibration of orientation system Applanix model POS AV 310 connected with
camera Hasselblad 555 ELD having lens Zeiss Distagon CFI 50mm. Digital back Phase One H 25
with 22 Mpix was used as image sensor. The system was tested and calibrated using precise point
field. Very good stability of interior elements has been f, and during period of several moths see table
2, 3. There were necessary used strips with 80% overlap in order to obtain sufficient accuracy of
calibration. Using images with high quality from digital camera brings increasing of accuracy of image coordinates measurement on level 1/5 of pixel. Expected development is briefly described.
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Abstrakt
Snímky, které jsou využívány ve fotogrammetrii, mohou být pořízeny různými kamerami. Tyto je
možné dělit do skupin podle mnoha kriterií. Jedním ze základních je rozdělení (pomineme-li dělení na
digitální a analogová) do třech základních skupin podle známých parametrů kamery na měřické, semiměřické a neměřické.
S nástupem moderních digitálních kamer je snaha o jejich využití v oblasti pozemní fotogrammetrie
při v tvorbě prostorových modelů, fotoplánů nebo v architektuře, archeologii. Aby bylo možné použít
digitální fotoaparát tedy neměřickou kameru pro potřeby fotogrammetrie, je nutné znát základní parametry označované jako prvky vnitřní orientace. Postup, který umožňuje tyto prvky určit nebo ověřit
stávající se nazývá kalibrace neměřických komor.
Kalibraci lze provádět pro libovolnou kameru podle různých požadavků jako je zaostření a typ objektivu. Pozornost je věnována kalibraci digitálních neměřických komor pomocí rovinného i prostorového testovacího pole.

1. Úvod
S nástupem moderních digitálních kamer (fotoaparátů) je snaha o jejich využití v oblasti pozemní
fotogrammetrie při v tvorbě prostorových modelů, fotoplánů nebo v architektuře, archeologii. Aby
bylo možné použít digitální fotoaparát tedy neměřickou kameru pro potřeby fotogrammetrie, je nutné
znát základní parametry označované jako prvky vnitřní orientace (PVO) o použité kameře. Postup,
který umožní tyto prvky určit se nazývá kalibrace.
V této souvislosti se nabízejí otázky:
- každý uživatel očekává kalibraci kamery?
- a pro všechny práce?
- a pro každou kameru?
Prvně byla problematika využití neměřických komor v oblasti velmi blízké fotogrammetrie publikována na kongresu ISPRS ve Vídni (Waldhaus 1996), šlo o porovnání měřických a neměřických
komor a jejich kalibrace.
Největší pozornost je věnována kalibraci neměřických komor pomocí rovinného nebo prostorového testovacího pole a to v modulu CameraCalibrator nebo pomocí programu Matlab a jejich následné využití pro dokumentaci památkových objektů např. Heikkilä (1997), Streilein (1999), Grussenmeyer (2000) nebo Karras (2001).
Podle Karras (2001) existuje jak v literatuře, tak i v praxi několik různých pohledů, jak určit prvky vnitřní orientace:
- užitím projektivní transformace DLT
- pomocí testovacího kalibračního pole nebo na základě dobré znalosti o prostorovém objektu.
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2. Digitální kamery
Hlavní kritéria pro použití kamery ve fotogrammetrii jsou formát kamery, typ objektivu a jeho
kvalita. Stále se používají měřické kamery, protože jsou stabilní a jsou známy prvky vnitřní orientace
(PVO) s dostatečnou přesností. Jejich použití je jednoduché a snímky jsou ihned použitelné pro zpracování. U neměřických komor PVO neznáme a kvalita objektivu je horší. Proto tyto kamery je nutné
kalibrovat, aby je bylo možné následně použít pro modelování.
Pro rekonstrukci trsů paprsku středového promítání je nutné znát prostorovou polohu středu
promítání vzhledem k rovině snímku. Je tedy nutné znát prvky vnitřní orientace snímku: konstanta
komory, hlavní snímkový bod a distorze (zkreslení) objektivu. Distorze je obecně dvojího tytu : tangenciální a radiální. Tangenciální distorze je dána konstrukcí objektivu – použitou soustavou čoček.
Kvalita objektivů je velmi vysoká, tak se tato část neuvažuje. Při kalibraci se určuje radiální distorze,
jde o posun bodu na snímku o radiální vzdálenost. Velikost distorze se u měřických komor pohybuje 1
až 5 mikronů, ale u neměřických komor může v krajích snímku dosahovat až 100 mikronů.

3. Postup kalibrace
Stejně jako je to u měřických komor, že každá komora má PVO při zaostření na nekonečno a
při ostření na danou vzdálenost se mění. Proto by každá kamera měla být kalibrována na vzdálenost,
která bude následně použita při snímkování.
Postup při kalibraci kamery je možné rozdělit na dvě základní části viz.obr.1:
1. snímkování: do této části patří také volba testovacího pole vzhledem ke vzdálenosti snímkování a použitému objektivu. Během snímkování je nutné dodržet základní pravidla jako nepřeostřovaní, musí být vypnuté automatické doostřování obrazu kamery pro stálost PVO. Dále je nutné pořídit
snímky s různým natočením kamery nebo s různým natočením kalibračního pole podle použité metody pro fixaci hlavního snímkového bodu. Na závěr snímkování je nutné změřit základní míry testovacího pole opět v závislosti na použité technologii.
2. zpracování: zahrnuje zpracování snímků (proměření kalibračních bodů na jednotlivých
snímcích) a vlastní výpočet parametrů kamery. Pokud by byla použita analogová kamera, patřilo by
sem i skenování snímků.

Obr.1: Postup kalibrace
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4. Kalibrační metody
4.1 Direktní lineární transformace
Direktní lineární transformace (DLT) je lineární transformace, která využívá přetvořených
rovnic projektové transformace vyjadřující vztahy mezi prostorovými geodetickými souřadnicemi a
snímkovými souřadnicemi. Pro určení PVO je nutné znát minimálně 6 vlícovacích bodů (tj. známé
snímkové i geodetické souřadnice). Pro kalibraci není potřeba speciální testovací pole jako je tomu
v ostatních případech Pavelka (1998).

4.2 PhotoModeler 4.0
Photomodeler je software vyvinutý firmou EOS System Inc, který obsahuje dva mouly : Camera calibrator a PhotoModeler určený k bezdotykovému měření. Je založen na principech metody
průsekové fotogrammetrie a to je potřeba uvážit při snímkování testovacího pole. Obecně platí, že pro
určení prostorové polohy bodu je nutné, aby určovaný bod byl dobře viditelný minimálně na třech
snímcích. Při snímkování je nutné se držet zásad průsekové fotogrammetrie jako konvergence os, pozice stanovisek, natáčení kamery o 90° pro fixaci polohy hlavního snímkového bodu. Dále je nutné
dodržovat několik zásad: manuální zaostření, nepoužívat jakékoliv doostřování obrazu, zoom. Kalibrace je velmi závislá na kvalitě snímků, které se použijí pro výpočet parametrů použité kamery. Testovací pole musí být celé a nejlépe přes celou plochu snímku. S tím souvisí právě vzdálenost snímkování a tedy i volba vlastního pole. Důležité jsou také o parametry jako je jas, kontrast nebo ostrost
obrazu.
Při kalibraci komor není nutné znát geodetické souřadnice bodů testovacího pole. Veškeré
výpočty se provádí v souřadnicovém systému snímkových souřadnic. Pro určení rozměru stačí jedna
měřená délka.
Výsledkem kalibrace jsou nejen prvky vnitřní orientace, ale také další důležité údaje, které
jsou nezbytné pro další využití kamery.
Výsledné parametry : konstanta komory, souřadnice hlavního snímkového body, formát snímků (šířka
a výška) – tento údaj udává počet pixelů, které se aktivně podílí na tvorbě obrazu. O digitální kameře
je znám celkový počet pixelů (např. 6mil), ale není z toho patrné, kolik pixelů se aktivně podílí na
tvorbě obrazu. A také parametry radiální distorze objektivu.

4.2.1 Camera calibrator 4.0
Součástí PhotoModeleru je právě modul CameraCalibrator. Pro kalibraci digitální kamery je
nutné použít speciální kalibrační pole, které je součástí tohoto programu. Zde je na uživateli v jaké
formě ho bude používat (připevněné na stěně nebo položené a připevněné na rovné podložce). Testovací rovinné pole viz. obr.2a) je tvořeno pravidelnou sítí trojúhelníků se čtyřmi vlícovacími body
v rozích pole. Podle manuálu k Photomodeleru pro určení PVO stačí osm snímků a optimální počet je
osm, ale při praktickém provádění kalibrace se ukázalo, že tento počet nestačí. Výsledky byly velmi
nestabilní. Velmi záleží na pozici jednotlivých kamer při snímkování, pokud pouze boční snímky byly
natočeny o 90°, potom výsledná poloha hlavního snímkového bodu je nejistá. Pro kalibraci je tedy
nutné pořídit větší počet snímků, kdy testovací pole je snímkováno z bočních částí dvakrát : poloha
kamery v 0 poloze a ještě otočené o 90° (obr.4). Pro správné výsledky je tedy minimální počet 12
snímků testovacího pole. Na všech snímcích se manuálně změří 4 vlícovací body a automaticky se
vypočte poloha podrobných bodů (vrcholy trojúhelníků). Rozměr je dán na základě přímo měřené
vzdálenosti lícovacích bodů.
Výsledek kalibrace je velmi ovlivněn kvalitou snímků a také manuálním změřením vlícovacích bodů, které se uvádí 1-3 pixely. Toto testovací pole je možné použít pro kratší vzdálenost snímkování ( a tedy i následné využití v praxi).
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a) Testovací pole pro CameraCalibrator

b) Testovací pole pro Photomodeler

Obr.2 : Rovinné testovací pole

4.2.2 PhotoModeler 4.0
Manuální měření závisí na pečlivosti zpracovatele, zde je nutné každý bod dostatečně vyzvětšovat a umístit bod do středu. Tento postup není příliš pohodlný při měření většího počtu bodů.
Program PhotoModeler umožňuje dvojí měření bodů:
- manuální
- sub-pixelové měření
Sub-pixelového měření bodů umožňuje automatické cílení, které primárně definováno dvojím
způsobem. První metodou je metoda těžiště, tato metoda pracuje s libovolným geometrickým tvarem,
u kterého se dá určit těžiště. Druhou je metoda korelační, která pracuje s kruhovým tvarem a to i
v perspektivním zkreslení, ve tvaru elipsy. Důležité je, aby měřené body byly kontrastní (bílá, černá).
Přesnost tohoto typu měření je ovlivněna velikostí bodů na snímcích, což je vzdáleností, která
je použita při snímkování. Střed terče je možné spolehlivě určit od minimální velikosti 5 pixelů
v průměru, ale je lepší, jsou-li měřené body alespoň 8 pixelů.
Z tohoto důvodu byl navržen jiný typ testovacího pole viz.obr. 2b). Jde opět o rovinné kalibrační testovací pole, kde body jsou kruhy černé barvy. Pro výpočet kalibrace bylo použito právě sub-pixelové
měření. Tento typ kalibrace je obdobný. Jen je nutné dodržet podmínky pro zpracování dat metodou
průsekové fotogrammetrie. Tedy nejprve provést orientaci všech snímků v projektu, určit měřítko
(opět pomocí přímo měřené vzdálenosti) a posledním krokem je vlastní výpočet jednotlivých prvků.
Následně bylo navrženo a vytvořeno prostorové testovací malé pole o velikosti 50x50 cm viz
obr.3. Jednotlivé body jsou kontrastní bílé barvy v pravidelném intervalu 5cm doplněny o prostorové
body, které jsou umístěny na kovových tyčkách v různých hladinách. Pravidla pro snímkování jsou
zde stejná jako u testovacího rovinného pole tj.minimální počet snímků je 12 viz obr.4.
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Obr.4: Pozice kamer při snímkováni malého kal.pole

Obr.3: Velké prostorové kalibrační pole

Obr.5: Pozice kamer pro velké kal.pole

Vzhledem ke konstrukci kvalitních digitálních fotoaparátů jako Nikon D100 nebo Canon EOS
D1 Mark II, které umožňují automatické zaostření na vzdálenost 1m a pak je až možnost zaostřit na
nekonečno. Pro tyto kamery nebylo možné použít „malé“ testovací kalibrační pole pro vzdálenosti
větší než 1m, proto bylo nutné vytvořit takové kalibrační pole, aby bylo možné provádět kalibraci kamer na libovolnou vzdálenost obr.3. a snímkování kolem celého pole obr.5.
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4. 3 Matlab
Další používanou metodou kalibrace je pomocí testovacího rovinného pole s následným zpracováním v programu Matlab. Jde o metodu, která je použitelná opět pro krátké vzdálenosti. Ta je dána
vlastní velikostí rovinného testovacího kalibračního pole viz.obr.7a), které je složeno ze čtverců bílé a
černé barvy, jejich rozměr musí být znám pro určení měřítka. Výrazným rozdílem je, že zde je pevné
stanovisko fotografování a natáčí se pole, které musí být umístěno na pevné podložce. To vše ovlivňuje vlastní velikost kalibračního pole. Pokud by bylo pevné pole a pohyblivá pozice kamery, ve finále by byl výsledek stejný. Ale vzhledem ke konfiguraci snímků obr.7b), je praktičtější manipulovat
s polem a držet pevné stanovisko fotografování. Minimální počet snímků pro zpracování je 5, ale optimální počet snímků je 20 (Heikkilä 1997). Nejprve se manuálně určí poloha 4 rohových bodů
v daném pořadí s přesností do 5 pixelů a na základě známé velikosti a počtu jednotlivých čtverců
v řadě resp.sloupci, se vypočtou pravděpodobné polohy mezilehlých bodů (vždy rozhraní bílé a černé).
Takto vypočtená poloha se může lišit od skutečné vlivem distorze objektivu. Proto je nutné její velikost odhadnout a snažit se, co nejlépe ztotožnit měřené body s body na snímku.
Výsledkem jsou opět : konstanta komory, hlavní snímkový bod, distorze objektivu. Oproti
předchozímu typu kalibrace, je zde zohledněn rozměr senzoru. Zde se přepokládá jeho obecný rozměr,
tj. obdélník, v předchozím případě se předpokládá jeho čtvercová velikost.

a) Kalibrační pole
b) Pozice kamer
Obr.7: Kalibrační pole a pozice kamer pro Matlab

5. Závěr
Aby bylo možné použít digitální fotoaparát tedy neměřickou kameru pro potřeby fotogrammetrie, je
nutné znát základní parametry označované jako prvky vnitřní orientace. Postup, který umožňuje tyto
prvky určit nebo ověřit stávající se nazývá kalibrace neměřických komor.
Kalibraci lze provádět pro libovolnou kameru podle různých požadavků jako je zaostření a typ objektivu pomocí rovinného nebo prostorového testovacího kalibračního pole.
Pro dokumentaci památkových objektů není možné použít následující kamery
- fotoaparát, který má automatické ostření, protože konstanta komory je pro každý snímek jiná
nebo PVO jsou nestabilní
- polaroid, který ihned vytváří originální snímek
- fotoaparát s nekvalitním objektivem (fotoaparát na jedno použití)
Fotoaparát, který má zoom, musí být po celou dobu snímkování fixován v jedné z krajních poloh.
V běžné praxi se kombinuje použití měřických a neměřických komor pro dokumentaci památkových
objektů.
Pro využití digitálních komor v oblasti velmi blízké fotogrammetrie musí mít použitá kamera alespoň
6 miliónů pixelů pro zachycení jednotlivých detailů.
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Non-metric camera calibration
Abstract
The images are taken by different cameras for using in Photogrammetry. There are three main groups
of cameras divided by the information on internal parametres – metric, semimetric and non-metric.
The Photogrammetric applications in architectural and archaeological documentation are carried out
by the means of non-metric camera (analogue or digital).
In this paper calibration methods, which use the test calibration field 2D or 3D, are described. In
the past few years, many camera calibration methods for non metric camera have been designed Unknown internal geometry is main problem so Camera Calibration is a necessary procedure in order to
extract 3-D information from 2-D images.
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Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je referovat o rozsáhlém projektu fotogrammetrického zaměření Karlova
mostu v Praze, které proběhlo v letech 2004-2005.. Požadavek zněl vytvořit kompletní spárořez všech
kamenů s fotografickou dokumentací jako podklad pro uvažované rekonstrukce Karlova mostu.
K dispozici již bylo zaměření všech hran mostního tělesa z laserového skenování, provedeného firmou
Gefos,a.s. zařízením Leica. Výstupem fotogrammetrické dokumentace byly klasické plány vyznačeným podrobným spárořezem; dále byl projekt pojat jako možnost využití nových technologií pro dokumentaci a presentaci historické památky. Byly využity možnosti laserového skenování, vytvořena
byla databáze fotografií, výkresů s jednoduchou navigací, vytváří se podrobný 3D model mostu včetně
mosteckých věží a zejména speciální databáze všech kamenů s geologicko-technickými údaji.

1. Projekt zaměření Karlova mostu
V roce 2004-2005 proběhlo fotogrammetrické zaměření Karlova mostu v Praze. Požadavek zněl vytvořit kompletní spárořez všech kamenů s fotografickou dokumentací jako podklad pro uvažované
rekonstrukce Karlova mostu. K dispozici již bylo zaměření všech hran mostního tělesa z laserového
skenování, provedeného firmou Gefos,a.s. zařízením Leica. Dále jako dodatek bylo provedeno fotogrammetrické zaměření obou mosteckých věží a částečně též Juditiny věže (dostupná část). Úkol byl
pojat nejen jako rutinní práci z oblasti fotogrammetrie s běžnými 2D výkresy, ale i jako možnost provést vyšší formu presentace této význačné památky. S kolektivem doktorandů jsme se zaměřili mimo
základní vyhodnocení i na vytvoření informačního systému na bázi prohlížečů a databázového systému. Pro práci byly využity fotogrammetrické komory RolleiMetric6006, UMK Zeiss Jena a dále fotografické aparáty Pentacon a digitální komory Nikon D100 a Canon D20 s rozlišením 6.1Mpix a
8Mpix, které bylo třeba předem kalibrovat. Kalibrací digitálních komor se zabýváme v laboratoři fotogrammetrie již delší dobu. Nutné vlícovací body na přístupných částech mostu a věžích byly zaměřeny podle potřeb totálními stanicemi Sokkia a Trimble. Veškeré snímky jsou uloženy v databázi ve
formě tříděného internetovského prohlížeče – lze tedy velmi jednoduše ohromné množství dat ( cca
2000 snímků) pomocí schémat a miniatur snímků prohlížet a vyhledávat na základě přehledky mostu
s očíslovanými oblouky a pilíři. Vektorové vyhodnocení, prováděné celým týmem laboratoře fotogrammetrie fotogrammetricky do 2D pomocí software Topol a IRAS C, bylo importováno do třírozměrného modelu z laserového skenování (Svatušková, 2005). Prostorové útvary byly rozděleny na
části, aproximovatelné v rámci požadované přesnosti na jednotlivé jednoduché plochy. Snahou je
opatřit také jednotlivé plochy skutečnou texturou - fotografiemi, což se daří jen pozvolna, neboť vlastní těleso mostu je značně nepravidelné a fotografie jsou rovinné, stejně jako technické výkresy. Velmi
zajímavou částí byla dokumentace částí osmého a devátého pilíře ve směru od Starého města, které
jsou běžně pod vodní hladinou; při povodních v roce 2002 došlo k poškození podloží a bylo rozhodnuto sanovat paty pilířů. Bylo vytvořeno pažení, odčerpána voda, odstraněny nánosy a starší betonové
zpevnění. Přitom byly odhaleny původní zachovalé dubové rošty a v základech mlýnské kameny přesně podle dochovaných dobových záznamů, které tak bylo možno potvrdit. Zároveň
s fotogrammetrickými pracemi probíhal také geologický průzkum. Nejdůležitějším krokem byl ale
návrh vytvoření informačního systému celého mostu, které byl po konzultaci s geology (doc.Přikryl,
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Univerzita Karlova) upřesněn. Vlastní provedení databáze je náplní započaté doktorandské práce
(Preisler, 2005), základní výstupy v podobě technických výkresů i fotografická dokumentace byly již
odevzdány minulý rok. Celá nadstavbová část projektu je v řešení, ale již nyní vzniká unikátní informační systém, kde pro každý kámen bude interaktivním kliknutím myši v modelu možno zobrazit celou řadu doplňkových informací geologických, popisných i obrazových. Dokončení projektu se předpokládá koncem roku 2006.

Obr.1: Drátový model Karlova mostu z měření laserového skeneru – Gefos a.s.

Obr.2: Prostorový model Karlova mostu s vloženým spárořezem z fotogrammetrického zaměření
(ČVUT v Praze)
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Obr.3: Příklad výkresové dokumentace z fotogrammetrického zaměření (pilíř, jednotlivé kameny jsou
očíslovány pro potřeby databáze a dalšího průzkumu)
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Obr.4: Příklad klasické výkresové dokumentace z fotogrammetrického zaměření (poprsní zeď)

Obr.5: Informační systém Karlova mostu-barevné kódování podle geologických údajů
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Obr.6: Informační systém Karlova mostu

Obr.7: Základy pilířů – mlýnské kameny
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Obr.8: Interaktivní prohlížení fotografií a vektorového vyhodnocení
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Obr.9: Dokumentace mosteckých věží – příklad fotogrammetrického vyhodnocení
Staroměstské mostecké věže

2. Využití laserového skeneru
Od konce roku 2003 vlastní laboratoř fotogrammetrie na ČVUT v Praze profesionální laserový skener
Callidus, který byl pořízen sdruženým financováním FSv ČVUT a MŠMT ČR v rámci rozvojového
projektu. Jedná se o německý panoramatický laserový skener pracující na principu „time of flight“,
určený především pro interiérové aplikace. Jeho dosah v mm rozlišení je do 32m, dosah je maximálně
80m s řádově horším rozlišením. Jeho interiérové určení je dáno skvělým záběrem (360° vodorovně a
180° vertikálně), nevýhodou je poměrně nižší přesnost (na kratší interiérové vzdálenosti to nevadí) a
zejména menší rozlišení detailů, dané poměrně velkým krokem ve vertikálním úhlu (0.25°) oproti
možnému kroku v horizontálním úhlu 0.0625°. Přístroj je vybaven kompenzátorem náklonu a elektronickým kompasem a dále kalibrovanou CCD kamerou, která pořizuje zároveň s měřením snímky,
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které slouží při následném zpracování k potažení modelu skutečnou texturou. Nejdůležitější je ovšem
programové vybavení; skládá se ze software 3Dipsos 3.0.3 a RealWorksSurvey 4.1.2 (MENSI), dále 3D-Extractor
1.6
a
Reconstructor
+
Verificator
1.8
(originální
Callidus). Pokusně jsme prováděli měření s laserovým skenerem Callidus u 13.oblouku a porovnávali
výsledky se skenerem Leica.

Obr.10 : Laserový skener Callidus a měření Karlova mostu v Praze

Obr.11: Mračno bodů, část Karlova mostu v Praze
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Práce s Callidusem je velmi jednoduchá, ale přesnost detailů je značně menší; z hlediska dokumentace
kleneb na kratší vzdálenosti je ale díky panoramatickému záběru práce značně rychlejší.

3. Dokumentace části mosteckých věží – klenba Staroměstské mostecké věže
Laserový skener Callidus jsme použili pro dokumentaci klenby Staroměstské mostecké věže; zde se
ukázal jako velmi efektivní a rychlý, sběr dat trval na místě cca 30minut – největším problémem v
zajímavých lokalitách je neregulovatelný tok turistů; z tohoto důvodu je zkrácení celého procesu
žádoucí a je také možno provádět i měření v noci nebo nejlépe velmi brzo ráno.
Zpracování:
• 3D Extractor - převod souřadnic
• RealWorkSurvey
o Spojení skenů
• 3DIpsos
o Zředění mračna bodů
o Tvorba „mesh“

Obr.12: Spojená mračna bodů (vlevo) a zaplochovaná trojúhelníková síť v části klenby (vpravo)

Obr.13: Ukázka „mesh“ s jednotlivými body
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4. Malostranská mostecká věž
Obdobně jako v předchozím případě jsme použili laserový skener Callidus pro pokusné skenování
Malostranské mostecké věže jako celku. Zpracování proběhlo ve spolupráci s Universitou Ancona
(Itálie).
Použity byly software:
• 3D Extractor - převod souřadnic
• RapidForm
o Spojení skenů
o Tvorba „mesh“
• Tvorba „mesh“ též v programech:
• Spider, Catia
• Photomodeler
o Vytvoření modelu střechy věže

Obr.14 : Malostranská mostecká věž, vlevo mračno bodů s doplněním střechy, vpravo fotogrammetrický snímek kalibrovanou komorou Canon 20D(8MPix)
Skener Callidus 1.1 je interiérový, pro skenování blízkých kleneb je výborný, ale pro větší objekty
(pro skenování fasád, lomů, celé věže) nevhodný (vyšší partie jsou snímány se značně menším rozlišením a přesností). Břidlicová střecha věže lze velmi špatně skenovat (pohlcuje záření použitého laseru). K vytvoření modelu střechy byla proto použita průseková fotogrammetrie. Při vyhodnocení je
někdy vhodnější volit vektorové obkreslení hran v mračnu bodů než „mesh“ (jedná se zbytečně o velký objem dat).
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PHOTOGRAMMETRICAL DOCUMENTATION OF CHARLES BRIDGE
Abstract
The aim of this paper is to discuss the photogrammetric documentation of Charles Bridge in Prague.
After catastrophic flooding in 2002 a decision about responsible reconstruction of bridge was made;
the creating of new documentation by using laser scanning, digital photogrammetry and new database
of geological and historical data was made as a first objective in 2004-2005.
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Abstract
The real-time mobile or permanent multi-sensor system GOCA (GNSS/LPS/LS based Online Control and
Alarm System) applies GNSS, terrestrial local positioning sensors (LPS), such as e.g. total stations and
leveling instruments, and additionally local sensor (LS), such as e.g. strain-sensors or inclinometers, for a
deformation monitoring and analysis. GOCA may be set up as an early-warning-system for natural hazards
e.g. landslides, for the monitoring of geotechnical structures, e.g. mining and tunneling activities, and for
constructions and buildings monitoring, e.g. dams. The GOCA system consists of GNSS, LPS and LS
sensors, which are set up in the monitoring area as a permanent array or as a mobile monitoring system, and
the GOCA software components. The first software component is the so-called GOCA hardware-control and
communication module, which collects the GNSS, LPS and LS data. Presently the hardware-control and
communication software DC3©DrBertges and MONITOR©GeoNav_Trimble are available. They provide
the sampled sensor data in a well-defined data-interface format, the so-called GKA format, and provide it to
the second software component, the GOCA deformation-analysis software. The GOCA deformation-analysis
software is responsible for the further processing of the GNSS- and LPS-data in a three steps sequential
adjustment procedure. The 1st step initializes the monitoring reference frame – the coordinates and covariance matrix – consisting of stable reference points. The 2nd and 3rd step comprise the geo-referencing of the
three-dimensional object-point coordinates in the reference frame, and the simultaneous deformation analysis. Both least squares and robust techniques (L1-norm and M-estimators) are applied. The deformation
analysis step comprises an online-displacement estimation and a Kalman-filtering for the estimation of the
object-point state vector of displacements, velocities and accelerations, and additional statistical testing and
alarm settings. With respect to the deformation monitoring in geo-techniques and structures the further
development of the mathematical model deals with the integration of both, additional parameters (e.g.
material parameters, safety-critical damage models) as well as of further, so-called local sensors (e.g. strain-/
stress-sensors), by means of a so-called system analysis. Respective FEM-based approaches for static and
dynamic processes and the integration of the approaches are treated in the GOCA system context. The
mathematical model of the FEM based system analysis approach is appropriate for the evaluation of an
optimal sensor configuration on leading the model back to the classical 1st and 2nd order design problem of
geodetic network optimization.

1. Introduction
The sensor hardware of the GOCA system may consist of GNSS sensors, terrestrial local positioning sensors
(LPS), such as e.g. total stations and leveling instruments and additionally local sensors (LS), such as e.g.
strain and stress sensors. As concerns the use of the GOCA-system in practice t is referred to [1], [4], [5], [6],
[8], [9] and www.goca.info. The GNSS and LPS sensor data are provided by a hardware-control- and
communication module and a respective data interface. The observations l derived form that data are used in
order to set up a classical geodetic deformation network, as defined in [15] in terms of a permanent online
adjustment. A classical geodetic deformation network consists of a stable reference frame x R , which is set
up by the adjusted coordinates of the reference points and moving object-point positions x 0 ( t ) (fig. 1). This
is done in the subsequent 1st and 2nd adjustment step by the GOCA deformation analysis software. By ful324
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filling the tasks of a classical so-called deformation network the GOCA deformation analysis software gives
its first priority to use the adjusted time series x O (t) for a further estimation of the state vectors of the three-

&& O (t) of the object points in the
dimensional displacement, velocity and acceleration u O (t), u& O (t) and u
rd
deformation analysis, as the 3 step of the GOCA deformation analysis software. Here the online
displacement estimation and the Kalman-filtering are based on least squares or robust estimation procedures,
and they are the most relevant and powerful deformation process estimators of the object-point position series x 0 ( t ) based on GNSS and LPS sensor data.

Figure.1: A classical deformation network (stable reference points x R and moving object points xO ( t ) set
up online by using GNSS and LPS sensor data in the GOCA system. With the GOCA software several local
objects can be monitored simultaneously in a unified reference frame.
The observation data l(t) of the different LS sensor types can also be treated within the displacement-estimation and Kalman-filtering in the 3rd deformation analysis step. In that case the displacement, velocity
and acceleration quantities are directly related to the state vector of the sensor data l(t), e.g. the local
inclinations. The system analysis related deformation analysis however is appropriate to lead all sensor data
(GNSS, LPS and LS) back to a common parametric adjustment model, which contains both the displacement
information u as well as additionally the physical parameters p of an object.
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2. Data flow and deformation analysis processing steps in the GOCA system
The data flow and data interfaces of GOCA system are shown in fig. 2. The hardware-control and communication software is responsible for the sensor control and data communication in the sensor array of
a GOCA-system. The selection of the sensor types depends on the dynamics and amplitude of the expected
object point changes x O (t) in time t. In accordance with the sampling theorem a sampling rate is chosen,
which corresponds to the required deformation spectrum. The questions of sampling, re-sampling and
discretization are regarded in [2]. The hardware-control-software finally provides the sensor observations
with a time stamp on every dataset in the well-defined and open GKA data format [14], which is similar to
NMEA. The GKA data is organized in different sensor message types. The structure of the GKA-data messages is adapted to the GNSS baseline- and session output, the LPS data standard observables (zenith angles,
slope distances, directions, leveled height differences), and the output of different types of local sensors (LS),
e.g. strain- and stress-sensors.

Figure 2: Data flow and deformation analysis processing steps in the GOCA system
In the case of near-online processing projects also GNSS RINEX-files can be taken from the GNSS-sensors
and transmitted to the GOCA deformation analysis software to be processed with different GNSS-processing
engines. The RINEX-processing results are leaded again back to the GKA format. The RINEX data transfer
can also be managed by the hardware-control-software. Presently two different packages, namely MONITOR of GeoNav_Trimble and S+H Systemtechnik (www.sh-systemtechnik.de) and GOCA_DC3 of the
company DrBertges Vermessungstechnik (www.drbertges.de) are commercially available. These hardwarecontrol-software packages are completed by alarm-software modules. These handle both the type of alarm
messages in kind of sensor failures and the alarm information (ALR-files), which result from the different
deformation estimations statistical tests used for the detection of critical deformation states of the object
(fig.1).
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A first task of the GOCA deformation analysis software is to evaluate the parameter estimation of a classical
deformation network ([1], [13], [15]) online. In case of GNSS- and/or LPS sensor data the adjustment of the
respective GKA data provides the adjusted absolute object-point-positions x O ( t ) in the 2nd step of the
deformation analysis procedure. The reference frame x R is estimated in the 1st step. The results x O ( t ) and
the covariance matrices C x ,O ( t ) are stored in so-called FIN-files, and the moving average estimation result
is stored in MVE-files [14]. By the estimation of the object-point displacements u O (t), velocities u& O (t)

&&O (t) in the 3rd step the GOCA system fulfils the second task of a classical geodetic
and accelerations u
deformation analysis. The respective online displacement and the Kalman-filtering estimation both use the
output of th second step - the time series xO ( t ) - as observation input. An analogous displacement, velocity
and acceleration estimation with the same algorithms is based on the on the GKA-data l ( t ) of the local
sensors (LS) as observations and leads to the estimations Δl O (t) , Δ&l O (t) and Δ&l&O (t) . The results of the
displacement and the Kalman-filter estimations are stored in so-called SHT- and KAL-files respectively. The
final task of the deformation analysis procedure in the 3rd step is to set up an alarm in case of the detection of
&&O (t) as well as for the state vectors Δl O (t) , Δ&l O (t) ,
significant critical parameters u O (t), u& O (t) , u

Δ&l&O (t) concerning the state vector changes of the LS array. The alarm messages are stored in so-called
ALR-files. The GOCA deformation analysis software archivates the above FIN-, MVE-, SHT-, KAL and
ALR-files in a project-related directory stucture. These data can be visualized in the graphics representation
of the GOCA deformation analysis software, and above this it is provided as open interface for external
further processing, e.g. for web-based representations, the use in GIS and last but not least, for systemanalysis related deformation approaches (chap. 4).

3. GOCA Deformation Analysis Software
3.1. Mathematical Modelling for GNSS- and/or LPS-Data and for LS-data
As shown in fig. 2, the 3rd step of the subsequent adjustments of the GOCA deformation analysis software
procedure serves as deformation parameters estimation step. Observations for classical geodetic
displacement estimations is the position data ( x O ( t ) , C x ,O ( t ) ) of the object-points geo-referenced in the
frame x R (fig. 1) That means that the subsequent 1st and 2nd adjustment steps constitute the heart of the
GOCA software with respect to the online modelling of a classical geodetic deformation network providing
absolute object-point positions and movements using GNSS and LPS data. Independently the GKA-data
( l ( t ) , Cl ( t ) ) of local sensors (LS) can be processed by the displacement and Kalman-filter algorithms of
the 3rd step, the so called geometrical deformation analysis ([1], [13], [16] ). The FEM-based system analysis
approach presented in chap. 4 is appropriate to parametrize commonly all these sensor observation types,
namely GNSS, LPS (including the LPS category of terrestrial laser-scanners) and LS sensors.

3.1.1. First and Second Adjustment Step – Reference and Object Point Coordinate and Height
Surface Transition Estimations
The deformation analysis concept implemented in the GOCA software is due to a classical geodetic deformation analysis. That means, that for two different observation epochs t i and t j , we get the following system of
observation equations:

l (t i ) + v i = A Ri ⋅ x Ri + A Oi ⋅ x O (t i ) and C li ,
l (t j ) + v j = A Rj ⋅ x Rj + A Oj ⋅ x O (t j ) and C lj

(1a)
.

(1b)

With A we describe the design matrices of the linearized Gauß-Markov model, with l the GNSS- and LPSbased observations and with Cl their stochastical models. The stability of the reference frame is modelled
on introducing the same coordinates x Ri = x Rj = x R for all epochs, while for the object-points different co327
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ordinates x Oi and x Oj are estimated for different epochs t i and t j , and the stability is to be checked based
on (1a,b) by strict statistical concept as described in [16]. With respect to a discretization in time, the
“epochs” t i and t j are extended to time intervals of length ΔT . The adjustment intervals ΔT has to be
equal or larger than the sensor data sampling interval Δt . The epoch time stamps t i and t j are accordingly
the centres of the subsequent intervals ΔT . The GNSS- and LPS-based observations l in (1a, b) are derived
from the original GNSS and LPS GKA-data in such a way, that a separate plan and height adjustment is to be
performed at each epoch based on the data in the interval ΔT . This has the advantage that the adjustment
model (1a,b) can easily be handled in the case, that the used sensor type in a GOCA-array, such as pure
hydrostatical levels, enables for example only a vertical monitoring. The observation quantities l derived
form GNSS GKA-data and used in (1a,b) are the 2D/1D-baseline observations ( Δx, Δy | Δh ) ij . The
observation quantities l derived from LPS data and used in (1a,b) are the plan distances s ij , the directions

rij and the height differences ΔH ij . So the partly linear and non-linear observation equations (1a,b) for an
epoch t i read as follows [7]:

⎡Δx ij ⎤
⎡ v Δx , ij ⎤
⎡Δx̂ ij ⎤
+⎢
=⎢
⎢ Δy ⎥
⎥
⎥
⎣ ij ⎦ GNSS ⎣ v Δy, ij ⎦ GNSS ⎣ Δŷ ij ⎦

,

(2a)

sij + vs,ij = s ⋅ Δx̂ ij2 + Δŷij2

,

(2b)

⎛ Δy ij ⎞
⎟−o
rij + v r , ij = arctan⎜
⎜ Δx ij ⎟ i
⎝
⎠
Δh GNSS, ij + v Δh , ij = Δĥ ij

,

(2c)

and

2d)

ΔH terr, ij + v ΔH, ij = s h ⋅ Δĥ ij + (â 00 + â10 ⋅ x j + â 01 ⋅ y i ) m − (â 00 + â 10 ⋅ x j + â 01 ⋅ y i ) n . (2e)
Besides the coordinate unknowns ( x̂ , ŷ | ĥ ) of the reference points x R and the object-points x0 (fig. 1),
which are set up in the GNSS-frame, the scale factors s and s h for the plan and height component, the
orientation

unknown

oi

for

the

direction

measurements

and

the

polynomial

parameters

T

pˆ N = (â 00 , â10 , â 01 ,...) occur as additional auxiliary parameters. The parameters p̂ N model the height
reference surface (“geoid”) in the local object area (see www.dfhbf.de). So the monitoring of several local
n
objects in an extended but unique reference frame x R is enabled by different parameter sets p̂ m
N , p̂ N etc. .
These are defined by the deformation network design settings in the GOCA deformation analysis software.
The initialization, namely the 1st adjustment step, is based on a least squares (L2-norm) free network adjustment of the GNSS- and LPS-based observations (2a-e) data with respect to a user-defined starting epoch and
initialization time interval. The initialization is robustified with respect to gross errors by an automatic
iterative data snooping, including an iterative variance-component estimation. By the aim of realizing a
classical deformation network analysis online, this 1st step has to precede the deformation monitoring, as it
provides the network datum and frame x R (fig.1). The 2nd step in GOCA deformation analysis software is

again related to (1a, b) with respect to different extended epochs t i and t j , and is running online using the
observation equations (2a-e) for the GNSS- and LPS data within the epochs of duration ΔT . This 2nd step
comprises the permanent adjustment of the GNSS and LPS data and provides the three-dimensional geo-referencing of the object-point positions x O ( t ) (3a). The estimated adjusted object-point positions x O ( t ) and
the covariance matrix C O (t) are stored in daily FIN-files (fig.2). The reference frame coordinates x R and
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the above auxiliary parameters (except the orientation-unknowns oi ) are kept a fix parameters in the 2nd step
according to the results of the 1st step. The covariance matrix of these parameters is however strictly
considered in the computation of C O (t) [16].

Figure 3: GOCA object-point time series x O ( t i ) as result of the 2nd adjustment step. The thick lines show
the smoothing by a moving average estimation (MVE).

3.1.2. Third Adjustment Step – Deformation Analysis
The 3rd step, namely the deformation analysis, deals with the estimation of the parameters of different deformation functions, and it runs online in parallel to the 2nd step. The deformation parameter estimation is related
to the object-point position time-series and their covariance matrix, reading

x O ( t ) and C O (t)

.

.

(3a, b)

These are used as observations for the parameter estimation in step 3. As a first and simple object-point related deformation function the GOCA deformation analysis software provides a moving average estimation
(MVE) including the detection of critical displacements (fig. 3). A second deformation function is the online
displacement estimation ([9], [14]) between different “extended epochs” t 0 and t i . Extended epochs means
again, that the two epochs t 0 and t i start at individual times t 0 and t i , and have interval lengths
ΔTo and ΔTi (fig. 4), e.g. one hour. The start of the first epoch t 0 may be the initialization time (1st step).
Alternatively t 0 can be defined in the GOCA deformation analysis software settings (fig. 4). either by an
arbitrary fixed time mark, or by a dynamically moving time mark. The functional model of the object point
displacement estimation reads:

⎡l t 0 ⎤ ⎡ v t 0 ⎤ ⎡ E1
⎢l ⎥ + ⎢ v ⎥ = ⎢
⎣ t i ⎦ ⎣ t i ⎦ ⎣E 2

0 ⎤ ⎡ xˆ 0 ⎤
= A ⋅ yˆ with yˆ = [xˆ 0 ( t 0 ), uˆ ( t 0 , t i )]T .
⋅
E 2 ⎥⎦ ⎢⎣uˆ ( t )⎥⎦

(4a, b)

The two observation groups l t 0 and l t i and their covariance matrices are taken out of the object-point time
series information (3a,b). With v we introduce the observation corrections. To mark the difference between
the time series observations x O ( t ) (3a) and the estimated epoch state xˆ O ( t 0 ) we introduce in (4a,b) the
sign (^) for the estimated deformation parameters. The six deformation parameters included in ŷ ( t ) are for
each object point the three-dimensional adjusted epoch state position xˆ 0 = [ x̂ , ŷ | ĥ ]T
at the reference time
t0

t 0 , and the three-dimensional displacements uˆ ( t 0 , t i ) = [u x , u y | u h ]Tt , t dating to the second epoch
0 i
starting at time t i . The design matrices E1 and E 2 are column matrices composed of (3 x 3)-unit matrices
for each three-dimensional point observation x O ( t ) in the respective epoch intervals ΔT0 and ΔTi . Fig. 4
shows the GOCA-software settings for the online displacement estimation according to (4a, b). The different
settings concern the selection of the object points, the epoch definition for the displacement estimation, the
settings for adjustment and statistical testing, and the settings for an automatic alert.
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Figure 4: Settings for the GOCA online displacement estimation and alerting.
The GOCA Kalman-Filtering as the third component for the deformation parameter estimation in the 3rd step
is related to the so-called transition equation (5a) and to the state vector y(t), reading:

⎡
(
t
)
u
⎡
⎤ ⎢I
⎢
⎢u
&& ⎥
⎢ ( t ) ⎥ = ⎢0
⎢⎣u
&&( t ) ⎥⎦ ⎢0
⎢
⎣

[Δt ]
I
0

⎡ 1 2 ⎤⎤
⎢⎣ 2 Δt ⎥⎦ ⎥ ⎡u( t − Δt )⎤
[Δt ] ⎥⎥ ⋅ ⎢⎢u& ( t − Δt )⎥⎥
&&( t − Δt )⎥⎦
I ⎥ ⎢⎣u
⎥
⎦

and

&&( t )]T
y ( t ) = [u( t ), u& ( t ), u

.

(5a,b)

The state vector y(t) of the GOCA-Kalman-Filtering comprises the individual three-dimensional displace&&( t ) of the object points between subsequent time interments u( t ) , the velocities u& ( t ) and the accelerations u
vals Δt . The observations l(t) and their covariance matrices for the Kalman-filtering (5a,b) are again set up
from the object point time series (3a,b) as

l u (t) = x O ( t ) − x O ( t 0 )

.

(5c)

Again t 0 and t are “extended epochs”, while t 0 is a fixed time mark in the Kalman-filtering. The principles
and concepts of the significance tests (fig. 4, right) for of the deformation parameters are treated in [1], [2]
and [16].
3.2. Geometrical Deformation Analysis for LS -Data

Local sensor data l(t), e.g. strain-, stress-sensors and inclinometers and the covariance matrix information
Cl ( t ) can be used in the moving average estimation (MVE) as well as in the sophisticated models of the
online displacement estimation (4a,b) and in the Kalman-filtering (5a,b) in GOCA, in analogy to the
observation information and models for the absolute object-point positions (3a,b).
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3.3. Estimation principles and Relevance of Online Monitoring Systems
The parameter estimation principle in the GOCA deformation analysis software is based on the general
concept of an M-estimation [7] with an estimation function ρ( v k ) . It reads:
n

n

k =1

k =1

−1

−1

∑ ρ( vk ) = = ∑ ρ( (Cl 2 ⋅ A) k ⋅ dyˆ − (Cl 2 ⋅ (l − l(y 0 ))) k ) = Min |yˆ

.

(6)

Depending on estimation function ρ( v k ) , the estimated parameters ŷ are received due to a least squares

1 2
1
vi , a robust L1-estimation with ρ( vi ) = | vi | , and a weakly robust Huber2
2
2
⎧⎪ 1 v ∀ vi ≤ k
(fig. 4, right). The L1 norm and the Huber-estimation are robust
estimation with ρ( vi ) = ⎨ 2 i
⎪⎩ vi ∀ vi > k
against the occurrence of gross observation errors ∇l . As it is a statistical fact that mor or less 0.3% of the
estimation with ρ( vi ) =

observations are concerned with gross errors, the availability of a robust parameter estimation related to (6)
and adequate robust estimation functions ρ( v k ) increases essentially the reliability of an online monitoring
system like GOCA.

4. System Analysis – General Aspects and Contributions of GOCA
The further development of the deformation analysis clearly shows the trend to integrate the results of a
&&( t ) as
geodetic displacement estimation (4a,b) and/or Kalman-filtering (5a,b,c), namely u( t ) , u& ( t ) and u
well as geometrical or physical observations l ( t ) of local sensors (LS) into a common modeling ([1], [3],
[11], [13], [16]). With the property that both deformation function types are observed output signals of the
physical object state a physical kind of model is needed for this integration. Within the classification into
black- grey- and white-box models, the class of Finite Element Models (FEM) belong to the white-box
category and is parametrized both by physical parameters p and by the displacements state vectors u( t ) ,
&&( t ) as the parameters of a so-classical so-called geometrical deformation analysis ([13],[16]). So
u& ( t ) and u
FEM are the key for an integrated modeling of geodetic displacements u evaluated online from GNSS- and
LPS-sensors and LS observations l. The FEM system equations then can be written as

&&( t ) ) = 0
F(p, u( t ) , u& ( t ) , u

(7a)

&&( t ) are relevant
While in the dynamic case - e.g. the FEM of vibrating structures - the derivatives u& ( t ) and u
&&( t ) do not occur in the so-called static case ( u& → 0 ). The number of
([3], [16]), the state vectors u& ( t ) and u
parameters p and system matrices also decreases, and we arrive at the FEM system equation of type F(p, u )
= 0 . It reads
K (p k ) ⋅ u − f = 0

.

(7b)

in the case of the FEM of an elastic structure, e.g. dams ([11], [16], [18], fig.1). The characteristic system
matrix is the so-called stiffness matrix K (p k ) , f is the vector of external nodal-forces, and p k is the vector
of material-parameters of the FEM elements ([10], [11], [12], [16], [18], fig. 5)). As extension of the FEM
approach presented [11], we introduce in the following system analysis related adjustment approach, by
Δp̂ k , an additional set of unknown FEM parameters into the system equations. The parameters Δp̂ k model
that kind of safety-critical parameters (e.g. local failures of the structure, such as a washout in case of an
earth dam, or fissures), which are to be detected by statistical methods a part of the monitoring system. The
other FEM parameters p k and f are known and introduced as direct observations, and their uncertainties are
put into respective covariance matrices. So the FEM of an object - as first part of the mathematical
adjustment model representing the system analysis approach – reads in the static case:
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0 sys + v sys = uˆ − K (pˆ k , Δpˆ ) ⋅ fˆ

and C sys → 0

,

(8a)

p k + v k = p̂ k

and C p k

,

(8b)

f + v f = fˆ

and C f
.
(8c)
As concerns the parametric FEM representation in the case of structural dynamics case, it is referred to [16],
[12], [3] and [18]. With C sys → 0 (8a) the system equation (7b) is set up as condition equation.
Alternatively (7b) could also be set up in a Kalman-filter mode together the initial observations (8a,c),
whereas the GNSS, LPS and LS observations (8d-e) contribute during the online monitoring as observations
in each filtering step. The vector û of the nodal-point displacements concerns the FEM, and so all nodes at
the objects on its surface and in its interior (fig. 5).

Figure 5: Finite Element Model of a Dam in the static case
Concepts for the statistical testing of the significance of the unknown parameters Δp̂ k - similar to datasnooping – are discussed in [16] and [17]. The geodetic online displacements determined by the GOCA
system estimations (4a,b) or (5a,b,c) based on GNSS- and LPS-sensors (chap. 3.1.2) are named here
u GOCA and introduced as the second component of the system analysis model reading

u GOCA + v GOCA = N E ( x , y, z) ⋅ E GNSS / LPS ⋅ uˆ

and

Cu

.

(8d)

The rectangular matrix E GNSS / LPS relates the total vector û of the FEM to the three absolute GNSS/LPS-sensor displacements u GOCA . The matrix E GNSS / LPS is occupied with “1” at the positions of that
nodal point element (fig. 5), which carries the GNSS/LPS sensor, else with “0”. The known so-called shapefunction N E ( x , y, z) ([12], [18]) relates the nodal point displacements of the local (surface) element (fig.5,
right) to the elements inside the FEM. The equation (8d) can also be used with respect to position and
displacements modelled from on an extension of (2a-e) to laser-scanner data (laser-coordinates and
additional transformation parameters, in principle also or raw-data). Finally the “displacement” observations
Δl O (t) from the estimated state vectors (chap. 3.2) of local sensors (LS) are introduced into the system
analysis approach. In the case of the so-called geometric type the observation equations read
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and C lg

.

(8e1)

Example - local strain ε sensor: ε + v ε = L ⋅ N E ⋅ E g ⋅ uˆ .

(8e2)

In case of LS of the so-called “physical type” we have

l p + v p = l p (N E , E p , uˆ )

and C lp

Example - local stress σ sensor: σ = D(p k ) ⋅ L ⋅ N e ⋅ E p ⋅ uˆ

(8f1)
.

(8f2)

The matrices E g and E p are defined ans set up in analogy to E GNSS / LPS . With N E ( x , y, z) we introduce
again the above shape functions of the FEM element model. The matrices L and D(p k ) comprise known
differential operators, and the known element stiffness paramtrization ([10], [11], [12], [18]).
The different local sensors (LS) can be located both on exterior and interior surface and even inside the
objects structure, while GNSS- and LPS-sensors are in general located at the exterior and/or interior object
boundaries. In this context, the mathematical model (8a-f) of the system analysis based adjustment approach,
enables and urges the application of the classical geodetic network optimization principles. Based on the
target function of an optimal sensitivity [17] for safety critical parameters Δp k , the matrices E GNSS / LPS ,

E g and E p describe the placement of a given number of different sensors types. So the problem of
optimum positions for a number of “1” in E GNSS / LPS , E g and E p constitutes the 1st order design problem
of optimal sensor positions in geodetic monitoring networks and systems, and the occupation of the sensor
covariance matrix the respective 2nd order design problem of optimal accuracies of the sensor-types.

5. Conclusions
The 3 step network adjustment concept behind the GOCA deformation-analysis software provides a unique
geo-refercencing of the GNSS/LPS-occupied object point positions in the coordinate frame of the reference
points. The geodetic online deformation analysis of the object-point can be set up as flexible user-defined
displacement estimation or by a Kalman filter (displacements, velocities and accelerations). Local sensor
(LS) data can also be monitored by the GOCA-system in the 3rd step. Both least squares and robust estimation techniques are applied in the deformation analysis procedures, so that a reliable setting of an alarm is
enabled, in case that a critical state is reached and proved by statistical testing. The evaluation of continuous
time series of the objects displacement field and of the state vector of local sensors, provided by GOCA,
opens new perspectives in deformation analysis and model calibration. This concerns the presented transition
from the classical geometric deformation analysis to so-called system analysis based approaches, as required
by the interests of geodesists and of other disciplines such as geodynamics, geotechnics and civil
engineering. The presented system analysis approach is also open for the 1st and 2nd order design question of
an optimum GNSS-/LPS and LS sensor location and precision with the target function of an optimal
sensitivity for safety critical parameters.
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MODERNIZACE GPS A NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ TECHNOLOGIE
VYUŽÍVAJÍCÍ GNSS
Ing. Tomáš Honč, Ing. David Jindra, CSc.
GEOTRONICS Praha, s.r.o.

Abstrakt
Od roku 2005 jsou vypouštěny GPS satelity nového bloku IIR-M. Vysílají nový civilní kód L2C (na
L2) a nový vojenský M kód na L1 i L2. Trimble vyvinul a patentoval technologii R-track využívající
L2C k rychlejší a spolehlivější rekonstrukci nosné vlny na L2 a novou řadu GPS přijímačů R7 a R8.
Nové GPS přijímače jsou v mnoha ohledech unikátní a přinášejí lepší signál na L2 než L1, rychlejší
inicializace, spolehlivější chování v obtížných podmínkách.
Koncem r. 2007 by mělo začít vypouštění GPS satelitů dalšího bloku – IIF, které budou navíc vysílat
signál na třetí frekvenci (L5, chráněné pásmo). Nová konstrukce třífrekvenčních GPS přinese
výraznější zlepšení chování v obtížných podmínkách (multipath) a další zvýšení robustnosti a
rychlosti. Trimble již nyní nabízí R8 GNSS přijímač multifrekvenční konstrukce přijímající GPS
signály L1, L2 vč. L2C a signály ruského navigačního systému Glonass L1 i L2, připravený již nyní i
na příjem L5 signálu, stejně jako signálu evropského systému Galileo. Tomu odpovídá i frekvenčně
nezávislá konstrukce nové řady Zephyr antén. R8 GNSS GPS přijímač lze použít rovněž jako tzv.
Trimble IS Rover, nejuniverzálnější a nejprogresívnější geodetický přijímač kombinující vlastnosti
bezkabelového GNSS přijímače a řídící jednotky s MultiTrack hranolem pro robotizovaná terestrická
měření.

GPS MODERNIZING AND NEW INSTUMENTAL TECHNOLOGY
USING GNSS
Abstract
Since 2005 GPS satellites of new IIR-M block are launched. They are sending new civilian L2C code
(on L2) and new military M code on L1 and L2 as well. Trimble developed and patented the R-track
technology making use of the L2C to quicker and more reliable reconstruction of carrier wave to L2
and new series of GPS receivers of R7 and R8. The new GPS receivers are unique in many aspects and
offer better signal on L2 as on L1, quicker initialisation, more reliable behaving in difficult conditions.
At the end of 2007 launching of next IIF block of GPS satellites should start. They will a signal at the
third frequency (L5, protected band) in addition. The new construction of three-frequency GPS will
bring distinct improvement of behaving in difficult conditions (multipath) and further improvement of
robustness and velocity. Trimble offers just now the R8 GNSS multi-frequency receiver for GPS
signals L1, L2 including L2C a signals of the Russian Glonass navigation system L1 and L2, already
ready to receive also the L5 signal, as well as the European Galileo system. To this fact corresponds
also the frequency independent construction of a new series of Zephyr antennas. The R8 GNSS GPS
receiver can be used also as the so called Trimble IS Rover, the most universal and most progressive
geodetic receiver combining properties of cable-less GNSS receiver and control section with
MultiTrack prism for robotized terrestrial measuring.
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Abstrakt
Důležitou součástí při využívání technologií GPS je znalost polohové přesnosti a spolehlivosti
jednotlivých aparatur. Metody určení polohové přesnosti a spolehlivosti aparatur v sobě zahrnují
mnoho aspektů: vytvoření kvalitního etalonu pro statická i dynamická měření, sofistikovanou
metodiku provádění testovacích prací a vyhodnocení výsledků zvolenou metodou. Článek uvádí
praktické uplatnění teoretických poznatků při testování nových neověřených aparatur GPS jak
statickým, tak dynamickým měřením.
Testovací výsledky naznačují vhodnost popisovaného řešení a objektivní posouzení testovaných
aparatur pro praktické využití s ohledem na jejich deklarované parametry.

1. Úvod
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) řeší v rámci výběrové
soutěže v oboru Informační společnost, který vyhlásila Akademie věd České republiky v tematickém
programu "II. Národní program výzkumu - TP2" projekty „Navigační a logistické systémy
(NAVLOG)“, registrační číslo 1ET109890411, a „Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v
reálném čase (MOBILDAT)“ , registrační číslo 1ET101630421.
Cíle obou projektů se doplňují. U projektu NAVLOG se vyvíjí modulární logistický GIS systém,
v řešení českého aplikovaného a průmyslového výzkumu sloužící pro potřeby optimálních praktických
řešení pro energetiku a dopravní telematiku. Jedná se tedy o sběr informací, u kterých není nutné data
po dlouhou dobu uchovávat, ale zabezpečit jejich on-line využitelnost pro navigaci v různých oborech.
Cílem projektu MOBILDAT je vytvořit základní infrastrukturu pro on-line vkládání naměřených
prostorových dat zájmovými skupinami prostřednictvím mobilních zařízení. Řešitelé vytvářejí
serverovou službu, která bude tvořit rozhraní mezi distribuovaným GIS a mobilním zařízením
uživatele. Služba také poskytne možnost interaktivních korekcí vkládaných údajů přímo v terénu a
výrazně usnadní a zrychlí proces tvorby a aktualizace dat v GIS.
V rámci projektu byl vytvořen i GPS přijímač, u kterého bylo třeba určit jeho přesnost při určení
polohy a porovnat jej s dalšími existujícími aparaturami GPS v různých podmínkách. Podmínky
příjmu signálu z družic byly voleny tak, aby při ideálních pozorovacích podmínkách co nejvíce
odpovídaly nejčastěji dosahovaným hodnotám Position Dilution of Precision (PDOP) s vyloučením
extrémů.
Při tvorbě metodiky testování bylo nutno brát v úvahu, že uživatelé víceméně náhodně provádějí
výběr, kde a kdy bude měření prováděno. Měření polohy pohybujících se objektů v čase a místě je
prováděno nezávisle na ideálních příjmových podmínkách příjmu signálu z družic. Ve většině případů
měření GPS např. v projektu NAVLOG je uspokojivé i dosažení přesnosti v řádu prvních desítek
metrů. Proto bylo testování provedeno v terénech o různých konfiguracích, aby se postihly pokud
možno všechny případné možnosti. Dále byly testy prováděny na stejných místech znovu s různými
měřickými metodami zpřesnění.

2. Metodika testování GPS
2.1. Statická měření
Jako základ pro vyhodnocení výkonových parametrů přístrojů jsme zvolili statické měření. Při této
metodě byly přijímače umístěny na bod o známých souřadnicích státního souřadnicového systému
s předem ověřenou přesností. Měření se provedlo po předem definovanou dobu pro každý přijímač.
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Poté se měření vyhodnotilo a výsledky jednotlivých přijímačů se porovnaly. Pro vzájemnou
porovnatelnost výsledků bylo nutné dodržet zhruba stejné podmínky příjmu – tedy testovací měření
provést všemi přístroji na daném bodě a danou metodou bezprostředně za sebou a veškerá měření
uskutečnit za běžně dosahovaných hodnot PDOP při stejných podmínkách. Při změně konstelace
satelitů se měření celé skupiny opakuje. Hodnoty jednotlivých PDOP se určí dle nejčastěji
dosahovaných údajů, abychom mohli konstatovat, že výsledky jsou platné v nejširším možném
časovém úseku (pokud nedošlo k extrémním podmínkám např. vyřazení více družic apod.). Ačkoliv
výkonnostní standardy GPS zaručují po 98% dne PDOP 6 a lepší, zvolili jsme rozsah PDOP do 4, což
odpovídá cca 90% denní doby. Tyto standardy též zajišťují funkčnost minimálně 21 družic s 98%
pravděpodobností v ročním průměru [5]. Pokud bylo možné nastavit elevační masku, nastavila se
maska na všech přístrojích jednotně. Vlastní měření musí proběhnout v podmínkách, v jakých se
předpokládá použití aparatur. To znamená, že měření se uskutečnilo v různých terénních podmínkách,
a to i takových, které jsou pro použití GPS nepříznivé. Pro měření je nutno, aby byl ve všech
přístrojích stažen aktuální almanach již před prvním měřením. Současně byla zajištěna poloha antény
v přístroji tak, aby byl přístroj opravdu centrován na polohu antény.
2.1.1. Způsob určení a kontroly testovacích bodů
Do testování byly zahrnuty body již vybudované a ověřené při zřízení testovací základny VÚGTK
a dále body zhušťovací a trigonometrické se známými souřadnicemi v terénu již vybudované
trigonometrické sítě. Body se volily tak, aby byly zajištěny různé terénní podmínky pro příjem signálů
družic. Odzkoušení bylo připraveno na následujících typických lokalitách:
a) testovací základna VÚGTK – zde jsou ideální observační podmínky a přesně určené souřadnice
bodů
b) městská zástavba
c) hluboké údolí
d) lesní porosty
Přesnost určení zhušťovacích bodů je dána střední souřadnicovou chybou, která činí pro zhušťovací
body 2 cm vzhledem k okolním zhušťovacím bodům s mezní odchylkou do 2,5x2 cm = 5 cm. U
trigonometrických bodů je střední souřadnicová chyba 1,5 cm a mezní odchylka do 2,5x1,5 cm = 3,5
cm. Přesnost výškové složky je dána u obou bodů na 10 cm [2]. Tyto hodnoty zajišťují pro účely
testování přístrojů předpokládané kategorie dostatečnou přesnost, ale před testováním se musí ověřit
přímým trigonometrickým měřením, zda nedošlo k nekontrolovanému posunu či jiné chybě v určení.
Pro testování byly vybrány následující body:
a) volné prostranství (ideální podmínky): 3 body ze základny VÚGTK v Ondřejově (body 11,
13 a 31)
b) městská zástavba: bod 1425 413 - křižovatka Dělnické a Osadní, střední zelený pás
bod 1425 414 - křižovatka Komunardů a Jateční, střední zelený pás
c) údolí – v údolí Vltavy severně od Prahy
d) les: trigonometrický bod 2207 009 - jehličnatý, mezi Kostelními Střimelicemi a
Zvánovicemi, na hřbetu trigonometrický bod 2207 012 - jehličnaté mlází u silnice mezi
Stříbrnou Skalicí a Konojedy.
Testovací základna se skládá ze tří částí (vnitřní, vnější a navazovací základny), které se liší svou
stabilizací a rozmístěním. Vnitřní část se skládá z pěti bodů v prostoru vrcholu Skalka. Vnější
základna se též skládá z pěti bodů, které, jsou rozmístěny v různých vzdálenostech a s různým
převýšením vůči bodům vnitřní základny. Nejbližší bod je 50 metrů od vnitřní základny, další jsou
vzdálené 150 m, 500 m, 1 km a 11 km od základny. Navazovací základna slouží k navázání základny
do souřadnicového systému ETRS. Je složena ze tří bodů. Pro testování byly využity dva body vnitřní
základny a jeden bod vnější základny.
Z výsledků analýz zaměření vychází, že přesnost určených souřadnic je pro vnitřní základnu (body
s nucenou centrací na Skalce) asi 0,5 mm v poloze a 1 mm ve výšce, pro vnější základnu asi 1,5 - 3
mm v poloze a 5 - 6 mm ve výšce [4].
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Obr. 1: rozmístění testovacích bodů v okolí Ondřejova (9 – bod 2207 009, 12 – bod 2207 012, VÚGTK
- testovací základna VÚGTK)
2.1.2. Průběh vlastního měření
Pro testování byly vybrány GPS přístroje – 2 low-end: Haicom HI a NL-208P. Z vyšší třídy byl
vybrán přístroj pro GIS mapování od firmy Trimble – GeoXT.
Haicom HI 203 je dvanáctikanálový paralelní přijímač L1/CA kódu založený na technologii
EverMore HWTrack. Přesnosti jsou uváděny následovně: horizontální: lepší než 25 m v 95%,
vertikální: lepší než 40 m v 95%, rychlost – lepší než 0,1 m/s v 95%. Navilock NL-208P má přesnost
definovanou střední kvadratickou chybou 10 m v horizontální poloze, rychlost stejně jako předchozí
přístroj. Tento přístroj je dvanáctikanálový a vybaven Navilock s chipsetem Sony CXD2951
Trimble GeoXT je GPS přijímač integrovaný v pocket PC pro GIS měření. GPS je též
dvanáctikanálová s integrovaným EGNOS a technologií EVEREST pro měření v lese a v zástavbě.
Přesnost je výrobcem po posprocessingu definována jako 50 cm + 1ppm, při fázovém zpracování po
10 minutovém měření 30 cm
Před začátkem vlastního měření byly vybrané body zkontrolovány, zda nejsou poškozeny a zda
splňují požadavky definované při výběru.
Měření probíhalo v termínu od 13. do 28.7.2005 převážně od 7 do 13 hodin, zpočátku však cca o 2
hodiny později. Vzhledem k tomu, že korekce EGNOS není většinou možné přijímat v lese z důvodu
zastínění nízko položeného geostacionárního satelitu (cca 30° nad obzorem), nebyly korekce EGNOS
v lese měřeny.
Vlastní měření bylo provedeno jako měření 180 záznamů – tedy 3 minuty na každém bodě v
intervalu záznamu 1 s. Každá aparatura měří samostatně na každém bodě, aby byly dodrženy stejné
podmínky pro všechny přístroje. Před vlastním měřením je nutné, aby byl přístroj již zapnutý a měl
dosažený signál s přijatým almanachem. Všechny přístroje měly nastavenou elevační masku na 15°,
pokud toto nastavení umožňovaly. Během měření se operátor od aparatury musí opatrně vzdálit, aby
nedocházelo k zakrytí přístroje tělem. Měření bylo organizováno tak, aby po návratu na již měřený
bod byla změněna geometrie družic a zároveň, aby hodnota PDOP odpovídala definovanému kritériu
nejčastěji dosahovaných hodnot do 4.
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Přístroje byly testovány s užitím následujících technologií (pokud je umožňovaly):
a) bez upřesnění
b) EGNOS
c) korekce z CZEPOS v reálném čase
Před vlastním měřením byla ověřena NANU (Notice Advisory to NAVSTAR Users), zda není
plánována odstávka některé družice, což by ovlivnilo teoreticky určené hodnoty DOP z almanachu.
NANU je třeba ověřit též po měření, zda nedošlo k výpadku nějaké družice. Pokud bychom měření
zatížené chybnými údaji vysílanými porouchanou družicí nijak neošetřili, mohli bychom významně
zpochybnit výsledky celého srovnávacího testu.
V případě zjištění chyby je možné postupovat třemi způsoby, resp. posuzovat skutečně dosažené
hodnoty DOP a měření zohlednit:
1. zopakovat celé měření daným přijímačem a pro srovnání použít pouze výsledky nového měření,
2. pokusit se vyřadit ze zpracování porouchanou družici, posoudit, nakolik jsou takto získané
výsledky věrohodné a případně je použít bez opakování měření.
3. vyřazení družice zanedbat, pokud se jedná o běžnou odstávku.
Při každém měření je potřeba uvést následující údaje, na základě kterých je určena platnost
testování:
a) čas
b) stav počasí (teplota, oblačnost, srážky, případně zvláštní atmosférické jevy – bouřky apod.)
c) hodnoty DOP
d) konfiguraci satelitů – obrázek tzv. skyplot (důležité zvláště při měření v úzkých údolích a
ulicích)
e) orientace přístroje ke světovým stranám
2.2 Dynamické měření
Problematika posouzení dynamických měření je složitější, neboť nelze s dostatečnou přesností
určit, v jakém bodě se v okamžiku měření přístroj nacházel.
Ideální by bylo testování na kolejovém vozidle s počítačově řízenou rychlostí. Pak by bylo možné
na základě rychlosti a zrychlení určit přesné souřadnice v bodě, kde se vozidlo nacházelo v čase t od
startu. Podobně existují systémy pro sledování pohybu automobilu, které jsou založeny na gyroskopu
a odometru [6].
Naše měření bylo založeno na pohybu aparatur v automobilu po zaměřeném polygonu s možností
porovnat alespoň příčnou odchylku od předpokládané osy. Vzhledem k tomu, že testy probíhaly na
silnici za provozu, byly vedeny poznámky o případných vychýleních z osy z důvodu vyhýbání se
překážce apod. Lze předpokládat, že dynamická měření budou vykazovat posun, systematickou chybu,
způsobenou výpočtem ambiguit na počátku měření. Úkolem je zároveň zjistit a vyhodnotit, jak se daná
aparatura chová v různých podmínkách za různých rychlostí s ohledem na běžné provozní podmínky.
Polygon by měl procházet vrcholovou partií s dobrými observačními podmínkami, svahem,
údolím, lesem.
Měření musí proběhnout opět několikrát za různých konfigurací družic (při nejčastěji
dosahovaných hodnotách DOP) za různých rychlostí a vyhodnoceno, zda došlo k zvětšení příčné
odchylky či nikoliv. Vlastní numerické zpracování je velmi obtížné a časově náročné (např. s použitím
výše uvedených gyroskopů). Důležitou součástí hodnocení je i experimentální vyhodnocení a slovní
vyjádření.
2.2.1. Výběr testovací trasy pro dynamické měření
Trasa byla vybrána tak, aby pokrývala všechny typy krajin (les, údolí, volný obzor) a zároveň aby
bylo možné ji projet i ve vyšších rychlostech.
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Obr. 2: Mapka trasy etalonu pro dynamická měření

Jako nejvhodnější byla vybrána trasa mimo město od mostku přes potok Šmejkalka na silnici č.
335 mezi Mnichovicemi a Ondřejovem (les), po silnici do Chocerad (volný obzor) a pak podél Sázavy
do osady Kaliště u Ondřejova, kde u hřiště měřená trasa končí příčným zpomalovacím prahem (údolí).
Testování je nutno provádět za provozu, což odpovídá podmínkám využití. V údolí je úzká a relativně
hrbolatá s úseky s omezenou max. povolenou rychlostí na 20 km/h. Přesto však v okolí Prahy není
možné najít ideální okruh, kde by se projíždělo hlubokým nezalesněným údolím (tento požadavek
splňuje silnice Praha-Roztoky podél Vltavy) a v blízkosti by byl úsek s lesem relativně na rovině.
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2.2.2 Zaměření testovacích etalonů
Etalon na výše zmíněném úseku silnice od mostku před Ondřejovem do Kaliště byl zaměřen
s předem zvolenými parametry, aby odpovídal požadovaným kritériím přesnosti. Pro měření byla
použita metodika oboustranně připojeného polygonového pořadu a polární metoda určení souřadnic
podrobných bodů z bodů polygonového pořadu. K zaměření byla použita totální stanice Sokkia
Powerset 2000. Použitá měřidla byla předem atestována v souladu s požadavky zákona o metrologii.
Nejistotu měření lze při využití technologie polární metody a při zohlednění kalibračních hodnot
měřicího přístroje charakterizovat obecně platnou hodnotou kódu charakteristiky přesnosti 3, tj., že
střední souřadnicová chyba polohy bodu je do +/- 14 cm.
Přesnost výšek podrobných bodů, určených trigonometricky, lze charakterizovat směrodatnou
odchylkou s≤5 mm, v případě nestabilizovaných bodů se tato příslušně zvětší.Při měření se
postupovalo podle metodiky prací v bodovém poli v souladu s rezortními předpisy Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Podrobné body byly zaměřeny s kódem charakteristiky
přesnosti 3, výškové zaměření podrobných bodů proběhlo dle metodiky pro trigonometrické určování
výšek.
Pro účely dynamického měření byla zaměřena testovací trasa na základě zaměřeného
polygonového pořadu, oboustranně připojeného a ve svém průběhu orientovaného, bylo provedeno
jeho vyrovnání, jako sítě. Tím jsou zohledněna veškerá nadbytečná měření (úhlová, délková) k
disponibilnímu bodovému poli v dané lokalitě. Výsledky vyhodnocení polygonového pořadu jsou
zpřehledněny v Protokolu o polohovém vyrovnání sítě.
Veškeré měřické činnosti byly prováděny v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému
Baltský- po vyrovnání (Bpv).
Výsledkem provedeného zaměření je seznam souřadnic v S-JTSK a Bpv bodového pole – bodů
polygonového pořadu, seznam bodů polygonového pořadu s uvedením vzájemných horizontálních
vzdáleností a výšek těchto bodů. Výsledkem je i výkres dgn – digitální mapa s krajnicemi zaměřenými
polohově i výškově, dopravním značením, budovami v okolí silnice, lesními úseky a stromořadími,
výškový profil osy komunikace ve formátu dgn.
2.2.3 Postup testování GPS aparatur v dynamickém režimu
Interval záznamu poloh je zvolen po 1 s a v automobilu se projíždí zvolenou trasu. Vzhledem k
možné změně podmínek je zvláště v zástavbě potřeba, aby se vozidlo vždy pohybovalo po stejné
straně silnice – přejetí mezi pruhy by mohlo výrazně ovlivnit výsledek.
I při dynamických měřeních je třeba uvést následující údaje, na základě kterých je určena platnost
testování:
a) čas
b) stav počasí (teplota, oblačnost, srážky, případně zvláštní atmosférické jevy – bouřky apod.)
c) hodnoty DOP
d) konfiguraci satelitů (důležité zvláště při měření v úzkých údolích a ulicích)
e) orientace přístroje ke směru jízdy.
Též je třeba před a po měření ověřit NANU a postupovat stejným způsobem jako u statických
měření.

3. Zpracování výsledků měření
3.1 Metodika zpracování naměřených dat
Vstupními údaji zpracování byla data z 10 kampaní měření s tříminutovým záznamem polohy
v intervalu 1 s. Z každého měření určíme hodnotu znaku Xi (i=10), kde Xi je výsledná (viz varianty
dále) hodnota ze všech záznamů Yj (j=180) jednotlivého tříminutového měření, kdy se počítá
s relativním rozdílem polohy Yj od skutečné polohy bodu (S). Výpočet horizontální přesnosti můžeme
provádět jak v kartézských souřadnicích (x,y), tak v polárních souřadnicích (l,ρ). Počátkem obou
souřadnicových systémů je S. Úkolem testování je určit či se alespoň přiblížit k hodnotě Δ, která
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odpovídá spolehlivosti přístroje (na p% bude výsledek náhodného měření do vzdálenosti Δ od
skutečné polohy).
Vzhledem k tomu, že jsme testovali jen GPS aparatury a ne komplex od měření po přepočet do SJTSK, bylo třeba před zpracováním ještě přepočítat WGS 84 naměřené souřadnice pomocí
spolehlivých transformací do S-JTSK. K tomu sloužil program vyvinutý ve VÚGTK, kde jsou
integrovány transformace ze systému ETRS 89 do S-JTSK a převod dat z formátu NMEA.
Transformace převádí eliptické souřadnice B,L, H na pravoúhlé v ETRF89 a ty potom pomocí
sedmiprvkové transformace, převodu na Besselův elipsoid, modifikovaného Křovákova zobrazení na
přibližné rovinné souřadnice S-JTSK. Dále jsou aplikovány „zbytkové opravy“ interpolované
z tabulky. Opravy byly určeny porovnáním transformovaných souřadnic S-JTSK se skutečnými
souřadnicemi v S-JTSK pro 27000 trigonometrických bodů. Koeficienty sedmiprvkové transformace
byly určeny na základě 176 identických bodů z kampaně DOPNUL. Přesnost těchto transformací je
charakterizována střední kvadratickou odchylkou 5 cm v poloze a 10 cm ve výšce [3].
Hodnotu Xi lze určit několika způsoby:
a) Charakteristická hodnota Xi se určí:jako průměrná hodnota posledních 160 záznamů
z daného měření – po odfiltrování prvních 20 měření,
b) Jako průměrná hodnota z celého měření (dle počtu záznamů),
c) Též je možno posuzovat pouze 68% nejlepších záznamů (výběr) .
Demonstrujme si pojmy na příkladu. Máme k dispozici skupinu jednotlivých záznamů polohy,
jejichž počet je limitně nekonečný. Mezi body je jeden bod, který je souřadnicí měřeného bodu. Se
středem v tomto bodě lze vytvořit kružnici s poloměrem Δ pro dané procento spolehlivosti (68%, 95%
a 99%) (p% všech bodů leží uprostřed kružnice). Vzhledem k časové omezenosti „náhodně“ vybereme
n bodů a označíme je červeně – to jsou naměřené polohy bodu Xi. Průměrná poloha červených bodů je
středem červeného kruhu (označme ji X ) a p% vybraných měření leží uprostřed červeného kruhu.
Nyní analyzujme potřeby úkolu.
Vzhledem k předpokládanému dynamickému použití testovaných přístrojů nás jako výsledek příliš
nezajímá vzdálenost středů obou kružnic. Tato vzdálenost totiž znamená systematickou chybu měření
způsobenou buď nevhodně změřenými body nebo systematickou chybu měření případně zpracování
výsledků (transformace apod.). Jedná-li se o systematickou chybu měření, bude se vzdálenost středů
obou kružnic s přibývajícím n zmenšovat. Nás zajímají spíše rozptylové charakteristiky jednotlivých
X i.

Obr. 3: ilustrace myšlenky měření
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3.2. Možné způsoby zpracování naměřených dat
Na problém můžeme nahlížet několika způsoby:
1) Empirický pohled. Na základě výběrového souboru určit empiricky odhad Δ, označme jej δ.
To znamená, že se jednotlivá Yi seřadí a v momentě, kdy bude dosaženo určeného procenta p,
odečteme vzdálenost Yp (p-tý percentil) a položíme jej jako hodnotu δ pro dané procento.
Zároveň by bylo zajímavé vynést histogram zjištěných hodnot. Z něj bude patrné, zda
dochází k největšímu nakupení měřených hodnot v blízkosti středu S nebo v určité
vzdálenosti od středu S (systematická chyba). Lze předpokládat, že vlivem posunu průměrné
polohy vybraných hodnot bude δ>Δ. Vzdálenost Y - S průměrné polohy vybraných bodů od
skutečnosti bude popisovat míru nepřesnosti odhadu δ. Rozdíl δ-Δ bude mezi 0 a vzdáleností
středů obou kružnic.
2) Statistický pohled – výběrová šetření.
a) V tomto případě nahlížíme na výběr hodnot Xi z měření jako na výběr
reprezentativního vzorku z velmi vysokého počtu měření. Základní soubor o N prvcích
má charakteristiku střední hodnoty označovanou jako μ a rozptyl σ2. My však máme
k dispozici jen n (n=10) měření. Střední hodnotu μ odhadneme jako průměr hodnot
znaku (vzdálenosti l v polárních souřadnicích, souřadnice x a y v kartézských
souřadnicích, obojí s počátkem v S.) Odhad s rozptylu σ spočteme jako
n

s=

∑(X
i =1

i

− X )2

n −1

. Z toho lze vypočíst směrodatnou odchylku výběrového průměru

estσ x =

s
=
n

σ

n − 1 . Vzhledem k omezenosti
(též standardní výběrovou chybu)
výběru lze určit interval spolehlivosti průměru, který popisuje jaké chyby jsme se
mohli dopustit při odhadu střední hodnoty μ vzhledem k počtu kampaní.
Interval spolehlivosti má tvar:
s
s
.t ( p ), X +
.t ( p ))
n
n
), kde, t(p) je tabulková hodnota Studentova t-testu
(
pro n-1 stupňů volnosti pro danou pravděpodobnost p. Pak bude možné učinit závěr
např. že „S pravděpodobností 95% je rozsah přesnosti přístroje za daných podmínek
2,5-3,7 m, s pravděpodobností 68% je přesnost 3,0-3,2 m.“ Pozn.: tyto hodnoty a
rozpětí jsou uvedeny jako příklad a nemají žádnou vazbu na provedená měření. Je také
možné, že rozpětí bude daleko větší (je ovlivněno velikostí výběrového souboru) a tím
pádem nepoužitelné.
b) Stejné metody aplikovat na X místo na S, tedy průměr všech jednotlivých záznamů.
Pak je však zanedbávána systematická chyba a měří se spíše spolehlivost přístroje –
odchylka od měřeného průměru (ve vysvětlení pomyslná červená kružnice).
(X −

3) Sledování „oscilace“ měření kolem průměrné naměřené hodnoty. Lze zpracovat odchylky
jednotlivých záznamů Yj od příslušných průměrů Xi. Pro polární souřadnice se lze
v empirickém pohledu zabývat vzdálenostmi li jednotlivých měření od průměru a směry ρi.
Tím jsou vyhodnocovány obě komponenty x a y dohromady. Případně lze vyhodnocovat
jednotlivé komponenty x, y a z zvlášť. Tyto charakteristiky ukazují, jak v rámci jednoho
měření kolísá měřená hodnota kolem průměru z daného tříminutového intervalu. Tak vznikne
n hodnot charakteristik vyjmenovaných dále a jejich průměr by určil jakousi souhrnnou
charakteristiku oscilace při jednotlivých tříminutových měřeních.
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Charakteristiky a jejich vysvětlení:
a) průměr l - průměrná dosažená chyba v absolutních hodnotách (při vyhodnocování
jednotlivých komponent x, y by při dostatečně vysokém počtu měření a stejně četně
zastoupenému měření za všech podmínek průměr byl roven 0)

~

b) medián l - vzdálenost, kdy polovina měření je blíže ke středu, polovina dále
c) percentily l68, l95, l99 – odpovídá empiricky zjištěné střední souřadnicové chybě (pro hodnotu
68%) – uvnitř kružnice je dané procento měření.
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l
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a směrodatná odchylka σl (její velikost by teoreticky měla
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∑| l
i =1
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n
g) Průměrná odchylka od mediánu (případně modu, průměru)
Stejné hodnoty jde počítat i pro směr ρ. Průměrná hodnota značí směr systematické chyby.
V případě systematické chyby (kdy vzdálenost l zřídka klese pod určitou hranici) lze počítat též
)
( li − l ) p / 2
. To znamená, že pak bude p% měření ležet v mezikruží kružnic o
)
)
l ± ( li − l ) p / 2

percentily pro rozdíl

. Totéž lze spočítat i pro průměr a medián, avšak charakteristika modu asi
poloměrech
nejlépe popisuje pravděpodobnost náhodného měření [1].
Pro kartézské souřadnice lze počítat jak v absolutních hodnotách, tak ve skutečných hodnotách
vzhledem k počátku souřadnicového systému v průměru. Absolutní hodnoty charakteristik spíše
odpovídají polárním souřadnicím. V případě, že přístroj nevykazuje systematickou chybu, vyjde bez
absolutních hodnot průměr obou souřadnic nula. Směrodatná odchylka bude odpovídat poloosám
elipsy v jednotlivých složkách.
3.3. Zvolený způsob vyhodnocení naměřených dat
Pro určení vstupních hodnot Xi byl vybrán prostý průměr ze všech měření, neboť filtrací některých
hodnot by bylo dosaženo lepších výsledků.
Byla zvolena varianta výběrového šetření na reprezentativním vzorku označená v minulé kapitole
jako 2a a podle tohoto postupu jsme data vyhodnotili. Vzhledem k tomu, že lze očekávat kompaktní
měření, nejsou oscilace kolem průměru příliš zajímavé, protože vůbec nezohledňují skutečnou
hodnotu měřených souřadnic. Větší rozdíly v rámci jednoho tříminutového měření mohou nastat
v lese, ale ty budou způsobeny zastíněním družic listím nebo posunem družice během intervalu
měření. Avšak pro vyhodnocení bude zajímavé zjistit hodnotu nejpřesněji a nejméně přesně určených
hodnot v jednotlivých komponentách ze všech záznamů provedených na daném bodě danou metodou
a přístrojem.
Data byla zaznamenána do souborů ve formátu NMEA a dále bylo třeba jednotlivé výstupy převést
do MS Excel, doplnit vzorce a spočítat výsledné hodnoty. Pro každý takto předpřipravený záznam
byla spočítána odchylka všech tří souřadnic od skutečné hodnoty, vzdálenost od skutečné hodnoty jak
v horizontální poloze, tak v třírozměrném prostoru a pro horizontální polohu ještě směr, ve kterém leží
záznam proti skutečné hodnotě. Pro skupinu takovýchto hodnot z jednoho měření byl určen průměr
těchto hodnot a tyto průměry pak byly statisticky vyhodnoceny. Z nich se spočítal průměr (odhad
střední hodnoty), odhad rozptylu, standardní výběrová chyba a intervaly spolehlivosti pro 95%
pravděpodobnost a 99% pravděpodobnost. Dále byly ze všech záznamů danou metodou daným
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přístrojem na daném bodě zjištěny extrémní hodnoty odchylky v každé souřadnici, nejpřesněji a
nejméně přesně určená poloha (jak horizontální, tak třírozměrná).
Vyhodnocení dynamických měření proběhlo na základě porovnání trajektorií se zaměřeným
polygonem. Data byla načtena do grafického programu MicroStation s připojeným výkresem
zaměřené silnice a okolí. Pak byly sledovány velikosti odchylek a jejich charakter (systematické nebo
náhodné, spojité nebo nespojité). Pro přístroj GeoXT byl použit program GPS Pathfinder Office. Toto
vyhodnocení umožňuje především sledovat odchylky ve směru kolmém k trajektorii.

4. Výsledky testování
Výsledky byly zapsány do tabulek a okomentovány pro jednotlivé zaměřované body. V tabulkách
jsou pro každý přístroj uvedeny průměrné hodnoty chyb ve všech 3 složkách (vzdálenosti v
horizontální poloze) a vzdálenosti celkově. Při rovnoměrném rozložení chyb kolem skutečné hodnoty
by teoreticky měly být průměrné hodnoty rozdílů v jednotlivých složkách nulové. Hodnoty vzdálenější
od nuly ukazují na systematickou chybu v dané složce. O přesnosti přístroje vypovídají spíše hodnoty
průměrných vzdáleností od skutečné hodnoty. Dále jsou uvedeny extrémní hodnoty a také intervaly
spolehlivosti pro 95% a 99% hladinu pravděpodobnosti.
Při dynamických měřeních byly zvlášť sledovány charakteristiky pro les, obec a údolí. Testování
ve vzrostlém smrkovém lese na začátku trasy neumožnilo pozorování družice EGNOS, jinak byl
signál EGNOS po zbytek trasy pozorován (pro GeoXT), u vyvíjeného přístroje místy docházelo ke
krátkým ztrátám signálu.
Jako nejpřesnější se ukázala GPS GeoXT, a to jak v lese, tak ve volném terénu. Na druhou stranu u
tohoto přístroje docházelo, zvláště v hustém lese k velkým jednotlivým extrémům oproti ostatním
přístrojům. Extrémy ve volném prostoru byly u GeoXT nejmenší. Druhým nejpřesnějším přístrojem je
vyvíjená aparatura. Low-end přístroje vykazují srovnatelnou přesnost (starší Haicom překvapivě o
něco lepší) ve volném terénu a řídkém lese, avšak v hustém lese je rozdíl znatelnější ve prospěch
novějšího přístroje Navilock. Co se týče spolehlivosti – schopnosti přijmout signál družic, nejlépe
vycházejí levné přístroje.
Rychlost určení polohy vykazovaly nejmenší nejlevnější přístroje (v řádu několika sekund), přístroj
vyvíjený v rámci projektu signál zachytil po 40 s, přístroj Geo XT po 50 s. Přístroj GeoXT zachytil
signál EGNOS po téměř 3 minutách, přístroj vyvíjený v rámci projektu až po 7 minutách.

5. Závěr
Navržená technologie testování GPS přístrojů pro navigační a měřicí účely byla odzkoušena pro
různé typy přístrojů a výsledky ukázaly vhodnost použití této metody. Pro dynamická měření je třeba
vybudovat etalon s nároky na přesnost podrobných bodů minimálně do +/- 14 cm. Tyto technologie
testování byly odzkoušeny na 4 přístrojích, pro které byla určena jejich přesnost, spolehlivost a
charakteristiky jejich chování, na základě čehož je možno rozhodnout pro jaké účely je který přístroj
vhodný.
Recenzi provedl: Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., profesor Katedry vyšší geodézie ČVUT, člen
vědecké rady
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GPS Devices Testing for Navigation Systems and Geodata Mobile
Acquisition
Abstract
An important part of GPS technology exploitation is knowledge of positioning accuracy and
dependability of individual devices. The methods of investigation of positioning accuracy and
dependability consist of many aspects: establishment of high-quality etalons for static and dynamic
measurements, sophisticated methodology of testing process and evaluation of results by selected
method. The article describes practical exploitation of theoretic knowledge in testing of new unverified
GPS devices by static and dynamic measurements.
The results of testing indicate usability of described solution and an objective evaluation of tested
devices for practical use with respect to their declared parameters.
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Abstrakt
Tento příspěvek si klade za cíl ukázat stávající stav datových vstupů (podkladů či zdrojů) dostupných
v České republice nutných pro existenci systémů dynamické navigace. Rozvoj datových podkladů se
pochopitelně promítá a bude promítat do nových služeb a produktů v oblasti dynamické navigace
vytvářených jak soukromým sektorem, tak veřejnou správou.
Navigační data musí svým datovým modelem, obsahem i rozsahem dostát požadavkům širokého
spektra uživatelů. A právě takové požadavky splňují navigační databáze ČR, budované ve spolupráci
firem CEDA a Tele Atlas. V současné době je pokrytí pozemních komunikací celé ČR v délce
140.000 km. Rovněž seznam obcí s plně atributovanými silničními a uličními úseky se rozrůstá a
zahrnuje všechna města nad 10.000 obyvatel a velkou část obcí s pověřeným úřadem.
Několik let příprav, terénního sběru a třídění geoinformací, jejich zpracování pro oblast navigace
přináší v ucelené formě databáze komunikací StreetNet ČR a MultiNet™ z produkce společností
CEDA a Tele Atlas. V případě databáze StreetNet ČR se jedná o digitální datovou sadu silničních a
uličních sítí, mapující celé území České republiky. Následníkem této datové sady je i produkt
mezinárodního standardu – MultiNet™, mapující vedle území ČR i území většiny států Evropy a
mnoho dalších zemí.
Ve srovnání s vyspělými zeměmi západní Evropy jsme však stále na začátku a expanze dopravněnavigačních služeb je teprve před námi. Dosavadní vývoj ukazuje, že další vývoj v oblasti dopravněnavigačních služeb může být v ČR velmi rychlý, protože „kritická masa“ v oblasti datové
infrastruktury již byla s největší pravděpodobností překročena.

1. Potřeba datových základů pro dynamickou navigaci
Základním datovým podkladem, bez něhož by navigace nemohla fungovat, je navigační databáze
neboli digitální databáze reprezentující silniční a uliční síť takovým způsobem, aby aplikace na ní
vystavěné mohly řidiče vést po této síti správným a korektním způsobem v souladu s dopravními
předpisy.
Navigační aplikace se v posledních letech prudce rozvíjejí a počet jejich uživatelů exponenciálně
roste. Hnacím motorem jsou aplikace pro platformu PDA, které navigaci přibližují širokému spektru
uživatelů. Možnost nechat se vést od křižovatky ke křižovatce, vyhledávat cílové adresy nebo zájmové
body a nebloudit již není jen výsadou majitelů luxusních aut. Díky aplikacím v PDA, navigačním
přístrojům integrovaných s GPS nebo autorádiem se turn-by-turn navigace stává dostupnou pro
každého.
Dalším mocným rozvojovým impulsem je dynamická navigace. Ta umožňuje on-line reagovat na
dopravní události (nehody, uzavírky, hustota provozu apod.) vysílané aktuálně z dopravního centra
pomocí systému RDS-TMC. Po úspěšném testování bylo 1.7. 2005 spuštěno do provozu Dopravně
informační centrum v Praze. Proběhne sběr dopravních informací na území hlavního města,
vyhodnocení a distribuce přes přenosové kanály veřejnosti. Pomocí systému RDS-TMC se řidiči
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v Praze mohou dovědět nejaktuálnější informace o dopravní situaci a (automaticky) přizpůsobovat
svoji trasu.
I vysoce sofistikovaný navigační přístroj nebo aplikace se však neobejdou bez inteligentní, podrobné a
přesné navigační databáze. Navigační data musí svým datovým modelem, obsahem i rozsahem dostát
stále se zvyšujícím požadavkům širokého spektra uživatelů. Kromě rozsahu navigační databáze je také
v centru pozornosti mapování „nadstandardních“ datových prvků jako jsou jízdní pruhy, omezení
rychlosti, směrové dopravní značky. Při navádění navigačním přístrojem se tedy můžete dozvědět, do
kterého pruhu se máte zařadit či jakou rychlostí máte jet. Brzo také bude možno vidět 3D modely
pražských památek nebo podrobnější polohopis.
Nové technologie pronikají i do tvorby navigační databáze. Nejvýznamnější novinkou je „mobilní“
mapování, založené na záznamu komunikace a jeho okolí, snímané několika kamerami a
georeferencované na souřadnice získané z polohového systému (GPS+gyroskop).

2. Navigační databáze StreetNet ČR
Navigační databáze StreetNet je zpracována ve formě digitální mapové sady, která obsahuje kompletní
silniční síť ČR až do úrovně ulic a místních komunikací. Součástí Navigační databáze StreetNet jsou i
ostatní vrstvy doplňující mapovou sadu o vrstvy využití území a zemním pokryvu (zástavba, zeleň,
lesy, vody atd.). Mapa je určena pro profesionální a velmi přesné řešení dopravních úloh, sledování
vozidel, vyhledávání optimální trasy, atd. Nabízí možnost určování tras mezi městy až do úrovně
uličních úseků s vysokou přesností v místech mimoúrovňových křížení, dvouproudých silnic apod.
V této digitální mapě jsou zaneseny i obecné navigační informace (zákazy vjezdu, jednosměrky atd.).
Mapa má dále přiřazeny informace o číslu, třídě a typu silnice, informace o městě a názvu ulice. Tuto
mapovou sadu lze kombinovat s dalšími daty, jako například s adresními body pro přesnou lokalizaci
ve městech, zájmovými body POI (Points of Interest).
Přednosti mapového podkladu:
 kompletní zpracování uličních a silničních sítí ČR (zahrnuje všechny zpevněné komunikace)
 základní digitální podklad pro routování, sledování a jednoduchou navigaci vozidel (IZS,
přepravy nebezpečných nákladů, logistika, …)
 rozsáhlé množství atributů
 přesný popis reality komunikací
 průběžné a pravidelné aktualizace
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Obrázek 1: Pokrytí ČR navigační databází StreetNet

3. Užitečné propojení: StreetNet ČR + TMC lokace
Datová sada StreetNet je kvalitním východiskem pro tvorbu nadstavbových produktů pro specifické
účely, zejména v oblasti dopravy a dopravní telematiky. Tato datová sada vznikla zapracováním
lokalizačních tabulek České republiky verze 1.36 certifikovaných v TMC Fóru do datové sady
StreetNet.
Díky datovému propojení standardní datové sady StreetNet™ s lokalizačními tabulkami může
uživatel tohoto kombinovaného produktu:
• lokalizovat dopravní informace jednoznačným způsobem interpretovatelným pro jiné
subjekty,
• přebírat dopravní informace od jiných subjektů, které lokalizují pomocí lokalizačních tabulek
či tento způsob plánují (jedná se např. o systém JSDI, DIC Praha, CDI a další subjekty),
• vytvářet služby na bázi poskytování dopravních informací (lokalizační tabulky jsou
standardem, který respektují i komerční tvůrci navigačních a logistických aplikací),
• vytvářet vlastní navigační a logistická aplikace pracující s dopravními informacemi.
Použité lokalizační tabulky jsou v současné době jediným v České republice používaným standardem
lokalizace dopravních informací respektovaným a používaným nejen poskytovateli kontentových
služeb pracujících na bázi ALERT-C, ale také většinou výrobců navigačních systémů.

4. Navigační databáze MULTINET™
MultiNet™ je geografická databáze orientovaná na automobilovou navigaci, řešení dopravně
přepravních úloh a routovací úlohy. Bezešvá vektorová mapa Evropy se vyznačuje vysokou
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podrobností a přesností. Struktura databáze, topologicky korektní reprezentace prvků v adekvátní
polohové přesnosti, jejich atributy a vzájemné relace umožňují vyhledání cílů a jednoznačně
definovaný pohyb po silniční/uliční síti – navigaci a přesný turn-by-turn routing respektující dopravní
předpisy.
Databáze obsahuje kromě široce atributovaných silničních a uličních úseků vrstvy administrativního
členění, funkčního využití a pokryvu území (vodní a lesní plochy, parky, průmyslové plochy, atd.),
plochy a centra osídlení. Součástí MultiNetu™ jsou v rámci evropské datové sady desetitisíce bodů
zájmů. Tyto body zájmů zahrnují čerpací stanice, ubytovací zařízení, restaurace, kulturní zařízení,
úřady, hraniční přechody, turistické atrakce a mnohé další kategorie. MultiNet™ je standardně
dodáván ve formátech Shapefile, GDF AS, GDF AR a Oracle v souřadnicovém systému WGS84.
MultiNet™ České a Slovenské republiky je součástí evropské databáze vytvořené na základě
jednotného datového modelu za použití jednotných pravidel při sběru a zpracovávání dat.
Navigační databáze MultiNet™ využijí zejména:
• Výrobci personálních navigátorů
a výrobci automobilových navigačních zařízení
• Výrobci a provozovatelé systémů pro sledování vozidel
• Provozovatele dopravy či velké společnosti s rozsáhlejšími flotilami vozidel
• Instituce veřejné správy
• Správci dopravní infrastruktury
• Záchranné sbory a složky krizového řízení
• Bezpečnostní agentury
• Poskytovatelé logistických
a dopravně-telematických služeb
a systémů
• Mapové portály a poskytovatelé služeb internetového mapování
Obrázek 2: Pokrytí území ČR navigační databází MultiNet™
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5. Parametry navigačních dat
Polohová přesnost: do 5m v intravilánu, do 10m v extravilánu
Sledované prvky:
– Uliční a silniční síť, mosty a tunely, železnice
– Administrativní jednotky
– Sídla, využití a pokryv území, vodstvo
– Služby, relace, dopravní značení
Geometrie
– Planární graf
– Topologické vztahy jednotlivých prvků
– Sdílená geometrie
– Hierarchie složených prvků
Atributy
– Třídy a fyzické typy komunikací
– Další hodnotící kritéria úseků
– Jména ulic, čísla silnic
– Pravidla pro návaznosti a spojitosti atributů
– Směrovosti, omezení, …
Relace
– Vztahy v síti a tvorba komplexních prvků
– Křižovatky
– Manévry
– Omezení, TMC a další

6. Tvorba navigačních dat
Datové zdroje
–
–
–
–

Existující digitální geografická data
Letecké a satelitní snímky
Spolupráce s příslušnými úřady státní správy a samosprávy
Spolupráce s dalšími společnostmi, které obvykle poskytují negrafická data

Terénní průzkum
– Vlastní tým rekognoskátorů certifikovaných společností TeleAtlas (pravidelná
školení, ověřování znalostí, …)
– Specializované nástroje pro průzkum
• SW – TA Mapper, TA Toolbox, ESRI ArcPad, …
• HW – GPS, INS, Navigační přístroje, TabletPC
– Aktualizační plán
Verifikace a kontrola kvality
– Analytické úlohy (spojitost, izolované úseky, dojezdnost, topologické kontroly, …)
– Kontrolní nástroje TeleAtlas a Siemens VDO
– Terénní ověření
Ilustrační foto
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Přehled formátů, navigačních standardů a souřadnicových systémů
ESRI ShapeFile, ArcINFO Coverage, Interchange,
Vektorové formáty
MapInfo TAB, MIF/MID
Rastrové formáty
TIFF/TFW, BMP/BPW
Navigační standardy

GIF, JPEG, PNG
ISO GDF
SVDO SVF/SVB

Databáze

DBF, Access, MS SQL, MySQL, Oracle

Souřadnicové systémy

S-JTSK, S-42, WGS-84, UTM, DLTM, …

Závěr
Navigační databáze jsou zpracovávány na základě jednotných metodik, vytvořených dle mezinárodních
standardů a norem, díky čemu je tak zajištěna návaznost kdekoliv v kontextu ČR a okolních zemí.
Primárním zaměřením těchto databází, je zpracování sítí komunikací pro účely routování (cesta z bodu A do
bodu B; přes bod C, D, E…; nejrychlejší, nejkratší, nejvýhodnější trasy), sledování vozidel, logistiky (úlohy
obchodního cestujícího, rozvoz či svoz produktů, optimalizace dojezdových vzdáleností….), až po online turnby-turn navigace, kde přináší mnoho nového díky komplexním prvkům a relacím.
Pro svůj obsah a datový model se ovšem jedná v každém výše zmíněném případě navigační databáze o zcela
univerzální a velmi bohatý zdroj geoinformace.
Zdroj: Central European Data Agency, a.s., Tele Atlas

Databases for Dynamic Navigation
Abstract
The goal of this paper is to show basic portfolio of digital databases for dynamic navigation.
Development and future of these technical bases is very important for new services and products of
private or public sector.
The most intelligent navigation tool or application can not exist without detailed and exact navigation
databases. The navigation data use data model. The content and range of this model must follow high
requirements from large spectrum of users. And exactly this we satisfy for navigation databases of The
Czech Republic, build by cooperation of companies CEDA and Tele Atlas.
The company CEDA has portfolio of data products oriented to progressive building specific thematic
databases, which easily find own place on the market thanks to its quality and full – range content.
Several years of preparation, data collection and precise processing of geoinformation for field of
navigation brought in complete form databases of streets and roads called StreetNet CZ for The Czech
Republic and Multinet™ for Europe. These two databases are produced by companies CEDA and Tele
Atlas. The database StreetNet CZ is a set of maps containing the complete roadway system of the
Czech Republic down to the level of streets and local roads. Product Multinet™ follows this database
in international standards (includes the map of the Czech Republic and most of European countries).
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Besides range of navigation database Multinet™ is in the centre of work mapping “above standart”
data items as a traffic lane, speed limits, traffic sing. If you will be leaded by navigation tool, you will
be signalized which lane of the road you should take, what speed you should have. Very soon you will
be amazed by 3D models of historical building in Prague or close description and location.
The navigation databases are processed on a base of appropriate methods set up by international
standards and norms. It brings full compatibility anywhere in the Czech Republic. Each solution can
have several ways, however, all the time on the same base.
Primal direction of navigation databases is processing of street nets to the purpose of routing, car
monitoring, logistic solutions and on-line turn-by-turn navigation. And because of its content, even
data model, we can say that it is completely universal, wide geoinformation source. Geoinformation
are needed for large spectrum of tasks in crisis and operation rescue systems, logistic methods,
“location based services”, geomarketing or automatic (half-automatic) generating of cartographic
outputs.
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NTRIP – SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Ing. Pavel Tesař
ČVUT, Stavební fakulta, katedra Vyšší geodézie
166 29 Praha 6, Thákurova 7
e-mail: pavel.tesar@fsv.cvut.cz

Abstrakt
Počátkém 21. století začal pod patronací německého BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodesie) vývoj protokolu NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) umožňující šíření
datových toků globálních navigačních družicových systémů (GNSS) pomocí internetu. Cílem tohoto
příspěvku je seznámit se současným stavem a budoucností protokolu NTRIP a podívat se na stav vývoje NTRIP aplikací v místě vzniku protokolu.

1. Protokol NTRIP
Ntrip - Networked Transport of RTCM via Internet Protocol je protokol aplikační úrovně, který podporuje šíření datových toků globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) pomocí internetu.
Ntrip je všeobecný, nestavový protokol založený na protokolu HTTP/1.1., přičemž HTTP objekty jsou
vloženy do datového toku.
Ntrip je navržen pro šíření dat diferenčních korekcí, nebo jiných typů datových toků GNSS, směrem k
uživatelům pomocí internetu tak, aby bylo možné současné připojení více klientů. Ntrip není omezen
pouze na klasické sítě, ale umožňuje bezdrátový internetový přístup pomocí mobilních IP sítí jako
například GSM, GPRS, EDGE, nebo UMTS [3].
NTRIP je zamýšlen přednostně k šíření RTCM korekcí, ale umožňuje přenos v podstatě jakýkoliv dat.
Práce s protokolem Ntrip je rozdělena mezi 4 subjekty. Co se týká šíření GNSS dat, je vstupním bodem systému tzv. NtripSource (datový zdroj). Zpravidla se jedná o GNSS přijímač vysílající například
diferenční korekce RTCM-104. Systém Ntrip umožňuje současné připojení libovolného množství datových zdrojů, které jsou jednoznačně určeny svým identifikátorem (mountpoint). Popis potřebných
parametrů zdroje je uveden ve zdrojové tabulce (tzv. sourcetable). V této tabulce jsou popsány všechny dostupné zdroje systému Ntrip. Z datového zdroje putují data do NtripServeru. Terminologie Ntrip
je v tomto případě trochu zavádějící, protože NtripServer ve skutečnosti pracuje pouze jako HTTP
klient a je odpovědný pouze za přenos datových toků z NtripSource do NtripCasteru. Skutečným
HTTP serverem je až zmíněný NtripCaster rozesílající data klientům a přijímající data od NtripServeru. Filozofie práce NtripCasteru vychází z použití modifikovaného internetového rádia (IceCast), který
byl původně zamýšlen k šíření audio datových toků. Poslední součástí systému Ntrip je NtripClient,
což je klientský program, pomocí kterého přistupují uživatelé k jednotlivým datovým tokům.
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2. Současnost a budoucnost protokolu NTRIP
V současnosti existuje Ntrip ve verzi 1.0, používající TCP/IP spojení. Verze 1.0 je již plně standardizována a uznána institucí RTCM. V březnu 2003 byla práce na verzi 1.0 pozastavena s cílem umožnit
firmám vývoj Ntrip aplikací. Ntrip 1.0 je nyní podporován většinou výrobců GNSS přijímačů a je
implementován v jejich produktech. Vývoj pokračuje prací na verzi 2.0 s těmito hlavními cíly:
- Zajistit plnou kompatibilitu s protokolem HTTP (RFC 2616) při komunikaci klient-caster
a server-caster, což by zajistilo lepší průchodnost dat přes proxy servery.
- Implementovat UDP unicast transport dat pouze na straně komunikace Klient-Caster.
- Implementaci UDP multicastingu nechat až na další verze protokolu NTRIP.

3. Pohled na stav vývoje Ntrip aplikací v místě vzniku protokolu NTRIP
Na "Streaming GNSS data via Internet - NTRIP Symposium & Workshop", pořádaném německým
BKG 6.-8.2.2006 ve Frankfurtu nad Mohanem, zazněl několikrát termín „Profesionální internetová
GNSS služba“. Kromě uložení casterů v profesionálních datacentrech a zdvojení casterů na různých
místech pro případ výpadku sítě se pod tímto termínem rozumí i možnost monitorování služeb Ntrip
systému pro potřeby správce casteru a jeho včasné reakce na případné výpadky. V této souvislosti
bych chtěl zmínit produkt NtripMonitor, který vznikl společnou prací německého BKG, Univerzity
Dortmund a společnosti ICD (Informatik Centrum Dortmund). Jedná se o subjekty, které se přímo
podílely na vzniku a vývoji protokolu Ntrip.
NtripMonitor je servis poskytující kontrolu kvality služeb Ntripcasteru. V reálném čase jsou v pravidelných intervalech monitorovány služby Ntripcasteru a v připadě poruchy je správce automaticky
upozorněn emailem nebo sms. Kromě toho jsou výsledky ukládany do databáze a zobrazovány na webových stránkách služby. Hlavní myšlenkou Ntrip monitoringu je: Upozornit správce na poruchy dříve, než si toho všimne uživatel.
Architektura NtripMonitoru se skládá ze dvou složek. Hlavní systém s webovým serverem a databází
je umístěn v nějakém datacentru. Druhou složkou je tester umístěný přímo u Ntripcasteru. Tester mimo jiné kontroluje:
- dostupnost casteru,
- dostupnost datových proudů na casteru,
- obsah datových proudů (stáří dat, hodnotu korekce pseudovzdálenosti, příslušnost dat
k udané poloze),
- integritu RTCM dat.
Výsledky kontroly posílá prostřednictvím internetu do hlavního systému.
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Kromě NtripMonitoru vznikly spoluprácí výše zmíněných subjektů další Ntrip aplikace:
NtripCasterPlus - je kompletní soft- a hardwarove řešení pro distribuci GNSS dat po internetu. Základem je vlastní linuxový server umožňující uložení v profesionálních data centrech. K přizpůsobenému linuxovému serveru se standartním BKG LinuxBroadcaster softwarem patří i webový nástroj
pro konfiguraci casteru a administrační webový portál pro uživatele a správce.
Na rozdíl od Standardního a Profesionálního BKG-Casteru, u kterých je veškerá administrace provozována pomocí konfiguračních souborů, jsou u NtripCasterPlus všechna data (zdrojové tabulky, informace o uživatelích, záznamy o užití casteru, …) ukládána do databáze MySQL. Správci je umožněno přes webové rozhraní konfigurovat caster, zakládat nové uživatele a editovat jejich data, přidávat
nové datové proudy, apod. Jednotliví uživatelé získávají přes webové rozhraní statistiky svých přístupů na caster, mohou zakládat své poduživatele, kteří mají ke casteru přístup na jejich konto.
V letošním roce se připravuje nabídnout zákazníkům NtripCasterPlus jako službu s možností pronajmout si prostor Casteru pro vlastní datové proudy a založit si vlastní skupinu uživatelů.
NtripS 05 je Ntrip server a RINEX konvertor pro referenční GNSS stanice. Jedná se o malý
(23x18x5 cm) linuxový počítač, absence rotujících částí (harddisk, ventilátor) jej předurčuje pro nasazení v nejobtížnějších podmínkách. Práce s NtripS 05 nevyžaduje žádné znalosti o systému Linux,
základní konfigurace (připojení k síti) je spuštěna připojením USB flash disku s konfiguračním souborem. Další administrace (nastavení připojení GNSS přijímačů na jednotlivé porty, ukládání do Rinexu,
…) je vykonávána přes webové rozhraní. NtripS 05 je uzpůsoben pro generování a ukládání souborů
RINEX a posílání GNSS dat v reálném čase na Ntripcaster. NtripS 05 umožňuje současné připojení až
4 GNSS přijímačů, jeho nasazení je vhodné u starších přijímačů nepodporujících protokol NTRIP. V
současnosti NtripS 05 podporuje tyto typy přijímačů:

-

NovAtel
Thales
Topcon/Javad
Trimble
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NTRIP – present and future
Abstract
At the beginning of the 21st century developing of NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet
Protocol ) under the leading of german BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodesie) began.
NTRIP supports streaming of Global Navigation Satellite System (GNSS) data over the Internet.
The goal of this article is to show the present and future of this protocol and to show the state of
developing of NTRIP applications in place where NTRIP protocol was „born“.
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Abstrakt
V soutěži ve vývoji nejlepší sledovací technologie pro GPS měření
vytvořila japonská společnost Topcon Corporation nejpokrokovější čip na
sledování satelitů. Paradigm G3 čip je další generací technologie ze
společnosti, která přinesla duální satelitní sledování na čelo obchodu
s GPS. Označení G3 znamená GPS, Glonass a Galileo. Díky uvolnění této
Přijímač NET-G3
revoluční technologie je nyní možné sledovat všechny kombinace signálů
ze všech tří funkčních a plánovaných satelitních konstalací. Prvním přijímačem této nové rodiny
výrobků je NET-G3, přijímač pro referenční stanice. Tento nový výrobek umožňuje uživateli
investovat své peníze do technologie, která bude v budoucích 10 letech vždy na špici vývoje.

1. Jak je možné, že byl vyvinutý nový čip na sledování signálů Galileo, když
ještě nebyly pro tento systém definitivně stanoveny frekvence?
Základem nového čipu Paradigm G3 je patentovaná funkce nazvaná “Universal Tracking Channel.”
To znamená, že pomocí firmware přijímače je možné definovat frekvence a kódy, které mohou být na
úrovní boardu zpracovávány. Pro každý ze 72 kanálů přijímače je možné definovat frekvenci a kód,
který má každý kanál přijímat. Ikdyž systém Galielo nemá dosud definovány přesné frekvence, jsou
již známa frekvenční spektra ve kterých se chystá vysílat. Pokud existuje anténa, která má schopnost
přijímat radiové signály v definovaném frekvenčním rozsahu, je možné v budoucnu nastavit kanály
v přijímačích s technologií G3 tak, jak budou jednou definovány.

2. Hodně se mluví o nových signálech L2C a L5 pro modernizaci GPS. Jak
pomohou tyto nové signály při TK měření v terénu?
Způsob jak GPS přijímače určují svoji polohu je pomocí toků časových informací, které jsou vysílány
z každého GPS satelitu. Struktura signálů pro GPS satelity byla stanovena v polovině sedmdesátých
let a první vysílání těchto signálů bylo v roce 1978. Od této doby nebyla struktura GPS signálů
měněna. Systém Glonass byl vyvinutý rámcově ve stejné době jako GPS a slouží pro stejné účely.
Struktura jeho signálů nebyla také do dnešních dnů změněna. Zavedení nových signálů na obou
systémech znamená, že doba inicializace a spolehlivost fixace bude u obou systémů zlepšena.
Vývojem a uvedením na trh prvního duálního systému využívajícího jak GPS tak Glonass signálů se
ukázalo a jednoznačně se prokazuje, že více signálů pomáhá přijímači řešit ambiquity rychleji než
signály ze samotného systému GPS. Systém Glonass začal vysílat signál L2C z nových satelitů
vypuštěných v prosinci 2004 a 2005. Testování a ověřování tohoto nového signálu z nových satelitů
je téměř ukončeno. GPS systém měl v září 2005 vypustit první modernizovaný satelit, který bude
vysílat nový kód L2C a jeho testování a ověřování proběhne během následujících měsíců. Signál L2C
nebude mít pro běžné RTK aplikace žádný výraznější přínos. Ikdyž tento nový signál přidá nové
informace do RTK řešení, skutečný přínos, který uživatel může vidět je zkrácená doba fixace.
Samotné přidání L2C nezvýší přesnost ani nezvýší výkonnost přijímače v oblastech kde má GPS
problémy s měřením jako jsou zastavěná území nebo jiné oblasti s omezeným výhledem na oblohu.
Vysvětlení je snadné, jestliže je satelit blokován terénem nebo vegetací pak nezáleží na tom kolik
signálů vysílá, protože jsou v konkrétní situaci stejně nedostupné. Klíčem je mít k dispozici celkově
větší počet satelitů, které je možné využívat. Jestliže je jeden nebo více satelitů blokovaných, stále
existuje pro úspěšné fixování polohy dostatečný počet dalších satelitů. Výkonnost duálních přijímačů
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vždy překoná výkonnost pouze GPS přijímačů s možností využití L2C kódu. Skutečně významným
zlepšením, které bude možné vidět v nadcházejících letech je přidání nového nosného signálu L5.
Tento nový mnohem výkonnější signál výrazně zlepší schopnost GPS přijímačů určit svoji pozici
v nepříznivých podmínkách jako je např. pod stromy a v některých případech dokonce i budovách.
Tento signál je součásti plánované modernizace GPS systému a podobný signál je plánovaný i pro
Glonass konstelaci. Je si však třeba uvědomit, že oba tyto dodatečné signály se budou realizovat
během příštích deseti let a proto žádný z dnešní generace přijímačů ani antén dostupných na trhu nemá
schopnost tyto signály v budoucnu využívat. V loňském roce jako první na světě přišla japonská firma
Topcon Corporation s novou technologií založenou na filosofii „Future compatibility“ nebo také
„Universal tracking“. To znamená, že výrobek prodaný dnes bude pracovat s technologiemi, které
budou realizovány zítra. S možností sledování VŠECH signálů, které jsou do budoucna předvídatelné
poskytuje technologie Paradigm G3 uživatelům možnos sledování všech tří konstelací DNES bez obav
co přijde v budoucnu.
Možnosti nového čipu Paradigm G3 jsou následující:
•72 sledovacích kanálů
 •Sledování signálů GPS L1,L2,P/Y Code, C/A Code, L2C a L5
•Sledování všech signálů systému Glonass
•Sledování všech signálů systému Galileo
•Spotřeba méně než 3W

3. Proč je systém který sleduje více konstelací větším přínosem?
Existuje více důvodů proč zvolit duální případně triální systém. Některé z těchto důvodů jsou:
Žádné časové prodlevy z důvodu nedostatku satelitů, vyšší přesnost a jistota, že vypočítaná poloha je
správná. To vše je možné získat přidáním dalších dodatečných satelitů do RTK řešení přijímače. Je
pravda, že přijímač, aby získal polohu, musí řešit mnohem více výpočtů. Uživatel však nemusí dělat
navíc nic. Jestliže satelitní přijímač používá jak GPS tak Glonass satelity, musí řešit otázky časové
synchronizace, elipsoidu a ambiquity satelitů nezávisle u každého systému.

4. Jaké zkušenosti mají výrobci
multikonstelačních technologií?

satelitních

přijímačů

s implementací

Posledních 6 let je to pouze japonská firma Topcon Corporation, která systematicky rozvíjí tyto
multikonstelační technologie. Ostatní výrobci si význam většího počtu satelitů začínají uvědomovat až
v poslední době. Letos již další dva ohlásily uvedení duálních přijímačů na trh.

5. Může přidání “dodatečných” satelitů zanést další možnou chybu do RTK
řešení?
Další satelity při řešení nemohou snižovat přesnost. Srdcem nové technologie je Paradigm G3 čip,
který provádí na pozadí tisíce a tisíce výpočtů, které není nikde vidět. Integrací dodatečných signálů
na současném ruském systému GLONASS spolu s dalšími informacemi vysílanými signály
z modernizovaných GPS a Glonass satelitů a také signály z Galileo, až budou dostupné, nabízí
Topcon nejlepší možnou polohovací technologii, která je dnes dostupná. V každém manuálu pro
jakýkoliv typ GPS přijímačů, je možné se dozvědět vždy to stejné … “Čím více satelitů, tím lépe.”

6. Jak ovlivňuje pozemní monitorovací segment
výkonnost systému?

satelitních systémů

Multikonstelační systém Topcon rozšiřuje GPS řešení o dalších 17 satelitů Glonass, které jsou dnes
aktuálně na oběžných drahách. Současný plán na doplnění Glonass konstelace na 24 modernizovaných
satelitů vysílajících všechny signály, je předpokládán dle posledních informací do pěti let. Podobně
jako GPS systém tak Glonass systém používá pozemní monitorovací stanice pro monitorování a
vytváření analýz drah satelitů v systému. Systém Glonass má na každém satelitu umístěné odrazné
hranoly, které jsou využívány lasery umístěnými na zemi pro přesné měření vzdáleností ke každému
satelitu, který přelétá nad pozemními stanicemi. Tato metoda měření vzdáleností je používána ve
spojení se sledováním vzorků signálů na pozemních stanicích. Ikdyž zde neexistuje tolik pozemních
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stanic jako má síť GPS , skutečnost, že každý satelit je sledován pozemním laserem znamená, že
globální síť monitorovacích observačních stanic není pro zajištění spolehlivosti systému nutná. U obou
systémů jsou efemeridová data obnovována každých 12 hodin nezávisle na sobě.

7. Jak přijímač monitoruje integritu vyřešené polohy?
Interní činnosti přijímačů Topcon jsou zcela odlišné od přijímačů jiných výrobců. V přijímači běží
současně dvě nezávislá RTK řešení. První řešení je primární nebo operační a druhé je kontrolní.
Každých deset vteřin je primární řešení porovnáváno s kontrolním řešením a výsledky porovnání jsou
dále konfrontovány s parametry řešení zadanými výrobcem. Pokud nejsou tato dvě řešení v rámci
nastavených parametrů shodná, jednotka přeruší řešení ambiquit a přejde do float řešení dokud není
provedena reinicializace do fixního řešení.

8. Závěr
Moudrý muž kdysi napsal: “ že nejjednodušší vysvětlení je obvykle to nejlepší.” Nejjednodušší
vysvětlení multikonstelační technologie je právě to následující. Více satelitů zvýší přesnost a
produktivitu uživatelů těchto systémů. S využitím dalších satelitů se faktor snížení přesnosti výrazně
snižuje, doba fixace je minimální a schopnost pracovat v oblastech, kde tradiční satelitní systémy
nemohou, to jsou společné zkušenosti uživatelů. Po šesti letech úspěšného využívání duální
technologie Paradigm přichází éra multikonstelačních technologií, kterou opět úspěšně odstartovala
svou novou technologií G3 firma Topcon Corporation.

TOPCON G3 TRIAD TECHNOLOGY AND RENOVATION OF
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
Abstract

The Japanese Topcon Corporation created in competition of developing the most progressive
microchip to satellite monitoring. The Paradigm G3 chip represents the next generation of
technology created by the corporation that put dual satellite monitoring at the head of GPS
market. The G3 mark means GPS, Glonass and Galileo. Thanks to releasing of this
revolutionary technology all signal combinations can be monitored from all three already
functioning and planned satellite constellations. The first receiver of this new series of
products is NET-G3 receiver to reference stations. This new product enables investing user´s
money in technology that always will be at the head of evolution during next ten years.
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Nediskriminační OBU pro elektronický výběr mýtného
Michal Kubát
Princip a.s., Radlická 204/503, 158 00 Praha 5

Abstrakt
Princip a.s. představuje OBU pro ETC využívající technologie GNSS/GSM. Použité řešení využívá
předchozích výsledků společnosti z úspěšně řešených projektů V+V a z vývoje, výroby a provozu
komerčních OBU pro dopravní telematiku.
OBU vyvinutá pro český systém ETC vyhovuje směrnicím EC/1996/62 (zákaz diskriminace) a
EC/2004/52 (ETC).
Pro komunikaci s centrem ETC je využito služby GPRS sítě GSM. Komunikace je zabezpečena
autorizační kartou SAM. Pro enforcement OBU využívá komunikace DSRC.
Technologie příjmu signálu GPS (Super Sense) a jeho zpracování (map matching – algoritmus FROG)
jednoznačně identifikuje, zda a na jakém úseku zpoplatněné komunikace se vozidlo nachází.
OBU pro občasného uživatele je možno nainstalovat do vozidla během 2 minut.
Telematická OBU určená pro trvalou montáž do vozidla (potřebný čas 20 minut) disponuje širokou
škálou logistických funkcí pro služby přidané hodnoty včetně možnosti připojení na vozidlové datové
rozhraní FMS. Komunikace GSM pro zajištění služeb přidané hodnoty probíhá odděleně od
komunikace pro ETC, s využitím vlastní SIM.
OBU je připravena pro využití EGNOS (služby korekce signálu GNSS), návrhu HW OBU i jejích
funkcí počítá s využitím GNSS GALILEO okamžitě po jeho uvedení do řádného provozu.
Všechny funkce OBU byly úspěšně otestovány v reálném provozu a jednotka je v současné době
připravena pro sériovou výrobu.
Úvod
Celonárodní systémy ETC se stanou v blízké době evropskou realitou a rozsah zpoplatněných
komunikací a kategorií vozidel poroste. V souvislosti se zaváděním GNSS GALILEO budou během
několika příštích let nabývat převahu systémy založené na GNSS/GSM GPRS.
Současné systémy ETC slouží pouze pro výběr mýtného, stoupá však potřeba poskytování
telematických služeb pro uživatele komunikací.
Proto je také univerzální OBU pro ETC nové generace se službami přidané hodnoty zařízením, které si
v krátké době získá značnou důležitost.
Řešení ETC OBU PRINCIP a.s.
Řešení OBU rozvíjí předchozí systematickou práci na státních i soukromých projektech V+V a
zkušenosti z vývoje a výroby komerčních telematických OBU.
OBU využívá polohové informace GPS a komunikace GSM GPRS. Vyhovuje směrnicím EC/1996/62
(zákaz diskriminace) a EC/2004/52 (ETC). Byly aplikovány normy i návrhy jejich CEN 278. Všechnu
technologie a antény jsou integrovány v jeden celek, z vnějšku se připojuje pouze napájení a případné
datové vstupy. OBU se instaluje zevnitř na čelní sklo vozidla. Řidič může volit parametry zpoplatnění
a má k dispozici indikaci jejich nastavení, stavu OBU a přítomnosti na zpoplatněné komunikaci. OBU
jednoznačně určuje přítomnost vozidla na zpoplatněné komunikaci. Komunikace týkající se výběru
mýtného probíhá prostřednictvím GSM GPRS a je zabezpečena autorizační kartou SAM. OBU
existuje ve 2 verzích – tzv. nediskriminační OBU je určena pro tranzitující vozidla a je ji možno
instalovat ve vozidle během 2 minut a tzv. telematická OBU, která se do vozidla montuje trvale – čas
montáže je 20 minut – která může mimo funkcí ETC poskytovat uživateli vozidla také telematické
funkce s využitím odděleného kanálu GSM.
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Nejčastější argumenty proti GNSS ETC OBU
Současné diskuse o budoucích technologiích ETC v EU sice mají racionální jádro, s plnou silou se
v nich ale také projevují faktory, které nemají s vlastní logikou věci nic společného. Jde zejména o
politické tlaky a o prosazování zájmů národních ekonomik a průmyslových korporací.
V těchto diskusích se proti GNSS ETC OBU uplatňují zejména tyto argumenty:
• Jednotky GNSS vyžadují zdlouhavou a náročnou montáž
• Energetická náročnost OBU neumožňuje interní zdroj napájení
• Současná dostupnost GNSS signálu je nedostatečná
• Stávající přesnost GNSS je nevyhovující
• Enforcement řešení neúměrně prodražuje
• Stávající cenová úroveň je neakceptovatelná
Dále si ukážeme, že naše OBU tyto argumenty ve značné míře likviduje.
Jednotky GNSS vyžadují zdlouhavou a náročnou montáž – neplatí
Jedním z hlavních problémů systémů ETC je problém občasného uživatele, tedy vozidla tranzitujícího
po zpoplatněných komunikacích. V souladu s právem EU nesmí být takový uživatel diskriminován
přílišnou časovou ztrátou při registraci do systému. Po pravdě řečeno, současně používané GPS/GSM
OBU této podmínce s 3 hodinami času montáže (a cenou 300€) vskutku nevyhovují.
Jak jsme již uvedli, unikátní koncepce naší OBU – vše v jednom – umožňuje instalaci nediskriminační
OBU řidičem během 2 minut. To je stejné jako instalace DSRC OBU a o diskriminaci nemůže být řeč.
Energetická náročnost OBU neumožňuje interní zdroj napájení – neplatí
GNSS OBU je aktivním zařízením ze samé podstaty metody určování zpoplatněného úseku. Při
jakémkoli provozním režimu spotřebuje více energie než pasivní DSRC modul. Je proto velmi vhodné
kombinovat vnitřní a vnější zdroje napájení.
Napájení nediskriminační OBU je řešeno připojením do zásuvky palubní sítě, která je standardním
vybavením motorových vozidel. Výpadek nebo náhodné odpojení potom kryje interní zdroj jednotky
postačující pro cca 4 hodiny plného provozu.
Současná dostupnost GNSS signálu je nedostatečná - neplatí
Tento argument při současném rutinním provozu GPS s plným počtem družic a při stále se zlepšující
technologii příjmu signálu pozbývá platnost. Z rutinního provozu našich komerčních zařízení i
z vývojových prací máme k dispozici dostatečné množství informací, abychom mohli toto tvrzení silně
zpochybnit. Jako příklad uvádím výsledek průjezdu Prokopským údolím po trati Praha – Beroun.
Tuto lokalitu jsme vybrali jako nejhorší dostupnou pro příjem GPS (úzké terénní zářezy, porost) – a
tedy nejlepší pro testování. OBU byla při tomto měření umístěna na sedadle osobního vlaku.
Stávající přesnost GNSS je nevyhovující - neplatí
Přesnost příjmu nekorigovaného signálu GNSS se při použití moderních technologií příjmu značně
zvyšuje (viz obrázek). Pro jednoznačné
určení přítomnosti na zpoplatněném
úseku je však nutné další upřesnění.
Výsledky zkoušek různých řešení vedly
k využití principu porovnání mapy sítě
komunikací uložené v paměti OBU
s aktuální polohou určenou GNSS a
historií provozu vozidla (map matching).
Pro úsporu systémových zdrojů a pro
jednodušší algoritmizaci bylo s výhodou
použito prvků fuzzy logiky. Vyvinutý
algoritmus má název FROG (Fuzzy
probabilistic Resolution of Routes Or
Gantries.
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Základní schéma algoritmu je uvedeno na tomto obrázku:

Pro funkci algoritmu jsou notné geografické informace. Mapy daného území jsou uloženy rozdělené
na mapové bloky, což podstatně usnadňuje vyhodnocení polohy i aktualizaci geografických dat.

Komponenty mapových bloků samých jsou znázorněny na tomto obrázku.
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Schéma identifikace jednotlivého úseku zpoplatněné komunikace pak vypadá takto:

Enforcement a cena – GNSS/GPRS systém ETC není výrazně dražší než systém DSRC
Enforcement – tedy vymáhání platební kázně – je klíčovou komponentou celého systému a bez
nadsázky lze říci, že také určuje jeho účinnost. Pro enforcement se využívá pevných i přenosných
stanovišť, kde se kontroluje přítomnost OBU a mobilních hlídek. Ty ověřují podezřelá vozidla.
V tomto procesu se používá komunikace krátkého dosahu - DSRC nebo IR. Odpovídající mikrovlnné
komunikační moduly jsou stejné jako moduly používané v DSRC ETC (a musí být v systému použity
v obou případech). Pro cenové porovnání je tedy nutno vzít v úvahu cenu GNSS/GSM části OBU na
straně jedné a potřebné infrastruktury pro DSRC ETC na straně druhé.
Obecně platí závislost, že s rostoucím počtem zpoplatněných úseků (mezi sousedními křižovatkami
nebo výjezdy/nájezdy) roste cena systémů DSRC a s počtem vozidel v systému roste cena systémů
GNSS/GSM. Pro každý konkrétní příklad však každý, kdo kdy systém nabízel, vždy dosáhl výsledku
podporujícího právě jeho technologii. Je to totiž otázkou vhodné volby a kombinace parametrů.
Kromě přímých nákladů také vstupují do hry i náklady na další rozšiřování systému.
Ceny GNSS/GSM OBU sice nikdy nebudou nižší než DSRC OBU, s rychle klesajícími cenami
elektroniky se ale dostávají na velmi přijatelnou úroveň a stále je zde otevřena možnost
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spolufinancování uživatelem. OBU totiž v běžných systémech ETC hradí provozovatel systému, ale
při poskytování telematických služeb uživatelům zpoplatněných komunikací pak tito uživatelé mohou
nést část nákladů na OBU a tím ji také pro systém ETC zlevnit.
Závěr
Závěrem lze říci, že GNSS/GSM OBU je perspektivně nejvhodnějším řešením pro budoucí systémy
ETC. Již nyní se takováto řešení kompletního systému jeví nákladově podobná řešením DSRC, a to při
nesrovnatelně vyšší pružnosti a možnosti jiného použití.
Plně funkční a cenově konkurenceschopnou OBU je možno vyvinout a vyrobit již dnes – toho je
důkazem naše OBU, která je nyní po zkouškách v reálném provozu připravena pro sériovou výrobu.
Při jejím návrhu a vývoji byly brány v úvahu všechny racionálně předvídatelné – technické a obchodní
– faktory. Nyní tedy nezbývá než vyjádřit naději, že politické a lobbystické tlaky nezabrání využití
naší OBU v praxi.

Non-discriminatory OBU for Electronic Toll Collection
Abstract
Princip a.s. is introducing ETC OBU utilizing GNSS/GSM technologies. The solution is based on
previous company results in successful R&D projects and in development, manufacturing and
operations of commercial transport telematic OBUs.
OBU developed for Czech ETC system conforms EU directives dealing with EC/1996/62 (prohibition
of discrimination) and EC/2004/52 (ETC).
For communication with ETC centre, GSM GPRS service is used. Communication security is
guaranteed with SAM card. OBU enforcement communication is provided by DSRC. - Advanced GPS
signal receipt technology (SuperSense) and next signal processing (map matching FROG algorithm)
provide non-doubtful identification whether and on which tolled road lap is vehicle currently located.
Occasional user OBU can be installed in the vehicle within 2 minutes.
Telematic OBU is designed for permanent mount in the vehicle (installation time 20 minutes). OBU
provides wide range of logistic functions for value added services and supports reading of data from
vehicle FMS data interface. GSM communication for value added services is completely separated
from ETC GSM traffic, with use of own SIM.
OBU is ready for EGNOS GNSS signal correction service utilization. OBU HW and function design is
ready for GALILEO GNSS receipt (after GALILEO full operation launch).
All OBU functions have successfully passed field tests and unit is currently ready for serial
production.
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GEPRO, s.r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha
Tel.: +420 257 089 811, E – mail: gepro@gepro.cz

Abstrakt

Integrovaný informační systém pro sledování vozidel MISYS-CAR využívající technologie
GPS a mobilní telefonie poskytuje kompletní řešení umožňující zpracování a integraci telematických údajů pro řízení, správu a ekonomické sledování procesů v dopravě. Modulární
systém je škálovatelný od jednoduchého off-line sledování po komplexní služby spojené
s portálovým řešením a on-line sledováním. Otevřená architektura umožňuje jednoduše a
efektivně pracovat s prakticky neomezeným počtem vozidel.´
Úvod
Se systémy sledování vozidel, pracujících na základě technologie GPS se setkáváme stále častěji. Jedním z mnoha způsobů využití je i monitoring provozu vozidel a následné zpracování získaných dat.
Uveďme ve stručnosti princip sledování polohy na základě porovnání signálů z družic systému GPS.
Základem je mobilní GPS jednotka ve vozidle, která v pravidelných intervalech měří svou polohu a
údaje v sobě ukládá. Jednotky pak můžeme z hlediska přenosu dat k uživateli rozdělit na on-line a offline. Jednodušší hlavně z hlediska provozního je řešení off-line, kde se data přenášejí jednou za čas
pomocí přenosných paměťových médií, toto však umožňuje pouze zpětné zpracování cest. Jednotky
on-line naproti tomu jsou schopné pomocí přenosu dat po telefonní GSM síti poskytovat systému aktuální polohu vozidla (téměř), což je možné využít i pro sledování a střežení vozidla, či jeho dispečerské řízení. Z hlediska historie se nejprve uplatňovaly jednotky off-line, postupem času se však díky
rozvoji mobilních sítí GSM začaly prakticky využívat on-line jednotky s přenosem po těchto sítích. Se
zavedením datového přenosy GPRS pak padla poslední praktická zábrana používání a to vysoká cena.
Kromě toho GPRS přineslo nové možnosti při on-line sledování.
Zkusme nyní nastínit základní aplikace systémů sledování GPS a v závěru vyzdvihnout nejbouřlivěji
se rozvíjející oblasti použití:
Základní oblastí využití – elektronická kniha jízd
Využití nasnímaných dat o jízdě je základem pro aplikaci Elektronická kniha jízd. Základní vlastností
knihy jízd je zobrazování zpracovaných a uložených dat jako jízd vozidla ať už v tabulkové podobě
seznamu jízd nebo na mapovém podkladu jako jednotlivé trasy. Samozřejmě, že kniha jízd musí
umožňovat tisk formulářů s přehledem jízd za určité období. Ať už jsou to měsíční souhrnné výkazy
pro finanční úřad, či podrobné seznamy jízd pro jinou potřebu uživatele.
Toto je základem, ale systém MISYS-CAR může obsahovat i další funkce. Např. zaúčtovávání podle
středisek, či divizí podniku, přiřazování jízd na jednotlivé zakázky, rozúčtování soukromých a služebních jízd atd. Užitečným doplňkem může být i modul pro plánování služebních cest, výběr a rezervaci
vozidel, žádostí o přisednutí a ostatní agendy s následným zpracováním cestovních příkazů.
Zcela logickým doplňkem evidence ujetých kilometrů (kniha jízd) je evidence nákladů na provoz vozidla. Základem je možnost zadávání čerpání paliva. V případě čerpání na benzínové platební karty
(CCS, Benzina atd.) je možný automatický vstup včetně přiřazení čerpání ke konkrétnímu vozidlu. Na
základě porovnání s ujetou vzdáleností pak systém zjistí průměrné spotřeby paliva a odchylky od hodnot uváděných v dokumentaci.
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Je možné počítat také se systémem preventivních prohlídek, naplánovaných oprav a dalších provozních výdajů vozidla.
Základní oblastí využití – dispečerské sledování vozidel (střežení a dohledávání)
Dalším využitím, které je u on-line jednotek nasnadě, je sledování aktuální polohy vozidla v reálném
čase. To může být chápáno jednoduše jako informace, zda je vozidlo tam, kde podle předpokladu má
být, resp. kde vlastně vozidlo zůstalo nebo je taková informace potřeba pro vyhodnocení polohy a
vzájemné polohy vozidel pro operativní řízení jejich provozu. Součástí dispečerského řešení může být
i komunikace řidičů s dispečinkem pomocí SMS.
Pokud je na straně dispečinku centrální pult nějaké z bezpečnostních agentur, získává tak uživatel i
komfortní službu střežení a dohledání vozidla.

Základní oblastí využití – navigace vozidel
Informace z mobilní jednotky mohou posloužit i ve vlastním vozidle. V případě MISYS-CAR jde o
zobrazení polohy vozidla na mapovém podkladu pro orientaci řidiče. Grafickým výstupním zařízením
může být PDA (MDA) připojené na jednotku vozidla nebo i mobilní telefon. Ve spojení s mobilním
internetem pak takové řešení může být užitečným informačním i komunikačním nástrojem.
Aktuální trendy
V současné době jsou již velmi příznivé podmínky pro využívání jednotek on-line především díky
rozvoji mobilní telefonie. Trendem v přenosu dat z vozidla k uživateli je mobilní datové spojení
GPRS, které umožňuje aktuálně a levně přenášet informace o poloze i o celé trase vozidla. Kromě
toho, že je možné vozidlo dispečersky řídit či střežit, odpadá oproti systému off-line i manuální způsob přenosu dat. Tím je zjednodušena obsluha zařízení a jsou eliminovány některé chyby, které by
mohly vzniknout vinou lidského faktoru v procesu. Náklady za mobilní provoz se dnes dají nastavit na
řád několika desítek až stovek korun měsíčně, což je pro většinu uživatelů akceptovatelné. Předpokladem je další snižování nákladů.
Aktuální trendy – portálová řešení
Jednu drobnou nevýhodu on-line řešení nemůžeme pominout. Tou je zajištění a udržování přenosové
cesty dat z jednotky do databáze serveru. Dále je užitečné udržovat celý systém v permanentním chodu, neboť data docházejí nepřetržitě a jejich přijímání v dávkách by mohlo nepříznivě ovlivnit připojení k síti. Nezanedbatelná není ani péče o bezpečnost počítače, připojeného permanentně k internetu.
Především pro uživatele s jedním, dvěma vozidly je nastavení a správa systému mírně komplikovanou
záležitostí. A komplikace má systém naopak odstraňovat. Řešením je internetový portál.
Jde o to, že celý systém sledování vozidel a tvorby knihy jízd provozuje komerční firma jako službu
pro své zákazníky. Zákazník, koncový uživatel celého systému, pouze přistupuje k portálu prostřednictvím tenkého klienta -libovolného internetového prohlížeče. Nemusí se starat o chod systému, jeho
jedinou starostí je, opatřit si webový prohlížeč. A to je v dnešní době opravdu jednoduché.
Za poskytovanou službu provozu systému platí nejčastěji měsíční poplatky podle dohody
s provozovatelem portálu. Za současné situace provozní poplatky nabývají řádu stovek korun měsíčně
v závislosti na množství služeb portálu a komplexnosti služby. Cena závisí například na tom, zda si
koncový účastník kupuje vlastní mobilní on-line jednotku, či je její pronájem součástí služeb portálu.
Totéž platí pro SIM kartu pro mobilní připojení. Velkou měrou prozatím cenu ovlivňují použité mapové podklady, zatímco volba mobilního operátora obvykle nehraje roli.
Služby portálu mohou samozřejmě využívat i větší firmy s rozsáhlým vozovým parkem. Pak je například možné rozdělit úkoly spojené se správou systému mezi uživatele a poskytovatele portálu.
V každém případě i pro velké uživatele má portál výhodu v tom, že se o systém komplexně (s výjimkou koncových www klientů) stará provozovatel. Ten také poskytuje všem uživatelům potřebnou
technickou podporu při řešení běžného provozu i problémů.
Nabídka služeb takových portálových řešení systémů dopravy prožívá v současnosti překotný vývoj.
Obecně o provozování takové služby mají zájem leasingové a pojišťovací společnosti, společnosti
367

Sledování vozidel systémem MISYS-CAR šetří firmám peníze

GEOS 2006

provozující platební petrokarty a v neposlední řadě poskytovatelé telefonních služeb. Není vyloučeno,
že se škála provozovatelů bude do budoucna rozšiřovat.
Aktuální trendy – sledování či kontrola přepravy materiálu nebo zboží
Kromě tradičních oborů, kde se dispečerské řízení provozu nebo střežení dá očekávat (záchranné a
pohotovostní služby, převozy cenností, bezpečnostní agentury) nalézají systémy sledování na bázi
GPS uplatnění ve spedičních firmách a ve stavebnictví.
Dopravní společnosti na používaných systémech ocení především rozsah mobilního spojení, které je
zaručené minimálně po celé Evropě ale prakticky po celém světě. Díky tomu, že mobilní sítě národních operátorů jsou navzájemj propojeny, je možné sledovat vozidlo, ať jede kamkoli. Malý problém
nastává s cenou za posílání dat o vozidle. Zatímco GPRS přenos je v České republice levná záležitost,
při roamingu a hlavně za podmínek zahraničních mobilních operátorů roste cena až řádově. To je
možné řešit jiným režimem vysílání jednotky u domovského operátora a jiným u zahraničního. Například se dá přenos GPRS v zahraničí vypnout a data do knihy jízd vyčíst až po návratu zpět do ČR.
Pokud je potřeba vozidlo sledovat i v zahraničí, je možné využít posílání poloh pomocí SMS, což je
sice dražší než GPRS v ČR ale stále levnější než GPRS.
Druhou úlohou, kterou dopravce od systému očekává, je možnost komunikace s řidičem. Dispečeři
s řidičem nejčastěji komunikují pomocí SMS a pak pro ně může být ulehčením práce, pokud dispečerský systém obsahuje SMS klienta, umožňujícího posílat zprávy z počítače prostřednictvím modemu
komunikačního serveru. A je už jen na zvážení dispečera, zda chce komunikovat s terminálem, připojeným k mobilní jednotce nebo s mobilem řidiče.
Další potřebou dopravců je kontrola dodržování trasy a časového harmonogramu příslušné zakázky.
K tomu je možné využít funkcí geofencingu, který mívají jednotky obvykle implementován. Jde o
funkce dosažení průjezdních bodů, opuštění vymezeného prostoru, odchýlení od trasy nebo časové
vyhodnocení dosažení cíle.
Jako bonbónek, ovšem pro dopravní společnosti velmi důležitý, je možnost poskytnout zákazníkovi
pohled na okamžitou polohu vozidla, přepravujícího jeho zásilku. Pokud je jako systém sledování použito řešení na bázi internetové technologie, může si i takovýto dopravce zbudovat a provozovat jednoduchý portál pro své zákazníky, kdy jim může na základě přidělení uživ. jména a hesla poskytovat
po dobu přepravy pohled na určené vozidlo.
Stavební společnosti naproti tomu potřebují řešit trochu jiné záležitosti, i ty jim však dobrý systém
GPS sledování vozidel může poskytnout.
Dispečink u stavebních firem řeší především operativní problémy, dispečer například v případě požadavku musí mít co nejrychlejší přehled o tom, které vozidlo může na určené místo vyslat. Musí při
tom brát v úvahu nejen to, zda je vozidlo prázdné či plné, ale i to, které z vozidel připadajících
v úvahu je nejblíže požadovanému cíli. To vše nejsnadněji zjistí zobrazením nad mapou. Pokud jsou
na jednotku napojeny i snímače z vozidla, může systém také automaticky zaznamenávat stav naložení
(u sklápěcích vozidel nebo u domíchávačů na stavební hmoty) a vozidlo pak v závislosti na stavu zobrazovat různými značkami.
Při zjišťování, která vozidla jsou v depu nebo na stavebním dvoře, není často příliš praktické vycházet
z obrazu na mapě, protože vozidla jsou shromážděna blízko sebe a při běžném pohledu se na obrazovce překrývají. Pak pomůže nadefinování prostoru dep a výpis vozidel, které dosáhly příslušného depa
v samostatném okně v podobě seznamu.
Máme-li definovaná depa, přímo se nabízí možnost hlídat neplánované výjezdy ven. Takový výjezd
může znamenat černou jízdu nebo ještě hůř odcizení vozidla. V obou případech je vhodné jednat bezodkladně a proto kromě optické a zvukové signalizace na počítači systém může zaslat SMS zprávu na
telefon dispečera nebo pult centrální ochrany.
Také sledování otáčení bubnu mixů nebo provozu transportních plošin či zdvihacích ramen vozidel
umožňuje kontrolu nad tím, kde je skládán materiál a jestli nejde o neoprávněné složení.
Při následném vyhodnocení pak bývá velmi užitečná funkce zjištění počtu složení materiálu (dosažení
cílového místa). Zabraňuje se tak omylům, které mohou vznikat při manuálním zaznamenávání počtu
„kol“.
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Přínosy systému sledování vozidel
Na závěr zkusme ještě jednou krátce zrekapitulovat ekonomické přínosy použití systému sledování
vozidel:
Systémy sledování mají v zásadě dvě možná použití. Jako prostředek pro pomoc uživateli při plnění
nudných a obtěžujících úkolů spojených s používáním služebního vozidla, či podpora přesnější a průkaznější evidence provozu vozidel. Nebo mohou být použity jako kontrolní prostředek, sledující práci
řidiče a dodržování bezpečnostních i dalších organizačních pravidel.
Společnost GEPRO na počátku vycházela z prvního požadavku na systémy sledování vozidel a zákazníkům nabízela prostředek pro jednodušší vedení agendy provozu vozového parku. uživatelům pak
systém šetřil čas, pomáhal pracovníkům ulehčit od náročné administrativní práce a zvyšoval efektivitu
práce celého podniku. Rovněž větší průkaznost provozních nákladů a jejich přesnější vyčíslení vede
obvykle ke zvýšení image podniku a tak například k získání dalších zakázek. V případě dispečerského
sledování vozů pak přibývá možnost optimalizovat využívání vozidel v okamžitém provozu.
K tomuto spektru přínosů se přidávají další výhody v podobě zefektivnění provozu vozového parku na
základě zpětných např. prostorových analýz uskutečněných cest.
V některých případech však sami zákazníci přicházeli s požadavky na „hlídání“ řidičů vozidel a ukázalo se, že i v této oblasti lze dosáhnou značných úspor v provozu vozidla. Praxe např. ukázala, že
řidiči, vědomi si toho, že je možné ze záznamů jízdy vyčíst i průměrnou rychlost vozidla, začali častěji
dodržovat maximální povolenou rychlost, celkově jezdili s větší rozvahou a tím dosáhli úspor ve spotřebě pohonných hmot. Na základe snadného zjištění neoprávněných jízd a rychlé reakce na toto porušování pracovních předpisů došlo k jejich výraznému omezení a tím k dalším úsporám. Stejně prakticky vymizelo neoprávněné čerpání pohonných hmot. Obecně se dá říci, že návratnost aplikace MISYSCAR v běžném provozuje je zhruba jeden až dva roky.
Závěr
Během přednášky popisované funkce ilustrujeme na informačním systému dopravy MISYS-CAR
společnosti GEPRO. Architektura systému MISYS-CAR je trojvrstvá a konečný uživatel k němu přistupuje pomocí internetového prohlížeče. Je možné ho provozovat jako vnitropodnikové intranetové
řešení i vícefiremní portál s kapacitou i několik tisíc vozidel. Kromě tohoto řešení poskytujeme našim
dodavatelům mobilních jednotek i jednoduchý „krabicový SW“ MISYS-CAR Trace jako Windows
aplikaci sloužící k jednoduché tvorbě knihy jízd pro uživatele s řádově jednotkami vozidel. Ukázku
toho, jak může vypadat mapa v mobilu nebo na PDA najdete na webové adrese
http://test.gepro.cz/DSK. Přistupovat můžete po internetu z počítače, PDA nebo z mobilu, podporujícího technologii wap. A pak už si můžete prohlédnout autoatlas 1:100 000 společnosti Geodézie ČS,
a.s , nebo orientační plány krajských a bývalých okresních měst v měřítku 1:10 000 téhož autora.
Obrazová dokumentace

Ukázka portálového řešení systému MISY-CAR
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MISYS-CAR - Sestava Knihy jízd k tisku

Ukázka zobrazení trasy vozidla na mapovém podkladě
v MISYS-CAR Trace

Použité mapové podklady jsou majetkem GEODÉZIE ČS a.s,
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The Tracking System MISYS-CAR Saves Time and Money
Abstract
Integrated information system for vehicle tracking MISYS-CAR that uses GPS and GSM technologies
offers complex solution for manipulation and integration of telematic data for control a monitoring of
processes at transport. The modular system MISYS-CAR can extend its power froma lite off-line
tracking to the integrated services connected with ERP systems to the portal solution and on-line
tracking.

371

GPS Analyst software – integrace GPS do GIS

GEOS 2006

GPS ANALYST SOFTWARE – INTEGRACE GPS DO GIS
Ing. David Jindra, CSc.
GEOTRONICS Praha, s.r.o., Pikovická 11, 147 00 Praha 4
david_jindra@geotronics.cz
Ing. Jan Novotný

ARCDATA Praha, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1
jnovotny@arcdata.cz

Abstrakt
Trimble GPS Analyst software je softwarová nadstavba pro ESRI ArcGIS Desktop software, která
umožňuje pracovat s GPS daty přímo v prostředí GIS. GPS Analyst maximálně zjednodušuje datové
toky mezi terénem a kanceláří. Integruje GPS polohová data s personální GIS databází. Poskytuje
nástroje pro import, diferenční zpřesnění GPS dat včetně využití unikátní H-Star technologie,
prohlížení a odhady kvality importovaných dat a jejich editaci. S GPS Analyst lze rovněž přímo
ovládat GPS přijímače v terénu a provádět tak sběr a aktualizaci dat.

1. Úvod
Softwarová nadstavba pro ESRI ArcGIS Desktop software (V8.3 (SP3), V9.0 (SP1) a vyšší), Trimble
GPS Analyst, poskytuje nástroje pro import, diferenční zpřesnění (postprocessing), prohlížení a editaci
importovaných GPS dat v ArcMap a ArcCatalog, a umožňuje tak pracovat s GPS daty přímo v
prostředí GIS. Může však sloužit také přímo k ovládání GPS přijímačů v terénu a provádění sběru a
aktualizace GIS dat.
Funkce softwaru:
Kancelářské:
• Zpracování dat
• Analýza dat
Terénní:
• Sběr dat
• Navigace
• Aktualizace dat

Obr. 1 Jak funguje GPS Analyst
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GPS Analyst zvýší přesnost dat. Zjednoduší datový tok mezi terénem a kanceláří, protože při práci
s GPS daty přímo v ArcGIS odpadají doposud nezbytné datové konverze. GPS Analyst integruje GPS
polohová data s osobní GIS databází. Software obsahuje nástroje pro vstupní kontrolu GPS dat
pořízených v terénu i pro přípravu a výstupní kontrolu dat určených pro aktualizaci v terénu pomocí
GPS. Použitím nástroje pro diferenční zpřesnění dat se přesnost GPS polohy může zlepšit někdy až o
řád – např. z 10 m na 0.5 m (v závislosti na prostředí, vnějších podmínkách a GPS přijímači). GPS
Analyst ukládá podrobné informace o kvalitě každého polohového záznamu v databázi a poskytuje
přehledné nástroje pro analýzu přesnosti dat. Navíc převádí veškerá data do jednotného
souřadnicového systému.

2. Software ArcGIS
ArcGIS je rodina softwarových produktů firmy ESRI, pokrývajících kompletní řešení GIS na
jakékoliv úrovni. Rozsáhlé možnosti datového modelu a správy dat spolu s výkonnými nástroji pro
editaci, analýzu a modelování z něj činí jeden z nejkomplexnějších GIS software na současném
světovém trhu. Díky své škálovatelnosti, otevřenosti, použití průmyslových standardů a schopnosti
integrovat data z různých zdrojů je ArcGIS ideálním nástrojem pro tvorbu geografického
informačního systému, začlenitelného do celkové IT struktury podniku.
Nejnovější verze systému ArcGIS nabízí nástroje pro:
•

Desktop GIS – produkty řady ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) umožňují pracovat
s GIS na jakékoli úrovni v uživatelsky přívětivém prostředí. Jejich možnosti umocňují volitelné
specializované nadstavby. Součástí ArcGIS Desktop je i volně šiřitelný prohlížeč map ArcReader.
ArcReader pracuje s mapovými dokumenty vytvořenými pomocí nadstavby ArcGIS Publisher.

•

Začlenitelný GIS – ArcGIS Engine poskytuje sadu knihoven, s jejichž pomocí lze vytvářet
uživatelské aplikace GIS.

•

GIS na serveru – ArcIMS (internetové řešení GIS), ArcGIS Server (nástroje pro vývojáře
webových služeb GIS).

•

práci s daty uloženými v RDBMS – ArcSDE (server pro uložení a práci s daty GIS v relační
databázi).

•

GIS do terénu – ArcPad.

3. Základní vlastnosti nadstavby GPS Analyst
Vlastnosti a funkce nadstavby GPS Analyst lze přehledně shrnout do několika bodů:
•

Import dat z přijímačů GPS (řídící software ESRI ArcPad / Trimble GPScorrect resp. Trimble
TerraSync, resp. aplikace na bázi GPS Pathfinder Tools SDK) do geodatabáze.

•

Zvýšení přesnosti GPS dat pomocí utility pro postprocesní diferenční zpřesnění (aplikace DGPS
korekcí, H-Star korekcí) dat z podporovaných GPS přijímačů.

•

Využití ArcGIS v terénu ke sběru GPS dat přímo do osobní geodatabáze s GPS přijímačem (TSIP
nebo NMEA protokol).

•

Příprava a export dat (shapefile) pro aktualizaci v terénu pomocí GPS (software ESRI ArcPad /
Trimble GPScorrect).

•

Nastavení tolerancí – s GPS Analyst lze specifikovat GPS přesnost pro každou třídu prvků.
Nástroj pro validaci GPS polohy zajišťuje požadovanou přesnost a výrazně zvyšuje spolehlivost
dat.

•

Uložení podrobných informací o kvalitě GPS dat (každé jednotlivé GPS poloze).

•

Prohlížení, editace a analýza GPS dat v ArcMap a ArcCatalog, případně využití nástrojů ArcMapu
k provedení dalších analýz GPS dat společně s jinými datovými vrstvami.
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Možnost rozšíření pomocí ESRI ArcObjects tak, aby GPS Analyst vyhověl specifickým
požadavkům zákazníků na aplikace a datové toky, možnost vývoje aplikací pro podporu dalších
GPS přijímačů atd.

Obr. 2 Analýza GPS dat v ArcMap
GPS Analyst je nadstavba pro ESRI ArcGIS Desktop software, sběr GPS dat přímo s tímto softwarem
lze provádět např. s připojeným Tablet PC nebo notebookem. Funkce pro ovládání GPS, sběr dat a
navigaci umožňují např. nastavit (podle typu přijímače) příjem zpřesňujících DGPS korekcí v reálném
čase z různých zdrojů, pracovat s několika otevřenými prvky (bodovými, liniovými, plošnými)
najednou (obr.3) atd. Uživatel má v terénu možnost přístupu přímo do geodatabáze a může také
využívat všechny nástroje ArcMap.
Data z GPS přijímačů komunikujících na bázi standardního NMEA protokolu nelze diferenčně
zpřesňovat. GPS Analyst je však schopen diferenčně zpřesňovat data z podporovaných Trimble GPS
přijímačů komunikujících na bázi TSIP protokolu. Je také možno vyvíjet zákaznické aplikace, které
schopnosti softwaru v tomto směru rozšiřují.
Kromě využití standardních algoritmů pro diferenční zpřesnění dat je GPS Analyst schopen v rámci
postprocesního zpřesnění polohy využívat i tzv. H-Star technologii pro dosažení přesnosti pod 30 cm.
Nadstavbu GPS Analyst nelze zaměňovat s ArcMap GPS Support menu. GPS Analyst poskytuje
bohaté nástroje pro sběr a zpracování GPS dat v rámci ArcGIS, zatímco ArcMap GPS Support menu
umožňuje připojení GPS přijímače, zobrazení aktuální polohy nebo záznam trasy, avšak data z GPS
získaná tímto způsobem nemohou být uložena přímo v geodatabázi, diferenčně zpřesněna atd.
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Obr. 3 Postproccesní zpřesnění polohy, technologie H-Star

4. Diferenční zpřesnění dat v ArcGIS
Důležitá utilita GPS Analyst pro diferenční zpřesnění GPS dat umožňuje pracovat s velmi obsažným
(neustále aktualizovaným) seznamem mnoha set kontinuálně monitorovaných referenčních stanic GPS
rozmístěných po celém světě. Na základě tzv. „Integrity Indexu“ je možno vybrat nejkvalitnější
referenční data a automaticky je stáhnout po internetu, dekomprimovat a aplikovat bez zásahu
uživatele. V oblastech jako Evropa, USA apod. je seznam automaticky dostupných referenčních stanic
GPS již nyní dostatečně hustý, navíc jej lze rozšířit o vlastní referenční stanice. V ČR pro tento účel
přichází v úvahu budovaná národní síť referenčních stanic CZEPOS. Referenční stanice této sítě jsou
vzájemně vzdáleny cca 50 km a pro účely diferenčního zpřesnění kódových měření GPS tak je
nabídka naprosto komfortní.
GPS Analyst nabízí jak klasické diferenční zpřesnění GPS dat, tak i nejmodernější způsob pomocí
technologie H-Star (viz 4.2.).
4.1. Proč diferenčně zpřesňovat GPS data pro GIS
Hlavním důvodem použití diferenčního zpřesnění kódových měření (DGPS korekcí) je samozřejmě
zvýšení přesnosti souřadnic, eliminace systematických chyb degradujících přesnost autonomního
zaměření. Autonomní nekorigovaná měření GPS s přesností několika metrů nesplňují požadavky na
přesnost většiny GIS, a proto je nezbytné výsledky zpřesňovat. Možností je řada – ať jde o využití
DGPS korekcí v reálném čase (např. satelitní OmniSTAR, SBAS/EGNOS, pozemní sítě referenčních
stanic, např. CZEPOS, vlastní referenční stanice) nebo postprocesní aplikace DGPS korekcí (např.
stanice služeb IGS, EUREF, CZEPOS, vlastní).
Zvýšení přesnosti výsledných souřadnic však není jediným důvodem použití diferenčního zpřesnění
GPS dat. Argumentem pro postprocesní diferenční zpřesnění je převedení všech výsledků do
jednotného souřadnicového systému a odstranění případných souřadnicových nehomogenit, které
mohou být do výsledků zavlečeny kombinací autonomního zaměření GPS a měření korigovaného
pomocí DGPS korekcí v reálném čase z různých zdrojů, resp. korigovaného postprocesně. Pokud se
měří s GPS přijímačem autonomně, výsledky jsou poskytovány v souřadnicovém systému WGS84.
Jiná situace však nastává u diferenčně korigovaných dat. DGPS korekce se generují k souřadnicím
referenční stanice a ty mohou být vyjádřeny v různých (byť vzájemně blízkých) souřadnicových
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systémech (referenčních rámcích), např. ITRF2000 (International Terrestrial Reference Frame),
souřadnice referenčních stanic systému CZEPOS jsou vyjádřeny v souřadnicovém systému ETRS
(European Terrestrial Reference System, epocha 1989.0) atd. Výše uvedené souřadnicové systémy
jsou sice z globálního hlediska vzájemně velmi blízké, souřadnicové diference však mohou (podle
místa) dosahovat hodnot několika (mnoha) decimetrů. To už, zejména při vysokých nárocích na
přesnost GIS (jaké splňuje např. technologie H-Star, viz 4.2.), není zdaleka zanedbatelná hodnota.
Zavlečení takovéto chyby, způsobené kombinací dat zaměřených autonomně a korigovaných
v reálném čase a postprocesně (z různých zdrojů), lze bezpečně zabránit postprocesním diferenčním
zpřesněním všech GPS dat (ať již získaných autonomním zaměřením GPS nebo měřením s použitím
DGPS korekcí v reálném čase). Jednotný postprocessing všech dat s využitím známé referenční
stanice (sítě referenčních stanic, např. CZEPOS) ve známém souřadnicovém systému a následná
transformace do S-JTSK je cestou k dosažení maximální přesnosti a homogenity dat.
4.2. Technologie H-Star
Výpočetní algoritmus technologie H-Star (kombinace hardwarového a softwarového řešení) využívá
pro zpracování (diferenční zpřesnění) oba způsoby zpracování satelitního signálu GPS a obě jeho
složky (kódová i fázová data). Výsledná přesnost určení polohy je podle publikovaných studií a
testování do 30 cm, s externí GPS anténou dokonce pod 20 cm. Fázová data jsou použita pro přesné
modelování stavu ionosféry a výpočet ionosférického zpoždění. Pro dosažení potřebné přesnosti
postačí i velmi krátké měření s GPS přijímačem nové generace (Trimble Pathfinder ProXH,
GeoExplorer GeoXH). Pro dosažení korektních výsledků je třeba použít data minimálně ze tří
dvoufrekvenčních referenčních stanic GPS vzdálených do 200 km nebo alespoň jedné referenční
stanice do 80 km. Velikou předností H-Star technologie je zachování efektivity známé z využití
dosavadních klasických kódových DGPS metod pro sběr dat do GIS. Dosažitelná přesnost se blíží
požadavkům katastru, zatímco produktivita pořizování GPS / GIS dat touto technologií je řádově vyšší
než s použitím jednofrekvenčních GPS přijímačů využívajících klasická fázová měření. Je tedy možno
očekávat průlom směrem k masivnějšímu rutinnímu využívání GPS pro potřeby GIS s nejvyššími
nároky na přesnost, kde to dosud dosažitelná přesnost běžných kódových diferenčních metod
neumožňovala.
Literatura
Trimble (2004) Why postprocess GPS data? White Paper. Trimble Navigation Limited, Westminster
Trimble (2005) H-Star Technology explained. White Paper. Trimble Navigation Limited, Westminster
Trimble (2005) Trimble GPS Analyst Extension. Getting Started Guide. Trimble Navigation Ltd, Westminster
Cimbálník M, Mervart L (1997) Vyšší geodézie 1, ČVUT, Praha

GPS Analyst software – integrace GPS do GIS
Abstract
Trimble GPS Analyst extension for ESRI ArcGIS software allows to process GPS data in GIS
environment directly. GPS Analyst maximally simplifies dataflow between the field and the office. It
integrates GPS positional data with the data inside the personal geodatabase. It provides tools for the
data import, differential correction including unique H-Star technology, estimation of data quality,
data viewing and editing. It is possible to control GPS receivers with GPS Analyst, and to collect and
update positional and attribute data directly in the field, too.
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NOVÉ MAPOVÉ DÍLO GEOGRAFICKÉ SLUŽBY AČR
VE STANDARDECH NATO
pplk. Ing. Pavel Skála, náčelník služby
Geografická služba AČR

Abstrakt
V souladu s nařízením vlády ČR č. 116/1995 Sb. se dnem 31. prosince 2005 přestalo v Armádě České
republiky používat státní vojenské mapové dílo pro veřejné užití. Od 1. ledna 2006 zavádí resort
obrany nové státní vojenské mapové dílo ve světovém referenčním geodetickém systému WGS84,
které nahrazuje původní mapové dílo v systému S-42/83.
Nové mapové dílo bude v souladu s legislativními pravidly poskytováno pro potřeby obrany státu,
krizového řízení a integrovaného záchranného systému.
Pro výše uvedené užití jsou k dispozici
− vojenská topografická mapa 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000,
− vojenská mapa České republiky 1:250 000 a 1:500 000,
− tématická mapová díla vytvořená pro celé území státu na podkladě Vojenské topografické mapy a
Vojenské mapy České republiky.

NEW MAP WORK OF THE GEOGRAPHIC SERVICE OF THE ARMY
OF CZECH REPUBLIC IN NATO STANDARDS
Abstract
In accord with the Czech Government Regulation No. 116/1995 Coll. The state military map series to
public use ceased to be used since the 31st December 2005. Since the 1st January 2006 the defence
branch introduces the new state military map series in the World Reference Geodetic System WGS84
subsiding the original map series in S-42/83 system.
The new map series will be offered in accord with legislative rules to state security needs, crisis
operating and Integrated Emergency System.
There are at disposal to the above mentioned using
− The military topographic map 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000,
− The military map of the Czech Republic 1:250 000 a 1:500 000,
Thematic map series created on the whole state territory based on the Military Topographic Map and
Military Map of the Czech Republic.
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ANALYSIS OF INTERNET ATLASES
Assoc. Prof. Eng. Petar Penev, PhD
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
1 Hristo Smirnenski Blvd, Sofia 1046, Bulgaria
e-mail: ppenev@gmail.com

Abstract
The main task of the analysis is to determine the common principles and conformities that could be
replied by an Internet atlas. Eight existing national, regional and thematic Internet atlases will be examined and their content, view, principle of arrangement and actuality will be analyzed: the Atlas of
Canada, Atlas de France, National Atlas of the USA, National Atlas of Sweden, Atlas van Nederland,
South Australia Atlas, Arctic Environmental Atlas and Internet World Atlas of the National Geographic Society.
The conclusions will be utilized in the design of the Internet atlas of Bulgaria: its structure, contents
and opportunities for realization and support in the World Wide Web.

1. Atlas of Canada

Figure 1: The start page of the Atlas of Canada
The Canadian national atlas is a bilingual atlas with extremely high amount of information. Its
contents are organized in a main menu, where the basic topics are arranged with their numerous subtopics: Physical Geography (Relief, Climate, Ecology, Geology, etc.), People and Society (Age
structure of the population, Immigration, Languages), Economy (Agriculture, Industry, Consumption
of goods, etc.), History, Climate Changes, Health and Archive of Historic Maps.

Figure 2: Main menu and static thematic map
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The data in the atlas are up-to-date but review of maps containing older information is also
available. Each theme and single map are accompanied by brief explanations. The organization of data
and the interface are not very intuitive since it does not become clear at first glance where is the map
position. The maps themselves have a uniform interface affording only functions related to map visualization. It is realized by static maps in GIF format, which are downloaded from the GIS database.
The user cannot create own maps and cannot change the already composed maps.

2. Atlas of France

Figure 3: The start page of the Atlas of France
The French national atlas is prepared as an Internet presentation of the issued printed Atlas of
France and is only in French language, which is a strong restriction for the atlas users.
The start page of the atlas (Fig. 3) is entirely textual with reference links to the individual
maps, forming in this way specific contents of the atlas. It is divided in 14 chapters, each one representing a definite topic. The main considered themes are: France and the World, Population, Industry and Labor, Education, Society and Culture, Recreation and Tourism, Trade and Services,
Transport, etc.

Figure 4: SWF static thematic map of the Atlas of France
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This atlas does not offer any visualization functions and the navigation is realized by means of
two buttons for switching to the individual topics. A part of the maps are rather old and represent GIF
images from 1995 – 1999. Only three of the themes are updated with maps in SWF/Flash format from
2002 (Fig. 4). Although this format allows certain interactivity, this possibility is not realized.

3. National Atlas of the USA

Figure 5: The start page of the National Atlas of the USA
The national atlas of the USA is an Internet based atlas issued by the Ministry of Internal Affairs of the USA and the US Geological Survey. It is a dynamic atlas, which offers the user the possibility of creating own maps by selecting the information to be represented. The contents are distributed
in 12 main themes with numerous sub-themes.

Figure 6: Application for viewing and creating static thematic maps – National Atlas of the USA
The themes are: Agriculture (Types of crops, Land use, Number of farms, Livestock-breeding,
etc.), Biology, Boundaries, Climate (Average annual temperature of the air, Average annual amount
of precipitation, Temperature of marine water, etc.), Ecology, Geology (Natural mineral resources,
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Landslides, Earthquakes, Volcanoes, etc.), History (Results from president elections), Population,
Transport, Hydrology, Reference links to other maps.

Figure 7: Dynamic map – National Atlas of the USA
The maps in the above mentioned topics are static and are downloaded from a cartographic
server. In addition there is a separate section with dynamic maps, which present various phenomena
proceeding in the course of time by means of SWF/Flash animation (Fig. 7).
The atlas content contains also explanatory information for each map, an Internet shop for
printed maps, including large ones for hanging on walls, as well as a section with different articles
concerning each of the topics in the atlas. The atlas has actual contents and is frequently updated.

4. National Atlas of Sweden

Figure 8: The start page of the National Atlas of Sweden
The Swedish national atlas (Fig. 8) is in two versions – in Swedish and English. A part of the
atlas contents represents the different versions of this atlas – hard copy and CD-ROM (based on ESRI
ArcView) and the other part represents the Internet atlas. The Internet atlas itself is a set of about 1000
thematic maps (in the part in Swedish language), which are distributed in 8 topics: Climate; Lakes
and Rivers; Cultural Heritage and Its Preservation; Geology and Mineral Resources; Health
Care; Infrastructure; Work and Recreation; etc.
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Figure 9: A map of Sweden – National Atlas of Sweden
The maps in these sections are static images in GIF format and are selected from the main
menu containing the single topics. In this part the application has no functions for changing the map
outlook and represents an ordinary catalogue with static maps.
A detailed map of Sweden in scale 1:700 000 (Fig. 9) is also added to the atlas. It represents a
mosaic of JPEG images. Supplementary information about certain location in the map may be obtained by searching the atlas database. It consists mainly of data about the district area, the demographic structure and density of population. Some of the maps were composed in 2002 and the other
part of them represents copies of the maps included in the printed version of the National Atlas of
Sweden.

5. Atlas of the Netherlands

Figure 10: The start page of the Atlas of the Netherlands
The atlas of the Netherlands is hosted by the Geography Department of the Utrecht University
and is entirely in Dutch language. It represents a catalogue of static maps distributed in 20 main topics.
The content of this atlas is very rich but its greater part is outdated. Although the atlas was developed
in 2001, most of the maps contain data from 1986. There are also maps with relatively actual data
from 2000. The single topics are selected from the main menu (Fig. 10), which describes completely
the atlas contents. The maps are in JPEG format and have no visualization functions.
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The principal topics are: Population, History, Cities, Villages, Life style, Social Needs,
Recreation and Tourism, Employment, Enterprises, Agriculture, International Transport, Infrastructure, Geology, Hydrology, Ecology, Spatial Planning, etc. Each topic is accompanied by a
brief description of its contents and the orientation in the menu is extremely facile.

6. Atlas of South Australia

Figure 11: The start page of the atlas of South Australia
The site of the Atlas of South Australia is supported by the local government. The atlas contents in English and every part of it may be accessed via the main menu, which is situated in the start
page (Fig. 11). It is organized according to the regions in the area and the access to the desired map is
realized just by clicking the mouse.
The themes contained in the atlas are: General Reference, Economic Activity (Agriculture,
Mining), Infrastructure (Transport, Main sources for water supply), Satellite Images, Land Management and Use, Population (Demographic Structure, Political Environment), Natural Environment, Society (Education, Health Care), Recreation and Tourism.

Figure 12: Cartographic part – Atlas of South Australia
The maps are created on an ArcIMS cartographic server and for this reason the interface
(similar to the popular ArcView application) and the navigation in the maps possess very high quality
(Fig. 12). On the other hand, the interface restricts the text content and it is almost missing. The em-

383

Analysis of Internet Atlases

GEOS 2006

phasis is laid mostly on the various maps and the easy and intuitive access to the cartographic contents.
Except for the cartographic part, there is also a reference link to the data sources of the individual maps, concept glossary, section for help assistance and contact with the atlas authors. The data
are actually valid – they were collected in the period 2001-2004 and are updated once in a year.

7. Ecological Atlas of the Arctic

Figure 13: Atlas of the Arctic – start page and cartographic module
The ecological atlas of the Arctic is supported by the Commission of Ecology of the United
Nations, the Arctic Council and other non-governmental organizations engaged in ecology. It consists
of only one part – the module for map representation. It is based on ESRI ArcIMS and the maps are
dynamically created by a GIS server and then transformed into raster JPEG images.
The atlas consists of 12 thematic maps: Land Cover, Relief, Density of Population, Human
Interference in Nature, Soils, Geology, Geomorphology, Tectonic Plates, Solar Radiation, Ecological Regions, Areas with Everlasting Ice, Evaporation.
Except for the cartographic content, there is a section with news related to the atlas, for example – updated maps, as well as a section with ancillary information concerning the atlas utilization.
Each topic is accompanied by brief description of the essence of the represented spatial information.
The atlas is regularly updated and its functions are improved due to the active connections
with its users.
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8. Internet Atlas of National Geographic

Figure 14: The start page of the Internet Atlas of National Geographic
The Internet atlas of the National Geographic Society of the USA represents a typical Internet
cartographic application developed by means of ESRI. The maps are composed dynamically on a cartographic server and are raster GIF or JPEG images. The content of the atlas is divided in several categories: World Maps (Satellite images), Maps of the USA (Topographic maps, Tourist maps), Countries and Continents, Ecological Regions, Space (Maps of Mars), Historic Maps and Maps for
Students and Teachers.
The contents and the categories need the acquisition of certain habits, because the maps are
not arranged according to some principle and often the reference links in two different categories lead
to one and the same map. The map representation is unified but some elements are not evident at first
glance, for example – the user would need significant time to find the legend of a map, which is
opened in an additional window indicated by a reference link. There is no ancillary information and
the text part is small.
The atlas is regularly updated because except for the cartographic application, there is also an
Internet map shop in it. According to the information in the site, the data in it were updated in the beginning of 2005.

Conclusions
Ignoring the start pages of the 8 atlases, we may distinguish atlases containing exclusively
maps and atlases containing 4 to 6 individual parts with diverse information. The atlases consisting of
more parts usually contain cartographic and information parts, ancillary information, feedback, etc.
The more individual parts and information usually lead to less clarity and more difficult orientation in
the atlas contents.
The cartographic content is usually separated from the other parts; the same refers to the maps
if the atlas contains interactive and static maps simultaneously. The content is usually determined
mostly by the target auditorium of the atlas and in the case of the national atlases it depends strongly
on the specific conditions of the particular country. Most of the considered atlases are frequently updated, the maximal cycle of updating the supported atlases being one year.
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The representation of the maps in all of the considered atlases is unified and special attention
has been paid to the quick access to them (not more than 4 clicks with the mouse for all atlases), the
aim being to obtain the information most quickly and easily. The cartographic elements as legend and
graphic scale are present in all of the considered atlases but they are not always positioned in a prominent place and it is difficult to find them at first glance.
In conclusion it may be stated that the electronic atlases, and especially these in the Internet,
are subjected to the well-known principles for the development of applications in the worldwide web –
quick interaction, easy and free access to information, feedback and anonymity of the user. These derived regularities may be referred to any atlas found in the Internet.
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Abstract
All signs used in the cartography we call ‘cartographical signs’. But not all of them have cartographical meaning – to mark concrete objects from reality in the field of the map.
The signs in the cartography are shown in four hierarchical levels: graphical primitives, graphical
signs, cartographical signs and super-signs. The signs on the each level are consisted of one or several
signs from lower level and have their meaning. According to the classical cartographical theory there
is no significant difference between the graphical signs depicted in the legend of the map and cartographical signs functioning in the field of the map. In this article 10 differences between this signs
are considered to underline the distinction. Two classifications of the signs are also considered: according to its appearance and according to its relation to the object marked by them.
The shown theory gives answers some of the unsolved inquiries in the cartography and contributes for simple understanding of the cartographical signs in the process of study.

1. Introduction
Different notions for designation of signs, for setting up the map, are used in cartographical literature, such as: conventional signs, symbol, marks, sign vehicle, graphical signs, cartographical
signs. As an example, the American cartographer Raul Ramirez (2004) in his extensive work on theoretical Cartography replaces ‘sign’ with term as feature, shape, symbol, prime. Are all these terms
have one and the same meaning or express different notion? The problem in not just in that there may
arouse misunderstanding and one and the same objects are called in different way, but and in that it
seems that the odd authors put different meaning in those terms.
In Russia and most of the ex-socialist countries’ cartographical literature the problem in terminology is different: all signs in Cartography are designated with the same term: conventional sign.
Various in their meaning signs are called the same: the sign of the sign system, the sign for legend, the
sign over the map and e.g. are called in the same manner.
On other hand numerous cartographers subdivide the signs over the map on graphical, from the
natural language and reckon language. That’s make a confusion because letters and digits are also
cartographical signs.
In the present article we do not intend to impose or to reject definite terms, but to present a semiotic theory of the signs in Cartography.

2. The conception of the sign
It may be said that semiotics is a science of the signs, their meaning and the way the people accept them.
The sign is a thing that replaces other thing in some manner or in some quality (Pearce 1987).
The main characteristic of the sign is it’s meaning, which connects it with its object. In that way there
are the trinity: sign Æ meaning Æ denotation. Placed on the angles of a triangle these elements generate the famous semiotic triangle of Frege. The main role of the sign is to create a model in the mind
of the reader. And even if the meaning of the sign is known, for instance the meaning of graphical
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signs in the legend of the maps, the model is different for every reader. To explain this it is necessary
to include one more element in the semiotics triangle – the notion for denotation. In that way, even the
sign has one and the same formal meaning, the concepts, the ideas, which this notion calls in the people is different.
The Semiotics is one of the most developed science in the during
sign
meaning
the XX century. Semiotics can be used in Cartography to clarify the
structure, functioning/ working, adoption and understanding of signs in
Cartography. We consider that it is correct to use the term ‘sign’ for
denoting the main expression means in Cartography. When we use
terms like mark, shape, feature we should explain particularly their
meaning
and in what they differ from the notion sign.
object
concept
Some ways are below, in which in the Cartography literature is
Fig. 1 Semiotic square
written for cartographical signs.
2.1 Sign vehicle
The expression sign vehicle is used to separate the sign from its meaning. It derives from the
understanding of bilateral essence of the sign: as a means of expression and its meaning. If the sign
has bilateral or unilateral essence is a matter of dispute, which borne form almost a century in semiotics. The essence of the dispute is not if the sign has its own meaning or it is a physical object, which in
a defined moment can be given sense to mark. The Polish scientist L. Zavadowski states this question
as follows: if we call a gardener people, who has garden, so can we decide that gardener has a bilateral essence (people + garden)? Zavadowski writes: If this person is not having a garden any more, he
is not a gardener any more, but he stays a person. Analogically, if the sign looses its meaning as a sign,
it continues to be a physical object. Therefore many semioticans conclude that the sign has no bilateral
essence, and it is a physical object, which under defined circumstances has a meaning. The expression
sign vehicle takes a side in this dispute and we should forbear to using it in the Cartography, at least
until the semioticans does not give us a synonymous solution of the problem.
2.2 Symbol
The symbol is a kind of a sign, which is permanently connected whit the denotation of it in the
mind of large group of people. Its meaning engendered by a rule, law or of its lasting usage in a context. The symbols are perceived easier and faster, because they are already known and have the ability
unconditionally, in association to guide the thoughts of the reader towards their objects or their characteristics (Vasilev 2006a). One of the most popular classifications of the signs is Pearce’s, according
to it the signs are divided into icons signs, which resemble their objects, indexes (signs, which do have
a logical connection with their objects) and symbols (Pearce 1897). In Cartography this classification
looks as follows:
2.2.1 Conventional relationship
Connection sign Æ object is established according to the agreement between the creator and the
reader of the map. The sign has visual or logical connection with the object. We will mark off the
signs, which do have permanent established connection with their object (symbols) of the signs, which only on the concrete map defines a
particular object.
 Signs – symbols, which are often used for designation of a parSign – symbol
Fig.2 Kind of signs with con- ticular kind of object and according to this it is connected to the readNon-motivate
ers’ mind. Example of this is the graphical sign, which is used to desventionalsign
connection
ignate the border of a country on the fig.2 (above). Its usage for determination other kinds of objects would be confusing because of its traditional meaning.
 Non-motivate signs, which do mean something over the map only because of the meaning that
gives the legend. With the sign on figure 1 (below) on one map can be denoted a factory, the same
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sign over another map may dente mine for mineral resources, and over a third one – a completely different object.
Both types of signs are matter of understanding between the people. But sign symbols are determined in the past, they are only or primary used for the concrete type object, as follows their usage has
become traditional.
2.2.2 Iconic relationship
This relationship is carrying out form the likeness between the sign and the respective object. We
denote them according to the likeness:
 Images. When the graphical sign resembles the representative object in the way it looks. On the fig.3a is denoted forest, through artistic
sign, which resembles the way a forest looks.
 Schemes, when there is a likeness in the plan outlines between the
sign and the object, without having visual similarity. On fig.3b the forest
is denoted through its outline, without looks like a forest.
 Metaphors, when the object is represented with signs that mould
a
b
c
its
essential
indications or parts. On fig.3c the forest is denoted through
Fig. 3 Kind of signs with
visual
likeness
not with itself but with its essential part. – the tree. Here
iconic
the economic connection is not between the sign and the object, but transferring the thought from the partial to the whole makes the denotation. The sing leads the thought to
the tree, and it by itself – to the forest.
2.2.3 Index relation
Index is a sign that designates because of its logical relation with the object. Without resemble it
physically, the sign has the quality to direct the thoughts to the object, to indicate or characterize it.
 Directing signs: when the reader sees a sign the thoughts his are not guide to the representation
of the sign itself, but to other object. We will give an example with the pictograms on fig. 4 the
crossed tools, on the left, does not show their presence, but guide the
thoughts to repair, and after that to a service- station. The masks guide our
thought a theatre, and the plane – to airport. In contrast to the metaphor, the
Fig. 4
guiding index does not represent a significant part of the cartographical object: there might not have masks in the theatre, and the airport remains its essence even when all the
planes are gone. This is not true about the forest – if all the trees are cut down the forest becomes a
cutting area. According to this the pictogram that signifies the forest through a tree is a metaphor, but
the pictogram that signifies theatre by a mask is icon sign.
 Characterizing signs. The maps include numerous letterings clarifying depicted objects. Some of them are individual: the width of a river, bridge-hoisting
capacity. The connection between them is bilateral: on one hand the carrying
information of the sign is concrete for the object, and on the other hand – the
lettering itself gives us a hint for having an object of a definite kind. Two letterings are shown on fig. 5, they characterize the object as a definite kind (raft –
above; tunnel – below) and as a quantity.
Fig. 5
 Indicative signs. The letterings for geographical designations are included
here. They point undoubtedly towards the concrete object.
The symbols are only one kind of sign, used in Cartography. Therefore it is a logical mistake to
replace a sign with a symbol, and it looks like that: Europeans and Czechs live in Europe.
2.3 Conventional sign
It is very popular to use the term conditional sign. Practically it is always used to designate the
signs in the Russian Cartography literature. The term accepts, on the fact, that the through the description of the signs in the legend meaning of the signs is conventional agreed between the map creator
and map readers. Many maps show up, which does not contain legend or have a legend on which not
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all of the used signs are described, in the past few years. They are used on full value, despite all. The
classical Cartography theory is unable to answer the question: where does the meaning of these signs
follow form? According to the propound theory of the sign its meaning has four sources: 1) its own
meaning of the sign; 2) meaning of the external components of the map including from the legend; 3)
meaning of the sing as its functioning on the map together with the rest of the signs; 4) meaning,
which comes from the cartographic rules (Vasilev 2006b). According to classification of the signs,
shown above, the conventional signs are only a part of the signs, used in Cartography. Therefore it is
incorrectly to call all signs in Cartography ‘conventional’.

3. Structure of the signs in the Cartography
We consider the signs in the Cartography in four hierarchical levels. The most of the theories
(Vasmut, 1983; Lutii et all., 1986; Ramirez, 2001; Foote and Crum, 1995) discuss only two levels:
signs and primitives. Cartographical signs function on the map according to our conception. They are
composed from graphical signs, described in the legend of the map. Graphical signs are consist of
graphical primitives. The reader of the map can group together some cartographical signs in a supersign. Thereby we give four levels of signs: graphical primitives; graphical signs, cartographical
signs and supersigns.
3.1. Graphical primitive
We place the graphical primitives on the lowest level of the structure of the signs, which we define them as the smallest graphical elements, on which we add or carry definite meaning. We divide
the primitives, according to the connection with definite objects in reality, on two groups general and
concrete.
 The General graphical primitives do not contain individual information about the object. The
can be used to construct great number of graphical signs. The geometrical figures are an example of
such primitives. For instance, the graphical sign
consists of four graphical primitives
(three
dots and a circumference). The general graphical primitives function, within the framework of graphical sign, can be: integrating – to attach the graphical sign to a group of signs; differentiation – to differentiate the graphical primitive upon the others; esthetical – to attach completeness or esthetical
value of the sign.
 Concrete graphical primitives are constructed in the way to present spatial information about an object in the reality. That is the outlines
of linear and area objects. The main function is to transfer individual
information for their object. Except with it, the concrete graphical primitives have always the function of the general graphical primitives. The
primitive which shows the curves of a road is concrete, for example. But
in the same time, it may show the way the road looks (integrating funcФиг. 6
tion). A tourist's map is show on the fig.6, on which the road classes are
presented by the width of the lines, by the count of the lines and by their colour.
Every primitive possess two systems of changeability: spatial and visual system, in order to execute the functions described below.
 The spatial system of primitives has two functions: 1). to point out the place the primitive
should be within the framework of graphical object, when the sign consists more than one graphical
primitive; 2). to describe the form of the concrete graphical primitives.
 The visual system of variables is used to describe the external appearance of the graphical
primitive and for coding information in it by means of the legend. The system of the six optical varieties, defined by Jacques Bertin in his book ‘The Semiology of Graphics’ (1967): shape, hue, orientation, value, size and texture, can be assume as the base of development. The French cartographer describes the visual variables as a ingredient of the sign, but we can assume this as a true only for the
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simplest signs. Most of the signs consist of many graphical varieties, every of which may have different sizes, colours, structure and so on. That’s why we examine the six visual variables of Bertin as
quality of the graphical primitives.
3.2 Graphical sign
As a graphical sign we understand a complete graphical image consisting graphical primitives
(lines, points, backgrounds, etc.), which mark generalized, abstract notion (forest, road, spring)
Graphical sign usually is described in the legend on the map and is it part
of the sign system on the map. It does not represent any object from reality. On
the fig. 7 is shown two cartographical signs that represent springs. The cartographical sign above on the figure is composed of a graphical sign: , composed of two graphical primitives: and .The cartographical sign below on
the figure is composed of two graphical signs: lettering
and point
Fig. 7
sign .
There are many classifications of signs in the cartography. Cartography signs contain different
kind graphical signs – linear contours, areas or non-scale explanatory sings. Because of this it is difficult to classify cartography sings and it is better to classify graphical sings. Twelve kind of graphical
sings divided into three groups are listed bellow:
 Signs, localized in points – point of insertion, rotation angle and local scale are characteristic
for them. The four kind of point graphical signs are: geometrical shape (fig. 8a), pictogram (fig. 8b),
diagram (fig. 8c), image (fig. 8d) and lettering (fig. 8e).
The idea that letterings are a kind of graphical signs which can compose a cartographical signs
solves the problem which is a trouble for many cartographers. In their signs classifications Salishchev
(1990) and Foote and Crum (1995) omit the letterings. Keates
(1982) consider the letterings as a special case in the cartography. According Ramirez (2004) there are three languages used
a
b
c
d
e
in the cartography: natural language, numerical language and
Fig. 8 Point graphical signs
cartographic signs. In our theory about the cartography signs
letterings are presented as graphical sings composed by graphical primitives (the characters in the letterings). In this way they
fit naturally into others representational tools in cartography.
a
b
c
 Linear signs. The linear sings are line (fig. 9a), arrow
Fig. 9 Linear graphical signs
(fig. 9b) and lettering along the line (fig. 9c). The letterings on
the line are linear signs because contain text of lettering and
line on which it is located.
 Areas. The sings located at the area can be divided into
a
b
c
d
four
groups: tints (fig. 10a), hachure (fig. 10b), raster images
Fig. 10 Areas
(fig. 10c) and 3D graphical signs (fig. 10d).
3.3 Cartographical sign
Cartographic sign is visual accepted graphical sign (or a group of graphical signs), which due to
its meaning, and its concrete position in field of the map has the ability to represent definite object in
the reality.
Each cartographic sign in the map represents a specific object. According to that, we add to the
meaning which the cartographic sign acquire of the graphical sing and primitives the sense to mark a
specific object with individual characteristics and peculiarities. The common functioning of signs over
the map engenders new meaning, which is interpreted in the maps’ context.
3.4 Supersign
There exist different theories according to the way the cartographic signs should be read. For instance, J. Bertin (1967) accepts that the map should be read through sequence of single images, which
he defines as “at least sensible visual form, accepted whit a single look”. In our theory the perception
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of information of a map is examined as an active and purposeful process of grouping the cartographic
signs.
The grouping of the signs works at the same principles as the grouping the digitals in the numbers: 1 and 2 can form 12 and 21 also. The digitals do not loss their identity when they make the number. Only the new meaning is occurred (unit, decimal number, hundred etc.). In the similar way if the
sings of settlement and airport are put together they acquire the new meaning. But the number 12 do
not mark anything concrete without the noun – for instance 12 apples or 12 degree. This can shows
that the meaning of cartography signs appears in definite context. The combination between city and
airport can be interpreted in different ways: the airport is near to the city; the airport is situated on the
west of the city, the western parts of the city are very noisy etc. According to the concrete observation
targets, the reader groups the signs that concerns him and ignores the rest, in his mind. From the
groups of signs, through creative impulse, in which are involved preceding knowledge, the reader gets
only the information that interests him. In that process the reader uses previous knowledge.
We call superinterpretation the process of purposefully imaginary grouping of cartographical
sings and creation of new information for the object. As a results of this the new information is obtain.
The sings chosen by the reader with the definite purpose represent imaginary cartographical sings
from higher rank – supersign.
Many cartographers are made the attempts to determine the quantity of the information on the
map. But the results are not satisfactorily. The idea about grouping of cartographical signs in supersigns can give the answer of this question. According the theory we offer
adoption of the map is a subjective and purposefully process in which the
reader uses his previously knowledge and experience. Because of this the
quantity of the information on the map is as infinitely as the reality described
on the map.
Fig. 11 Supersign –
There are many reasons for grouping the signs. Figure 11 shows groupriver net
ing of the cartographical sings from one type (rivers) in supersigns (river net).
The reader of the map set the spatial environment and criteria for
groping and in this way the new study object is created. The investigation of this object (total and average length, density etc.) leads to
obtaining the new information for the reality shown on the map.
Figure 12 shows other reason for grouping. The signs of buildings, quarters and parks presented in the legend make the new object
– settlement. There is not sing for this object in the legend of the
map. Different objects are grouping in that case to show differentiated object of the reality.
The spatial relations between signs of the objects (overlaying,
crossing, contiguously) are other type for grouping. This has imporFig. 12 Supersign - settlement tance at the generalization and topological analyses.

4. Ten differences between graphical and cartographical sings
Visually the cartographical sign and graphical sign may be similar (fig. 13) but they are very different in the essence. Part of the problems in classical cartography is because of the difference between the cartographical and graphical signs is not always taken into account. The differences between
the above mentioned sings are as follow:
1. The cartographical sign has a concrete location on the field of map and the graphical one is a
part of the signs system and of the legend of the map. The location of the cartographical sign allow: a)
to be connected with the determined object from the reality; b) to make measurements concerned to
the object; c) to be compared with the other signs, this may change its meaning.
2. The cartographical sign has the attributes derived from the field of maps which is not possession of the graphical sign. In the field of map the cartographical sing has scale and projection the same
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as the map and concern the concert region from the reality. The measurements made on the cartographical sign (length, area, distance) concern its object from the reality.
3. The cartographical sign mark the real object on the field of the map (fig. 13) and the graphical
one – abstract (fig. 13b). The general, abstract concepts which not exist in the reality are usually described in the legend. The graphical sign on the fig. 13b does not present a real
object but the cartographical sign on fig. 9a marks concrete mine and the sign is
a
a model of its object.
4. The cartographical sign is in ‘a correspondence’ with the rest of the
signs on the map but the graphical sigh is compared to the signs in the legend.
The characteristics of the graphical signs depend on the map maker. He can
b
make the sign bigger or smaller, in bright or dark colour. The value of the
graphical sign among the other signs is determined by the author of the map.
Fig. 13
The value of the cartographical sign is determined by the depicted object in
comparison with the objects around. The value is also determined by the reader of the map and depends on its aim to use the map.
5. The meaning of the graphical signs is described in the legend it is seen after reading the description. The meaning of the cartographical signs is interpreted in the context of the map and its concrete location on the map. The sign for spring shown on the legend gives rise to determined notions
concerned to the understanding the meaning of the word “spring”. The same sign put on the determined site on the field of map is connected to the concrete spring and cause different notions and associations. This may be spring in the desert or in the region with many springs, may be known by the
reader of the map also the object may has determined characteristics given by the lettering to the sign.
6. One cartographical sign may contain several graphical signs. They
may have different functions (fig. 14): some of them depict location and size,
others show the kind of the object and the third depict the object (with letterings, labels). There is 2 ways for connecting the graphical signs. The signs
may be connected as graphical objects (visual connection). In this case the
principles of perceptive grouping (the reader of the map determines which
graphical signs constitute the cartographical sign) have main role. After that
their meaning are connected (meaning connection). Its role in the border of
the cartographical sign is determined.
7. The meaning of graphical signs in the scope of the cartographical sign
may be changed. For example, fig. 14, the sign on the left mark the location of
the small group of bushes but in the border of the massive on the right the sign
shows the kind of the vegetation. On the other side the meaning of the carFig. 14
tographical sign overcome the meaning of the consisting graphical signs because of the cartographical sign is interpreted in the context of the map.
8. The graphical signs can be share between two cartographical signs. The southern border of the
vegetation shown on the figure 14 coincides with field road. In this case the road is a part form the
picture of the bush area and marks its border.
9. The map reader can unite the cartographical signs in supersigns. This marks the objects from
higher rank composed by several differentiated objects. The map creator connects the graphical signs
to make cartographical signs.
10. The meaning of graphical signs is given by the legend or result from cartographical symbolic. There is four sources for the meaning of cartographical signs: legend, cartographical symbolic,
cartographical rules and sign function on the map.

5. Conclusion
It was shown that the notions as mark, symbol, conventional sign, sign vehicle etc. do not cover
the notion for cartographical signs. The signs used in the cartography can be divided into four groups:
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graphical primitives, graphical signs, cartographical signs and supersigns. This allows solving some of
theoretical problems of the cartography:
 Determination the quantity of the information on the map. It is shown that as a model of the
reality the map allows obtaining of more information than setting in the beginning. Because of this it is
meaningless to look for quantity of the information. The functioning of the cartographical signs and its
relation with other signs is one of the sources of meaning of the signs.
 About the source of information which can be obtained by the map but is not putted there by
the map creator. The previous knowledge and purpose fullness are used by the map reader at the process of super interpretation. This leads to creation of supersigns. Study of this signs created by the map
reader gives a tool for obtaining the new information about the reality.
 About signs classification. Because of complexity of cartographical signs the classification
is meaningless. One real object can be mark on the map by several graphical signs with different kind
(fig. 14). The classification according outward kind can be used only for graphical signs.
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Abstrakt
Doba, kdy byly kartografické produkty k dispozici pouze v analogové formě, je dávno pryč.
S nástupem digitálních technologií prošla i kartografie výraznou proměnou. Dnešní kartografická díla
jsou převážně tvořena v digitální formě, ve formě vektorových kreseb. Tato data jsou pak lehce publikovatelná jak v desktop aplikacích, tak v prostředí internetu. Co si ale počít se starými mapami? Tento
příspěvek ukazuje možnosti převedení starých map do digitální podoby a hlavně možnosti prezentace
těchto digitálních dat. Publikování dat na internetu je možné několika způsoby. Jako nejvýznamnější
se jeví využití technologií Flash či Java pro vytvoření internetových prohlížeček dat a dále tzv. web
mapping, tedy využití webových mapových serverů. Data mohou být nejen zobrazována, ale také publikována pomocí technologie webových mapových služeb. Tak mohou být velice jednoduše připojena do kterékoliv GIS aplikace splňující potřebné standardy. Na katedře mapování a kartografie, stavební fakulty ČVUT v Praze byla vytvořena jednoduchá ukázková aplikace pro prezentaci starých
map s využitím web mappingu. Data jsou dále distribuována pomocí služby WMS.

1. Skenování starých map
Pokud se podíváme na staré mapy, zjistíme, že máme téměř vždy k dispozici papírovou předlohu,
kterou je třeba převést do digitální formy. Skenováním map poté dostáváme digitální obraz (raster),
s kterým můžeme dále pracovat. Rastrový obraz je složen z jednotlivých obrazových elementů (pixelů). Každému pixelu je přiřazena určitá barva. Při skenování je dobré si uvědomit základní dva parametry tohoto procesu. Prvním parametrem je hustota snímání, často udávaná v hodnotách dpi (dots per
inch). Tato hodnota udává počet pixelů na palec (2.54 cm) ve výsledném rastru. Každý skener má samozřejmě mezní hodnotu skenování, kterou je schopný dosáhnout. Druhým parametrem snímání je
barevná hloubka. Zde máme několik možností. Pokud jde o černobílé rastry, můžeme skenovat
s hloubkou od 1bit (čb rastry) do 8bit (256 odstínů šedi). U map se většinou setkáváme s barevných
obrazem. Barvy je dosaženo skenováním v barevném prostoru RGB. Pokud použijeme 8bitové snímání pro každou složku, dostáváme 24bitová data (true color). Barevnou hloubku lze snížit použitím
indexované palety (např. 256 barev). Samozřejmá je nepřímá úměra mezi kvalitou (dpi a barevnou
hloubkou) a velikostí výsledného souboru.
Pro skenování starých map musíme většinou použít velkoformátový skener, zpravidla bubnový.
Takové skenery jsou schopny snímat data až o velikosti A0. Konkrétní použití hustoty skenování (dpi)
a barevné hloubky závisí na každém podkladu. Pro kvalitní naskenování za účelem archivace je dobré
použít hustotu alespoň 300dpi. Při skenování map není nutné využívat barevnou hloubku true color,
ale většinou stačí použít indexovanou paletu s 256 barvami. Pokud jde o zvolený formát ukládaných
dat, pro archivaci lze patrně doporučit standardní formát TIFF bez použití komprese. Tak by mělo být
zaručeno, že data budou rozpoznána maximálním počtem softwarových produktů. V závislosti na dalším použití dat je možné převést tato data do jiných formátů, vhodných k dalšímu zpracování.
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2. Možnosti publikace dat na internetu
Kromě možnosti archivace starých mapových děl se jeví velmi zajímavou publikace těchto dat
v celosvětové síti internet. Kromě nezbytné úpravy neskenovaných rastrů je důležitý výběr technologie, jakou budou data na internetu zobrazována. Při prvním pohledu můžeme rozdělit použité technologie na ty, které pracují pouze s obrazem (bez kartografických zobrazení) a na ty, které pracují
s georeferencovanými (souřadnicově umístěnými) daty. Důležité je připomenout, že ne všechna data
má smysl georeferencovat. Mapy, které byly vytvářeny bez příslušných astronomických a pozemních
měření, jsou polohově většinou tak zkreslené, že nemá smysl se zabývat jejich souřadnicovým umístěním.
Při použití technologie prostého prohlížení obrazu většinou vyžadujeme od aplikace rychlost
zobrazení příslušných dat, možnosti změny měřítka (zoom) a posunu mapy (pan). Jako nadstavbu této
základní funkčnosti můžeme požadovat např. tématické vyhledávání objektů, či zprovoznění hotlinků
pro odkazy na další internetové stránky.
Pro práci s georeferencovanými daty vyžadujeme nejenom prohlížení, změnu měřítka a posun,
ale také interaktivní odečítání souřadnic či překrývání různými jinými souřadnicově umístěnými daty.
Samozřejmě se nabízí i možnost propojení na souřadnicově umístěná popisná databázová data. Opět
máme možnosti různých nadstaveb (vyhledávání objektů, hotlinky,…)

3. Technologie pro prohlížení obrazových dat na internetu
Nejjednodušší možností jak dostat data do prostředí internetu je použití prostého jazyka
XHTML. Obrazy se tak mohou stát součástí internetových stránek. Velikým problémem je však obrovská velikost vstupních dat (řádově desítky MB). Tak velké soubory není možné přímo zobrazovat,
neboť doba nutná k přenesení obrázku by byla neúměrně dlouhá. XHTML nabízí určité vylepšení ve
formě tzv. „klikacích map“. V internetové stránce je zobrazen pouze náhledový obrázek mapy, rozdělený na odkazové oblasti. Kliknutím do příslušné oblasti je uživatel přesměrován na tento výřez mapy
ve větším rozlišení. Metodu klikacích map je možné aplikovat i na další úrovni a můžeme tak získat
stromovou strukturu dat. Nevýhody tohoto řešení jsou zřejmé: nemožnost pohybu v mapě, skoková
změna měřítka pouze podle úrovní klikacích map, poměrná těžkopádnost. Pro prohlížení historických
map ve velkém rozlišení je tato metoda nevhodná. Nicméně je metoda pouhého zobrazení dat v rámci
internetových stránek hodně používaná. Použitím vhodné kompresní metody, je možné se dostat při
kvalitě 200dpi a velikosti mapy cca 50x40 cm na velikosti souborů okolo 1MB. Ty už jsou při rychlém
připojení na internet zobrazitelné v „rozumném“ čase, samozřejmě bez možnosti změny měřítka.
Pokročilejší možností je využití určité serverové aplikace. Síla aplikace může být samozřejmě
různá. Poměrně jednoduchým způsobem lze naprogramovat aplikaci, která umožní změnu měřítka
v definovaných krocích a posun mapy změnou středu výřezu. Lze k tomu využít XHTML formuláře a
posílání proměnných přes rozhraní CGI. Naprogramování kvalitní interaktivní aplikace je však poměrně náročné a je spíš úkolem pro programátory. Pro vytvoření interaktivní aplikace v prostředí internetu se dnes velice často používají platformy Java a Flash. Každá z nich vyžaduje u klienta nainstalování určitého plug-inu do webového prohlížeče. Typickým příkladem zajímavé aplikace založené
na technologii Flash je produkt Zoomify. Tato aplikace byla také využita k prezentaci některých historických map z našeho území na serveru http://oldmaps.geolab.cz. Tento server je spravován Laboratoří
geoinformatiky FŽP UJEP, která se nachází v Mostě. Kolegové Ing. Brůna a Ing. Křováková, stěžejní
pracovníci laboratoře, vybrali tuto aplikaci díky kvalitnímu a rychlému zobrazování velkých rastrových souborů. Aplikace nabízí posun v mapě a plynulou změnu měřítka. Pro prezentování starých
map, které nejsou georeferencovány je tento software velmi vhodný. Základní verze produktu Zoomify je free. Ve své placené podobě pak nabízí i prostředí pro doprogramování vlastních funkcí.
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4. Web mapping
Pokud chceme pracovat na internetu s georeferencovanými daty, potřebujeme složitější aplikaci. Ta by měla umět pracovat hlavně s kartografickými zobrazeními. Tato aplikace se obvykle nazývá mapový server. Umožňuje přijímat požadavky klienta a na jejich základě vybrat příslušná data a
zobrazit je v daném kartografickém zobrazení a měřítku.
Stejně jako u prohlížeček, existují mezi mapovými servery komerční i svobodná řešení.
Vzhledem k tomu, že mapové servery vlastně představují GIS aplikace, jejich vývojem se zabývají
především lidé z oblasti GIS. Ke každému ze známějších desktopových GIS prakticky existuje protějšek ve formě mapového serveru. Mezi všemi komerčními produkty však stojí velmi kvalitní free mapový server – UMN MapServer. Tento produkt je založen na několika volně šiřitelných knihovnách
(PROJ.4, GDAL/OGR,…) a je vyvíjen na University of Minnesota. Práce s ním je poměrně jednoduchá, neboť na internetu nalezneme velmi bohatou dokumentaci.
Obecný princip fungování mapového serveru je následující. Klient (internetový prohlížeč)
vyšle požadavek na webový server (hodnoty proměnných pomocí metody GET nebo POST). Webový
server požadavek zpracuje a hodnoty proměnných předá mapovému serveru. Ten analyzuje hodnoty
proměnných a z dat umístěných na serveru vygeneruje obrázek (či obrázky), který je vložen do obsahu
šablony XHTML stránky. Tato stránka je poslána zpět klientovi.
Pohodlná a účelná obsluha pak závisí na naprogramované klientské aplikaci. Komerční produkty mají ve svém klientovi zabudovánu řadu funkcí, není však možné tyto funkce měnit a upravovat
podle vlastních potřeb. Zde se naplno ukazuje výhoda free projektů. Pokud pracujeme například
s UMN MapServerem, funkce si naprogramujeme sami. Použití prostého XHTML nám umožňuje
pouze používání tlačítek a checkboxů. Pomocí takovýchto prvků je možné měnit hodnoty proměnných, které jsou odeslány na server. Pokud ale chceme například interaktivně odečítat souřadnice, zoomovat „taženým“ obdélníkem či měřit délky nebo plochy, potřebujeme k XHTML přidat buď nějaké
uživatelské skripty (JavaScript, VBScript) nebo další vložené prvky (Java Applety, Flash objekty,…).
Výhoda web mappingu tkví především v tom, že je možné v rámci internetu připojit více různých dat z různých zdrojů a tato data vzájemně porovnávat. Oproti „prohlížečkám dat“ máme obrovskou výhodu práce v kartografickém souřadnicovém systému. V oblasti historických map můžeme
velice jednoduše porovnávat stav krajiny na staré mapě se současným stavem. Pokud tedy historické
mapy vykazují takovou přesnost, že by bylo možné je georeferencovat, určitě se to vyplatí.

5. Webové mapové služby
Na největší výhodu použití webových mapových serverů jsem vyčlenil zvláštní odstavec. Webové mapové služby dnes začínají hýbat světem GIS. V čem je tedy hlavní princip jejich fungování?
Data uložená na určitém serveru mohou být publikována podle předem daných standardů. Jakákoliv
aplikace, která dodržuje tyto standardy pak může k těmto datům přistupovat. Končí tedy období, kdy
bylo nutné přenášet velké objemy dat mezi servery, kopírovat data a udržovat pak jediná data ve více
verzích. V tuto chvíli se nabízí možnost údržby dat pouze na jediném místě a distribuce dat pomocí
webových mapových služeb. Webové mapové služby můžou využívat nejen serverové aplikace, ale
dnes již existují desktop GIS, které jsou schopny připojit data pomocí webových mapových služeb.
Dvě základní služby, které jsou v tuto chvíli nejrozšířenější, se nazývají WMS (Web Map Service) a WFS (Web Feature Service). WMS slouží k publikaci dat ve formě rastrových obrázků, WFS
slouží k přenosu vektorových dat ve formátu GML (Geographic Mark-up Language). V oblasti historických map využijeme pouze službu WMS. Pokud tedy budeme mít na serveru georeferencované
historické mapy, můžeme je pomocí WMS publikovat a kdokoliv si bude moci tato data nejen prohlížet, ale také připojovat do svých aplikací.
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6. Ukázkové aplikace
V rámci práce na grantu GAČR 205/04/0888 Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska byly na severu http://oldmaps.geolab.cz zpřístupněny rastry
historických vojenských mapování z našeho území. Kolektiv autorů (Ing. Brůna, Ing. Křováková) pracuje na zpřístupňování dalších dat. Využita je zde aplikace Zoomify, která slouží k prohlížení dat
z vysokým rozlišením. Tato cesta je myslím velmi dobře zvolená, speciálně pro mapy, které nebudou
georeferencovány.
Na katedře mapování a kartografie Fakulty stavební, ČVUT v Praze byla uvedena do provozu
testovací aplikace mapového serveru historických vojenských mapování. Byla použita stejná data jako
v případě aplikace Zoomify (2. vojenské mapování Rakouska-Uherska). Tentokrát jsou mapy georeferencovány a zobrazovány pomocí mapového serveru. Byl použit mapový server UMN MapServer.
Tato aplikace běží spolu s web serverem Apache na prozatímním počítači a bude patrně v červnu 2006
přenesena na kvalitnější server. V klientské aplikaci byly doprogramovány některé funkce
v JavaScriptu (posun mapy pomocí tlačítek v 8 směrech, interaktivní odečítání souřadnic). Pro rychlejší zobrazování map byly využity metody pyramidování rastrů a indexování rastrů. Obě tyto metody
způsobí rychlejší přístup k datům na serveru a reakce aplikace na požadavky uživatele je potom rychlejší. V rámci internetové aplikace mohou být k těmto datům připojena libovolná další data. Na ukázku byla připojena volně šiřitelná data hranic okresů ČR. Jako ukázka připojení dat pomocí WMS byla
do aplikace připojena vrstva vrstevnic z datového skladu ÚHÚL Brandýs n/L. Data historických vojenských mapování jsou publikována opět pomocí WMS a mohou tak být připojována do libovolných
GIS aplikací dodržujících standardy OGC. Do června 2006 bude aplikace dále rozvíjena a po přenesení na kvalitní server bude uvedena do klasického provozu.

7. Závěrem
Po prozkoumání možností zobrazování historických map v prostředí internetu mohu konstatovat, že pro prezentaci pouze obrazových dat je vhodné použít nějakou prohlížečku (vhodná je např.
volně šiřitelná verze Flash aplikace Zoomify). Pro prezentaci georeferencovaných map je vhodnější
použít mapový server se všemi výhodami včetně možnosti připojování a publikace WMS.

Poděkování. Práce na tomto příspěvku byla podpořena grantem GAČR 205/04/0888 Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska.
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Displaying Old Cartographic Products in the Environment
of the Internet
Abstract
The era when cartographic products were available only in the analog form has gone. With coming of
digital technologies, cartography has changed a lot. Today‘s cartographic products are usually created in the digital form, as vector drawings. These data are able to be published either in desktop applications or in the Internet. However, what to do with the old maps? This article shows the way of
converting the old maps into the digital form and specially the possibilities of their internet presentation. The data can be published in the Internet in many ways. As the most important options Flash or
Java technology for creating viewer applications as well as Web Mapping using map servers appear.
The data can be not only displayed, but they can be published by the Web Map Services technology.
The data can be in an easy way joined to any GIS application keeping appropriate standards. At the
Department of Mapping and Cartography, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague the sample
internet application for the old maps presentation was created. Data of the application are redistributed using WMS.
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Abstract
Meteorological data are available from recording stations which present point samples. Spatial interpolation may be used to estimate meteorological elements at unsampled sites.
The paper demonstrates the implementation of Autodesk Civil 3D for processing and interpolation of
meteorological data. The study is based on the monthly precipitation total form Bulgarian part of the
Danube plane. Maps of precipitation variability for cold and dry part of dry and wet years are made.
The advantages and restrictions of Autodesk Civil 3D for creation of statistical surfaces are presented.
The comparison with other systems is made.
The research emphasizes on the peculiarities of interpolation of meteorological data and creation of
thematic maps. It is shown that Autodesk Civil 3D can be used not only for terrain models but also for
mapping of statistical surfaces.

1. Understanding isolines on the map
The isolines are very important objects on the maps. The linear signs on the map have determined
situation and shape. In contrast to them the isolines can be different depending of methods for the interpolation used for mapping. Some of interpolation methods make smoothed surfaces and others tend
to create „bull’s eyes”. Using different methods one surface can be described by different number of
isolines. The question is whether this is inaccuracy of the methods. The answer of this question can be
reveal by examination the nature of isolines.
Intuitively we consider the isolines as a cartographic
signs. But some problems could appear if we classify them as a
linear signs. The first, on the map cartographic sings always
mark the concrete object from the reality (Vasilev, 2006).
There is not object for the isolines. On the maps the isolines
depict themselves. The second, isolines change their shape and
situation in considerable degree when the interpolation methods
or some of parameters are changed. In contrast to this the linear
signs on the map represent situation and shape of constant objects. The third the cartography signs have their own meaning
on the map and allow determination of the peculiarities of their
objects. The isolines have not any meaning as individual lines.
The isolines work only as a systems of lines. The comparison
Fig. 1 Coordinate systems: plane and of isolines and coordinate lines (fig. 1) on the map shows: 1)
vertical
that each individual coordinate line or isoline has not detached
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object. There is other imaginary lines on the maps (for example roads in project) but this lines mark
concrete object; 2) isolines and coordinate lines give mathematical description of the territory and allow determination of coordinates; 3) join the points with the same quantitative characteristics; 4) on
the map this lines are draw up vertical or horizontal through determined space; 5) each of lines can not
work separately on the map – the lines work as a system of lines; 6) the situation of the lines on the
map depends of coordinate system, chosen interval and used units.
Therefore the coordinate lines and isolines have many common features. Because of this we can
not accept that the isolines are cartographical signs but coordinate lines are not (Ramirez, 2004). We
consider that isolines are coordinates lines, which allow determination of coordinate in altitude. The
coordinate lines have not their own object which can be depicted. They have importance only as a
system of isolines. But they have not independent meaning outside the system and determined situation which entirely depends of mathematical base of the map. These features distinguish isolines from
cartographic signs which depict concrete object, have their own meaning and their reciprocally situation corresponds to situation of real objects. Because of this we consider that coordinate lines are not
cartographical sings.
What are coordinate lines and isolines particularity? The answer of this question could be given
by examination of the main components of the map. The map is composed of three groups components:
 Field of the map which represent mathematical model of the space of the map. This model has
determined features: scale, projection, spatial envelopment, vertical and plane coordinate systems;
 Internal components – cartographical sings, which function in the field of the map and derive
it’s features;
 External components: graphical signs and groups of signs which are not connected to field of
map but describe internal components, object of map or the map itself. Such components are title, legend, description of the scale, projection, producer of the map etc.
Some of cartographers perceive the field of the map as an empty space in which the cartographical signs are situated. Ramirez (2004) compares the field of the map with empty sheet. “We arrange
the elements of map in this empty space and do this till we finish the picture” (Ramiez, 2004).
We consider the field of map as absolutely real object which model the space depicted on the map. Its
features are given usually on the map but it is not clearly that some of components of the map do not
depend from these characteristics even when they are in the field of the map.
The following components depict the field of the map: frame which defines the spatial dimensions, surface coordinate system (meridians and parallels or rectangular coordinate lines), and altitude
coordinate system depicted by isolines (isopleth). Beside as external component the features of field of
the map are given: scale projection, referent surface, vertical cross-section. Consequently, the isolines
are graphical signs which depict the field of the map. They are a part of mathematical description of
the map. Their shape and situation on the map are not measured. They are a result from mathematical
calculation (interpolation and extrapolation) of discrete data. Different isolines are obtained and the
precision is different depend of used mathematical method.

2. Methods for interpolation of data in Autodesk Civil 3D
Autodesk Civil 3D supports two main interpolation methods: the Natural Neighbor Method and
the Kriging Method.
2.1 The Natural Neighbor Method
The Natural Neighbor method is quite popular in some fields. What is the Natural Neighbor interpolation (NNI)? Consider a set of Thiessen polygons (the dual of a Delaunay triangulation). If a
new point (target) were added to the data set, these Thiessen polygons would be modified. In fact,
some of the polygons would shrink in size, while none would increase in size. The area associated
with the target's Thiessen polygon that was taken from an existing polygon is called the "borrowed
area." The Natural Neighbor interpolation algorithm uses a weighted average of the neighboring observations, where the weights are proportional to the "borrowed area". The Natural Neighbor method
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does not extrapolate contours beyond the convex hull of the data locations
(i.e. the outline of the Thiessen polygons). (Yang et al., 2004)
The method uses information in the triangulation of the known points
to compute a weighted average of the elevations of the natural neighbors
of point p (fig. 2). The number of neighbors (the number of points whose
Z values are averaged to get the interpolated value) is dependent on the
triangulation. Using NNI, you select only the output locations of the interpolated points. The elevations of the interpolated points are always based
on the weighted average of the elevations of the existing neighboring points. The outcome of the NNI method is more predictable than the Kriging
Fig. 2
method. Also, NNI interpolates only within the surface, whereas Kriging
can extrapolate beyond the surface border based on a selected polygon. (Autodesk Civil 3D 2006
Help)
2.2 The Kriging Method
Kriging is a geostatistical gridding method which is proven, useful and popular in many fields.
This method sets the weight of each sample point according to the distance between the point to interpolate and the sample points. Kriging’s procedure estimates this dependence over the semivariance,
which takes different values according to the distance between data items. The function that relates
semivariance to distance is called semivariogram1 and shows the variation in correlation among the
data, according to distance. (García-León, Felicísimo, Martínez 2004)
This method produces visually appealing maps from irregularly spaced data. Kriging attempts to
express trends suggested in your data, so that, for example, high points might be connected along a
ridge rather than isolated by bull's-eye type contours. Kriging is a very flexible gridding method. The
Kriging defaults can be accepted to produce an accurate grid of your data, or Kriging can be custom-fit
to a data set, by specifying the appropriate variogram model (Yang et al., 2004).
2.3. Description of the work: order of the operations
1. Reading from the file and differentiating of the points in the group. Autodesk Civil 3D can
create several surfaces at one plan. Because of this arranging the points in group allows manipulating
the point as one object.
2. Creation of surface. In the beginning the surface is abstract object. Some parameters (name,
layer) and style (the way for visualization of the surface) are added to initial object.
3. Adding of group of point to the abstract surface and generation of TIN (Triangulated Irregular
Networks).
4. Adding of area border. This is very useful function which allows limiting of created surface in
the frame of investigated area. It is easily to set the border through existing polyline. Autodesk Civil
3D allows limiting the area by setting the mask. But there is not any change in the surface in this case.
Only the part of surface which is visualise is changed.
5. Smoothing the surface. The methods for the interpolation of the surfaces are used at this process. The experiments made in the present paper show that the results obtained by using Natural Neighbor method are better than others and that is way this method is used for creation of the maps shown in
the paper.
6. Adding the labels for the altitude of isolines. The places of the labels for the altitude of contours by label lines are determined manually in Autodesk Civil 3D. This is not disadvantage because at
the automatic set of the labels some objects or labels can be overlaid.

1

The variogram is a function which connects discrepancy of the point data and a distance between them. It can
be used for representation of spatial correlation between the data and for the visualization of values of discrepancy in the data before generation of the surface.
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7. Render surface. Using Autodesk Civil 3D the surface can be presented by shading. In that case
it is necessary to set the material which will stick all over the surface as well as to set the situation and
kind of one or several sources of light.
8. Hypsometric tints. The areas between the contour lines can be filling with grade colors. The
system has a full potential of Autodesk Map for creation and visualization of polygon topology.
Isolines are used as a border of polygons. The average values from the altitude of isolones is used as
indicator for the color. Kunchev and Naydenov (2005) give more information about creation of polygon topology.

3. The climatic data
There are some factors which often are not taken into consideration at the interpolation. The climate is determined by many factors as relief, water basins, type of vegetation etc. Because of this the
interpolated data are burden with some errors. To avoid these errors it is necessary to include additional data but this is not always possible. The precise selection of side-factors for interpolation of
climate data should be done. The meteorological data has some peculiarities which have to be taken
into consideration at interpolation. Some of them are listed below.
 Usually the interpolation of climate data is made on the base of limited number of points.
 The functions of interpolation are used for predicting values of climate elements on the large
territory between the points of measurement.
 We can not choose the places of points for the interpolation.
 Generally the extremely values of elements have not the same situation as meteorological stations. The values measured at the meteorological stations are local maxima or minima and this fact is
often mislead
 It is of great importance to have some points outside of chosen territory. When the region has a
common border with the sea this possibility is limited.
 Lack of big distinction between the values of climatic element measured in different stations.
This fact requires avoiding the methods which have tendency to creation of ‘bull’s-eye’. It is necessary
to use the methods which make the surface smooth.
 The fact that climate data are in all parts of the territory gives the possibility for utilization of all
systems for interpolation.
The present analysis is based on the monthly data for precipitation totals from 11 meteorological
stations which are situated in Danube plain, Bulgaria. The sources of data are meteorological yearbook
published by the National Institute of Meteorology and Hydrology, Sofia, Bulgaria, Statistical Yearbook of the National Statistical Institute, Bulgaria and the bulletins of Executive Environmental
Agency, Bulgaria. In order to mapping precipitation values the data from five Romanian meteorological stations situated near to Bulgarian-Romanian border are used. The data from some Bulgarian station stations which are situated outside of the Danube Plain are also taken for the interpolation.
The precipitation totals for cold (November – April) and warm (May- September) part of the year
are made on the base of monthly data. The deviation of precipitation in 2000 and 2002 from precipitation totals for the period 1961-1990 is calculated. The utilization of interpolation methods is shown by
mapping of precipitation variability for cold and warm part of the years 2000 (dry year) and 2002 (wet
year).

4. The experiment
Spatial distribution of precipitation variability

The spatial distribution of precipitation variability in cold part of the year (November-April) is
presented on the figures 3, a) and b). The precipitation totals for the period November, 1990 –April,
2000 are different in the low rate from this one for the period 1961-1990. Bigger differences have
shown for the wet year 2002. In west and central Danube Plain the precipitations for the cold part of

403

Interpolation of meteorological data in Autodesk Civil 3D environment

GEOS 2006

the year have been about 50 – 70 % of the average for 1961-1990. In the east part of the region the
precipitation have been about 100-120% of climate normals for the period 1961-1990.

a) November 1990 – April 2000

b) November 2001 – April 2002
Fig. 3. Deviation of precipitation totals in cold part of the year (November-April) from the average for
the period 1961-1990
Figure 4 shows the deviation of precipitation total for May-October from the average for the period 1961-1990. There is a bigger variability of precipitation totals for May-October 2002 then one for
2000. The precipitations totals for May-October 2000 are between 50 and 75 % of precipitation normals (1961-1990). The drought in 2000 is well expressed in the Northwestern part of the Danube plain
(fig. 4a). For 2002 in all stations under observation, the precipitation total for May-October was above
the average for the period 1961-1990 (fig. 4 b.). The devietion is about 125% of climate normals in
western part and rich about 175 % of climate normals in central part of the region. On east the deviation decreases and it is 150% of the normals. Similar results are shown by Nikolova and Vasilev
(2006) for annual precipitation variability. This allows us to conclude that summer precipitation totals
have more importance for annual variability than winter one. The maps on figure 4 show bigger variability of precipitation totals for May-October 2002 then one for 2000.
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a) 2000

b) 2002
Fig. 4. Deviation of precipitation totals in warm part of the year (May-October) from the average for
the period 1961-1990
Figure 5 presents difference between precipitation total for cold part of 2002 from this one for
2000. It is evident that there is opposite tendencies for west and east part of Danube Plain. This can be
explained by peculiarities of the relief and atmospheric circulation at those areas. The difference in
precipitation total for warm part of 2002 and 2000 is presented in figure 5b. There is big similarity
with the spatial distribution of precipitation variability for warm part of the 2002.

a) November – April

b) May - October
Fig. 4. Difference between precipitation total for 2002 and 2000
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5. Conclusions
The results from present research allow revealing the advantages and disadvantages of the Autodesk Civil 3D. They are following:
Advantages of Autodesk Civil 3D:
1. Setting the borders of the area. Many of the interpolation systems do not allow creation of the
surface by borders defined from the user. Autodesk Civil 3D supports two methods: setting of surface
border and creation of visualization mask.
2. Creations of profiles.
3. Comparisons of the surfaces. Using Autodesk Civil 3D it is possible to create several surfaces
on one draft and to make cross-section between them.
4. There is a power mechanism for render surfaces. This allows setting different materials and colorization.
5. The possibility for defining of file format by users makes communication with other systems
easily.
6. Autodesk Civil 3D allows editing of created surface. In contrast to this in other systems is necessary to create new surface.
7. This is a many-functional system for label altitude of the isolines.
Disadvantages of Autodesk Civil 3D:
1. There are a few functions for interpolation – Kriging and NNI whereas Surfer supports 12
functions.
2. It is not possible to use the principle “as higher as darker” which is very useful at the interpolation of climatic data because of the occurrence of the climatic elements all over the territory.
possibility for manipulation and editing data.
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Abstract
Land cover changes monitoring in the Bulgarian Black Sea coastal zone ensures important data for
natural resources analysis and management. Remote sensing has the potential to provide accurate information about the latest land cover status in a given area and its changes in the course of time. The
aim of this study is mapping of land cover changes in the municipalities of the Burgas region coastal
zone for the period 1990 – 2000 by using the CORINE Land Cover (CLC) database for the Bulgarian
Black Sea coastal zone. The land cover changes are identified by means of computer aided visual interpretation of Landsat TM and Landsat ETM+ satellite images. GIS technology is applied for transformation of CORINE Land Cover changes into three CLC class groups – 1) artificial surfaces, 2)
agricultural areas and 3) forest and semi-natural areas, wetlands, and water bodies. The quantitative
changes for these three basic land cover classes due especially to human activities are evaluated. The
obtained land cover changes information will be presented in a map and will be implemented for the
comparison and assessment of landscape changes in Slovakia and Bulgaria within the framework of a
joint research project.

1. Introduction
Land cover maps are essential tools in natural resource planning and environmental management.
Human activities have lead to fast and large changes in land cover, which on their turn may have a
negative impact on the environment as a whole. The Bulgarian Black Sea coastal zone as a specific
region at risk, which is very sensitive to the diverse natural and anthropogenic impacts on the environment, is an area of special interest for the author, see Vatseva (2005 and 2006). The investigation
and mapping of land cover changes represent an important part of the ecological monitoring of this
region.
Remote sensing has the potential to provide land cover data with high temporal and spatial accuracy. The observation of land cover changes using multispectral and multitemporal satellite data provides the possibility of identifying the main processes of the changes and evaluating the development
of the landscape. In this context the CORINE Land Cover databases from various time horizons may
be considered as important sources of information about landscape dynamics.
The aim of this study is to assess and map the land cover changes for the period 1990 – 2000 in
six municipalities of the Burgas region coastal zone using the CORINE Land Cover (CLC) database
and satellite images. This is the first phase of a joint research project between Slovakia and Bulgaria,
which has the aim to demonstrate land cover changes on case studies, to compare essential differences
in landscape dynamics and to explain regional specific features in the development of rural landscape
as determined by different natural and positional conditions and traditions of the social and economic
development of both countries.
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2. Study Area and Data
A part of the Burgas administrative region has been selected for the purposes of the investigation as a
representative area with lowland and mountainous landscapes and various types of land usе. The study
area is located in South-East Bulgaria and includes six municipalities of the Burgas region coastal
zone: Nessebar, Pomorie, Burgas, Sozopol, Primorsko and Tsarevo (Figure 1). The investigated area is
2 728 km2 (272 781.9 ha).
Both well preserved natural landscapes and strongly anthropogenized landscapes are observed in
this region. The territory of the Burgas and Pomorie municipalities is characterized by lowland relief,
lakes, wetlands, coastal lagoons and mainly by agricultural and urban areas. The Nessebar and Sozopol municipalities include lowland and mountainous landscapes, significant territories in them being
represented by rural and urbanized areas. Except for the coastal parts, mountainous landscapes and
forests are predominant in the Primorsko and Tsarevo municipalities.
The land cover changes have been detected using satellite images from Landsat 5 TM acquired
on August 10th, 1991 (path/row: 181/031) and August 28th, 1992 (path/row: 181/030), as well as satellite images from Landsat 7 ЕTM+ acquired on June 23rd, 2000 (path/row: 181/031) and June 10th,
2001 (path/row: 181/030).
The ancillary data include: additional Landsat 7 ЕTM+ satellite image acquired on May 12th,
2002 (path/row: 181/030), aerial photographs (in scale from 1:7 000 to 1:16 000), topographic maps
(in scale 1:25 000 and 1:100 000), thematic maps (Map of the Vegetation in Bulgaria in scale
1:600 000 and maps of the towns in scale 1:5 000), inquiry studies and field control.

3. Methodology
The applied methodology for detection and mapping of the land cover changes is presented in the
manuals for the CORINE Land Cover (CLC) 2000 project, see Heymann еt al. (1994), Perdigao and
Annoni (1997), Bossard еt al. (2000) and in the report for the CORINE Land Cover 2000 – Bulgaria,
see Stoimenov (2005). The sequence of the methodological procedures is summarized in the following
main steps: data preparation, computer aided visual interpretation, field checking, quality control and
data integration.
Data preparation includes orthorectification of the Landsat ETM+ images with evaluation of the
geometric accuracy, see Stoimenov and Vatseva (2002), Dimitrov et al. (2005), and georeference of all
ancillary data (aerial photographs, topographic and thematic maps). Contrasted false colour compositions are created from satellite data and prepared for the computer aided interpretation in GIS environment. The predominantly used combination consists of spectral bands 4, 5, 3, encoded for red,
green, blue (RGB 453) and other combinations of all spectral bands are also used when necessary.
Computer aided visual interpretation of Landsat TM and Landsat ETM+ satellite images is carried out for identification of CLC90-2000 changes on the third hierarchic level of the CLC nomenclature. In accordance with the CORINE methodology a land cover change is recorded if the following
geometric requirements are met: minimal area of 5 ha when an adjacent polygon of the same class
exists, to which the “change” polygon will be added; minimal area of 25 ha when a new independent
“change” polygon (of the “island” type) is formed and minimal polygon width of 100 m, keeping the
restrictions concerning the area. The identification of the land cover changes also includes field
checking, correction and verification of the results.
Data integration includes the following GIS procedures: controlled integration of the results of
quality control stage, application of cleaning procedures for providing topologically correct seamless
GIS databases, final checking and composition of maps of the land cover and land cover changes.
GIS technology is applied for transformation of CORINE Land Cover classes into three basic
CLC class groups – 1) artificial surfaces, 2) agricultural areas and 3) forest and semi-natural areas,
wetlands, and water bodies. These basic land cover classes are used for assessment of the landscape
diversity, see Otahel et al. (2004). The land cover changes for the period 1990-2000 established by
Landsat satellite images are reclassified into the following types of landscape changes defined by
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Figure 1. Study area of the municipalities of the Burgas region coastal zone in Landsat 7 ЕTM+ satellite images.
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Feranec et al. (1999, 2000 and 2002): urbanization (industrialization), intensification and extensification of agriculture, afforestation and deforestation. This is the first step in the assessment of short-term
development of the landscape in the investigated municipalities of the Burgas region coastal zone.

4. Results
As a result of this study, a land cover changes database has been created for the territory of six municipalities of the Burgas region coastal zone. The map created in scale 1:100 000 shows the spatial
distribution of the identified changes using Landsat satellite images (Figure 2). The CORINE Land
Cover classes have been transformed into three basic CLC class groups for the quantitative assessment
of these changes. In 2000 forest and semi-natural areas, wetlands, and water bodies comprise 58.5 %,
agricultural areas – 37.0 % and artificial surfaces – 4.5 % of the studied region.
The land cover changes area for the period 1990 – 2000 amounts to 3 162.6 ha or 1.2 % of the
studied surface (Table 1). Seventy eight “change” polygons have been recorded, which meet the necessary requirements for minimal surface and width according to the CORINE methodology. The obtained data show that the changes of the agricultural areas and forest and semi-natural areas occupy
approximately equal areas of the investigated part of the Burgas region coastal zone.
Table 1. Area of the Land Cover Changes in the Municipalities of the Burgas Region Coastal Zone (1990-2000).

Type of Land Cover Changes
1990-2000
Urbanization (industrialization)
Intensification of agriculture
Extensification of agriculture
Afforestation
Deforestation
Area of land cover changes
Study area

Number of
Polygons
2
14
22
26
14
78

Area (ha)
32.3
677.8
895.4
1 155.7
401.4
3 162.6
272 781.9

% of changed % of studied
area
area
1.02
0.01
21.43
0.25
28.31
0.33
36.54
0.42
12.69
0.15
100.0
1.2
100.0

The changes of the agricultural areas comprise 1 573.2 ha or 49.7 % of the total changed area
mainly in the Burgas and Pomorie municipalities (Figure 2). Two types of changes are observed –
extensification and intensification of agriculture (Figure 3). The extensification of agriculture includes
895.4 ha (28.3 % of the total area of change) and consists mainly of transformation of vineyards (class
221) and fruit tree plantations (222) into arable land (211) (Table 2). The intensification of agriculture
spreads on 677.8 ha (21.4 %) and includes the transformation of arable land (211) into vineyards (221)
and fruit tree plantations (222) (Table 2).
Table 2. Changes of the Rural Landscapes in the Municipalities of the Burgas Region Coastal Zone (1990-2000).

Type of Rural Landscape Changes
Intensification of agriculture

Extensification of agriculture

CORINE Land Cover Number of
Changes 1990-2000
Polygons
211-221
11
211-222
3
TOTAL:
14
211-231
2
221-211
10
222-211
8
222-243
2
TOTAL:
22
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Area (ha)
597.4
80.4
677.8
13.1
577.6
267.7
37.0
895.4
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Figure 2. Land Cover Changes in the Municipalities of the Burgas Region Coastal Zone in 1990 - 2000.
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Land Cover Changes 1990-2000
in the Municipalities of the Burgas Region Coastal Zone
1,0%

12,7%

21,4%

36,5%
28,3%

Urbanization (industrialization)

Intensification of agriculture

Afforestation

Deforestation

Extensification of agriculture

Figure 3. Type of Land Cover Changes 1990 – 2000 in the Municipalities of the Burgas Region Coastal Zone.

The changes of forest and semi-natural areas spread on 1 557.1 ha (49.2 % of the total changed
area), occupying the most significant areas in the Nessebar municipality (Figure 2). Two types of
changes are established – afforestation and deforestation (Figure 3). The data show that afforestation
spreads on the largest areas compared to all other types of changes in the studied region. The afforestation reaches 1 155.7 ha (36.5 % of the total area of change) and includes the transformation of transitional woodland scrub (324) into broad leaved (311), coniferous (312) and mixed (313) forests (Table 3). The deforestation spreads on 401.4 ha (12.7 % of the total changed area) and includes the transformation of broad leaved (311), mixed (312) and coniferous (313) forests into transitional woodland
scrub (324) (Table 3). The afforestation and deforestation (natural and human-induced) ensue from
forest management (regulated logging and planting).
Table 3. Changes of the Forests in the Municipalities of the Burgas Region Coastal Zone (1990-2000).

Type of Forest Landscape Changes

Afforestation

Deforestation

CORINE Land Cover Number of
Changes 1990-2000
Polygons
324-311
16
324-312
4
324-313
6
TOTAL:
26
311-324
10
312-324
2
313-324
2
TOTAL:
14

Area (ha)
586.2
359.1
210.4
1 155.7
239.8
91.8
69.8
401.4

The changes of artificial surfaces comprise 32.3 ha (1 % of the total area of change) (Table 1) and
include enlargement of urban fabric (in the Nessebar municipality) and enlargement of natural resources exploitation (in the Burgas municipality).
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5. Conclusions
The assessment of the present status of land cover in the municipalities of the Burgas region coastal
zone is made by analysis of Landsat ETM+ satellite data for the year 2000. It indicates that the majority of areas in this region represent forest and semi-natural areas, wetlands, and water bodies (58.5 %)
and agricultural areas (37 %). The rest of the areas are occupied by artificial surfaces (4.5 %).
The land cover changes for the period 1990 – 2000 include an area of 3 162.6 ha or 1.2 % of the
studied area. The changes of the agricultural areas and forest and semi-natural areas occupy approximately equal surfaces – respectively 49.7 % and 49.2 % of the total changed area. The changes of rural
landscapes show that for the investigated 10-year period of transformations in the ownership and use
of agricultural land, extensification predominates over intensification of agriculture. The data for the
changes of forest and semi-natural areas show that for the period of economic transition in the municipalities of the Burgas region coastal zone the afforested territories are almost three times bigger than
the deforested ones. The afforestation and deforestation (natural and human-induced) ensue from forest management (regulated logging and planting).
The obtained data for land cover and land cover changes in the municipalities of the Burgas region coastal zone will be implemented for the comparison and assessment of the rural landscape changes in Slovakia and Bulgaria in 1990-2000 within the framework of a joint research project. Specific
features of the ten-year development will be evaluated in the context of social and economic conditions and used as a source material for prediction of trends in the development of the rural landscape
for the decision-making and planning bodies in both countries.
Acknowledgements. The author would like to acknowledge her gratitude to the colleagues from the Institute of
Geography - Slovak Academy of Sciences, from the Space Research Institute and the Institute of Geography –
Bulgarian Academy of Sciences, who participate in the joint research project “Changes of the rural landscape in
Slovakia and Bulgaria in 1990-2000 identified by application of the CORINE Land Cover data”.
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Abstrakt
Mapy historických českých zemí vznikaly jako součást středoevropského prostoru již na začátku 2.
tisíciletí. Dochované samostatné mapy Čech, Moravy a Slezska jsou reprezentovány díly Klaudyána,
Crigingera, Aretina, Sticha, Vogta, Fabricia, Komenského, Helwiga a dalších. První soustavné mapování historického území bylo provedeno v průběhu 18. století (Müllerovy mapy Čech a Moravy, Wielandovy mapy Slezska). Přesnější obraz českých zemí vznikl až při prvním (Josefské), druhém (Františkově) a třetím vojenském mapování. Práce shrnuje výsledky dosavadního výzkumu vybraných map
z hlediska zobrazení krajiny a přesnosti mapového obrazu.

1. Úvod
Mapy historických a současných českých zemí, tj. Čech, Moravy a české části Slezska, vznikaly
pravděpodobně jako součást středoevropského prostoru již na počátku 2. tisíciletí. První dochované
mapové památky se však objevují až v průběhu 16. a 17. století, a to jako díla kartografů – jednotlivců, kteří vzhledem k vysoké vypovídací schopnosti svých map museli nutně vycházet ze starších mapových zdrojů.
Řada dochovaných samostatných map Čech je reprezentována především Klaudyánovou mapou
Čech z roku 1518, která je zpracována v přibližném měřítku 1 : 637 000. Tato mapa byla otištěna i
v proslulé Műnsterově Kosmografii. V polovině 16. století došlo ještě k dalším dvěma pokusům o
zpracování mapy Čech (mistr Pražské univerzity Jan Zahrádka, 1545, a astronom Tadeáš Hájek
z Hájku, 1563), které se však pro nedostatek finanční podpory neuskutečnily. Teprve v roce 1568 vyšla nová mapa Čech Johanna Crigingera v měřítku cca 1 : 683 500. Tato mapa zobrazuje oproti Klaudyánově mapě podrobněji výškopis, a to pomocí tzv. kopečkové metody. Jeden výtisk této mapy se
zachoval v pražském klášteře na Strahově a druhý byl nalezen v Salzburgu (Rakousko). Mapa byla
otištěna i ve známém Orteliově atlasu Theatrum orbis terarum a ve zdokonalené úpravě byla publikována významným nizozemským kartografem Gerardem Mercatorem. V 17. století pak byla vydána
pražským měšťanem Aretinem poměrně podrobná mapa Čech (1619) v měřítku 1 : 504 000, která byla
často publikována v nizozemských a anglických atlasech. Z dalších dochovaných mapových památek
lze ještě uvést rukopisnou Stichovu mapu (1676) a Vogtovu mapu (1712) v měřítku 1 : 396 000.
Nejstarší dochovanou mapou Moravy je mapa matematika a osobního lékaře císaře Rudolfa II.
Pavla Fabricia (1569), která kromě Moravy zobrazuje i část Dolních Rakous a má na svou dobu nezvykle velké měřítko 1 : 288 000. Nejznámější a nejčastěji publikovanou mapou Moravy je mapa významného pedagoga Jana Amose Komenského v měřítku 1 : 470 000, která byla poprvé zveřejněna
v roce 1624 v Amsterodamu. Tato mapa byla vydávána téměř 150 let a dočkala se nejméně 101 vydání
pořízených ze 12 rytin.
Autorem první dochované mapy české i polské části Slezska byl rektor církevní školy v polské
Wroclawi Martin Helwig. Měřítko této mapy je 1 : 550 000.
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2. Müllerovo mapování Moravy a Čech
První soustavné topografické mapování českých zemí provedl rakouský vojenský císařský inženýr,
topograf a kartograf Jan Kryštof Müller, který žil v letech 1673 až 1721. Vystudoval matematiku a
kreslení u norimberského astronoma a mědirytce G.C.Eimmarta a poté přešel do služeb císařského
plukovníka L.F.Marsigliho, který byl vynikajícím přírodovědcem a geografem. Pod jeho vedením
prováděl astronomická pozorování v Uhrách a po míru uzavřeném s Turky v r.1699 prováděl mapování nových příhraničních oblastí, které připadly Rakousku. V r.1708 mu bylo svěřeno zpracování velké
mapy Uher v měřítku cca 1 : 550 000, která zobrazuje i území Slovenska.
Jeho dalším cílem bylo vypracování velkého atlasu rakouských zemí – Atlas Austriacus. Mapování
zahájil na území Moravy, kterou v letech 1708 až 1712 zmapoval po jednotlivých tehdejších krajích
v měřítku 1 : 180 000 a vydal na 4 mapových listech, jejichž celkový rozměr je 1374 x 974 mm. Pro
mapování byly použity opěrné body, jejichž poloha byla zjištěna astronomicky. Pro vlastní zákres situace pak byla používána busola a vzdálenosti byly měřeny pomocí počtu otoček kol měřických vozů,
tažených koňmi.

Obr.1 – Výřez z Müllerovy mapy Moravy
Mapa Moravy (obr.1) obsahuje 3022 sídlišť, poměrně úplný výběr vodních toků s písemným popisem a poměrně řídkou komunikační síť. Pro znázornění terénu použil tzv. kopečkovou metodu se západním osvětlením. Názvosloví k identifikaci jednotlivých horských pásem a vrcholů je na mapě použito jen zřídka. V otiscích, pořízených z původních rytin po roce 1790, byla doplněna čtvercová orientační síť s písmeny a číslicemi, podle nichž bylo možno vyhledávat místa v indexu. Müllerova mapa
Moravy byla po 10 let od jejího prvního vydání chráněna císařským privilegiem před kopírováním
zahraničními kartografy. Po této ochranné lhůtě se jí zmocnila řada evropských kartografických firem,
z nichž nejznámější jsou přehledná mapa Moravy a šest speciálních map moravských krajů, které byly
vydány norimberskou firmou J.B.Homanna. Tyto mapy byly dodatečně doplněny i sítí zeměpisných
poledníků a rovnoběžek.
Nejznámějším dílem Jana Kryštofa Müllera je mapa Čech v měřítku 1 : 132 000, která sestává z 25
mapových sekcí formátu 557 x 473 mm. Území Čech v tomto měřítku vyplňuje celkovou plochu
2822 x 2403 mm. Mapa obsahuje zákres 12495 sídel a tehdejší administrativní dělení Čech na 12
krajů. Pro zpracování mapy bylo použito válcové zobrazení Cassiniho s vyznačením zeměpisné sítě
poledníků a rovnoběžek. Mapa obsahuje dělení sídel na 10 základních kategorií (královská a ostatní
města, města s hradbami, města s trhy, zámky, panské paláce a rytířská sídla, obce s trhy a se zámky,
vesnice se zámkem a kostelem, vesnice se zámkem, vesnice s kostelem a vesnice bez kostela, jednotlivé dvory, průjezdní vesnice a roztroušená sídla). Dále jsou na mapách zobrazeny kláštery, osamoceně
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stojící kostely a hospodářská stavení. Zobrazeny jsou vodní toky a rybníky, výškopis je znázorněn
kopečkovou metodou. Bohatý je i tematický obsah map, který zahrnuje těžbu různých druhů surovin,
sklárny, trajekty, poštovní stanice, léčivé a termální prameny, hamry, mlýny, silniční síť a vinice. Popis geografických objektů je proveden německy.

Obr.2 – Výřez z Müllerovy mapy Čech
Müllerovo mapování Čech (obr.2) bylo zajištěno císařským patentem ze 4. května 1712. Mapování
probíhalo postupně podle krajů až do ledna 1718, kdy byla dokončena mapová čistokresba. Po předání map k revizi krajským hejtmanům, která se nesetkala s patřičnou odezvou, provedl sám Müller závěrečné revize a čistokresbu map v konečné podobě dokončil v roce 1720 včetně mapového přehledu,
nazvaného „compendium“. Vyrytí map do měděných desek provedl augsburgský rytec M.Kauffer,
který mapy doplnil umělecky cennými rytinami V.V. Reinera. Počátkem roku 1721 zkontroloval ještě
Müller rytiny prvních 12 mapových sekcí podle svých originálních kreseb, vydání map se však nedožil, neboť 21. června 1721 zemřel. Kontrolou zbývajících rytin a dokončením práce (1722) byl poté
pověřen vojenský inženýr Jan Wolfgang Wieland. Ten poté provedl přípravu vydání zmenšených
sekcí Müllerovy mapy v měřítku 1 : 231 000 a zpracování přehledné mapy v přibližném měřítku
1 : 650 000.
Müller zahájil v roce 1720 i přípravy mapování Slezska. To však již vzhledem ke svému úmrtí
neuskutečnil; jeho realizací byl pověřen J.W.Wieland, který mapování provedl v letech 1722 až 1732,
kdy dokončil všechny rukopisné kresby. Mapy obsahovaly zákres sídlišť, vodních toků a ploch, mlýnů, zájezdních hospod a poštovních stanic, salaší a lesních ploch. Z tematického obsahu byly dále na
mapách zakresleny cihelny, papírny, železné hutě a minerální prameny. Měřítka map nebyla jednotná
a pohybovala se u speciálních map v rozmezí 1 : 93 000 až 1 : 154 000; generální mapy pak byly vyhotoveny v měřítku cca 1 : 577 000. Vydání map se uskutečnilo až koncem roku 1736 ve formě 16
speciálních a dvou generálních map z rytin, které provedla norimberská firma J. B. Homanna. Vydání
map se již Wieland nedočkal, neboť v říjnu 1736 zemřel. Po jeho smrti se ujal dalších prací vojenský
inženýr Matyáš Schubert, který provedl v následujících letech revizi všech map. Výsledkem jeho
prací byla Homannova generální mapa Dolního Slezska (1745) a Horního Slezska (1746). V roce 1752
byly všechny Wielandovy mapy vydány v Atlasu Slezska.
Müllerova mapa Čech patří k nejkrásnějším a velmi cenným kartografickým dílům. Existuje
v poměrně značném počtu výtisků a je uložena ve státních i soukromých mapových archivech a sbírkách. Je nejen dokladem kartografické vyspělosti našich předků, ale i důležitým studijním materiálem
svědčícím o rozvoji a kultuře našich zemí na počátku 18. století.
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3. První vojenské mapování
Müllerovy mapy Čech a Moravy byly prvním uceleným mapovým dílem českých zemí a jediným mapovým podkladem, jímž byli vybaveni velitelé rakouských vojsk v době sedmileté války (1756-63).
Protože tyto mapy postupně zastarávaly a nedostatečně odpovídaly tehdejším potřebám vojenství a
rozvoji vojenské techniky, rozhodla císařovna Marie Terezie o vyhotovení nového uceleného mapového díla pro celé území Rakouské monarchie v podrobném měřítku 1 : 28 800. To bylo odvozeno
z požadavku, aby délka 1 vídeňského palce v mapě odpovídala délce 400 vídeňských sáhů (758,6 metru) ve skutečnosti, což odpovídalo délce 1000 vojenských pochodových kroků. Menší území, zejména
okolí velkých měst a výcvikové prostory a vojenské tábory, byla zobrazena ve dvojnásobném měřítku,
tj. 1 : 14 400. Mapováním byl pověřen generální štáb rakouské armády ve Vídni.
Mapování proběhlo v letech 1763-85 a bývá označováno jako „Josefské“, protože bylo dokončeno
za vlády syna Marie Terezie - císaře Josefa II. Požadavky na rychlost mapování a na nízké finanční
náklady vedly k použití nenáročné technologie, takže mapy byly vytvářeny bez geodetických základů
(bez trigonometrické sítě) po jednotlivých zemích monarchie a navíc i nejednotným způsobem. Grafickým základem mapování v českých zemích byly zvětšeniny Müllerovy mapy a z ní odsunuté opěrné
situační body, které Müller zaměřil astronomicky, v prostoru Slezska pak zvětšeniny Wielandových
map. Zákres obcí, které byly na těchto podkladových mapách zobrazeny pouze signaturami, byl prováděn topograficky. Zároveň s každou mapou byl zhotovován soubor popisných informací, který obsahoval údaje o průchodnosti lesů a močálů, možnosti ubytování vojsk v obcích a počty tažného a jatečného dobytka.

Obr.3 – 1. vojenské mapování – výřez mapového listu z r.1764
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Vlastní podrobné mapování v terénu prováděli císařští důstojníci – vojenští inženýři, a to zpravidla odhadem při projíždění krajiny na koních (metoda „à la vue“), některé detaily byly zaměřeny odkrokováním. Obsah map tvořila sídla (dvory, kostely, jednotlivé domy, městské hradby), poštovní a
obchodní silnice, polní a lesní cesty a kamenné mosty, vodní toky, rybníky a tůně, průchody přes močály, kanály, studně, prameny, louky, lesy a pastviny. Okraj mapového listu byl vyhrazen pro seznam
obcí s kolonkami pro údaje o počtu měšťanů, sedláků a domkařů a o stavu a možnostech ustájení koní.
V mnoha případech však tyto údaje na mapách chyběly. Pro zobrazení výškopisu byly použity dva
druhy tónování; svažité části reliéfu byly zobrazeny lavírováním a šrafami.
Polní náčrty byly v zimních měsících sestavovány do obdélníkových sekcí (brouillonů); sekce
měly rozměr 24 x 16 vídeňských palců a zobrazovaly v měřítku 1 : 28 800. Po montáži byla vyhotovována čistokresba na karton, podlepený plátnem. Kresba mapy byla prováděna barevně, popis černě.
Použit byl souvislý klad mapových listů. Území celé monarchie pokrývalo 5400 mapových sekcí, každá z nich zahrnovala území o ploše cca 209 km2.
V Čechách se mapování uskutečnilo v letech 1763 – 67 (273 mapových sekcí), na Moravě (obr.3)
v letech 1764 – 68 (126 mapových sekcí). Slezsko bylo zmapováno jako zkušební území již v roce
1763 (40 mapových sekcí).
Ve válce o bavorské dědictví (1778 – 79) se projevily nedostatky map. Proto bylo přistoupeno
k jejich revizi, a to především v oblasti severních Čech. Zde pak bylo provedeno v letech 1780 – 83
nové mapování, a to u více jak 140 mapových sekcí. Souběžně s tím došlo k novému mapování i
v některých oblastech jižní Moravy (asi 36 mapových sekcí) a Slezska (nově zmapováno 30 mapových
sekcí, 10 bylo pouze revidováno a opraveno).
Výsledky mapování se zachovaly pouze v originálním vyhotovení (v brouillonech) a v originální
kresbě. Přitom v prostorech mapových sekcí, které byly v 80tých letech obnoveny, se původní výsledky mapování nedochovaly a byly archivovány pouze výsledky nového mapování. Všechny mapové
sekce jsou uloženy ve Válečném archivu Rakouského státního archivu ve Vídni (Ŏsterreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv).

4. Druhé vojenské mapování
Toto mapování, zvané též “Františkovo”, bylo provedeno rovněž v měřítku 1 : 28 800. V prostoru velkých měst a vojenských táborů bylo zvoleno měřítko dvojnásobné, tj. 1 : 14 400. Mapování již využilo
trigonometrickou síť, která byla v té době budována pro potřeby stabilního katastru. I když 2.vojenské
mapování probíhalo na území monarchie již od roku 1807, bylo v prostoru českých zemí zahájeno až v
polovině 19. století. V té době již existovaly katastrální mapy v měřítku 1 : 2 880 a jejich zmenšeniny,
provedené pomocí pantografu do měřítka vojenského mapování, zde byly vynikajícím polohopisným
podkladem pro zpracování nových topografických map. Číselný polohopisný základ v Čechách tvořily
trigonometrické body s pravoúhlými rovinnými souřadnicemi katastrální soustavy vztaženými k základnímu bodu Gusterberg v Dolních Rakousích. Číselným polohopisným základem na Moravě a ve
Slezsku byly trigonometrické body v souřadnicové katastrální soustavě s počátečním bodem věže dómu sv. Štěpána ve Vídni. Klad mapových listů byl uspořádán v pravoúhlých sekcích katastrálních soustav; mapové listy měly v měřítku 1 : 28 800 rozměr 20 x 20 vídeňských palců (526,8 x 526,8 mm).
Mapování se provádělo na tzv. vyměřovacích listech, jejichž rozměrem byla čtvrtina sekce topografické mapy. Protože grafickým podkladem byly zmenšeniny katastrálních map, omezily se práce topografů pouze na doměření změn vzniklých od katastrálního mapování, na zaměření předmětů, které tyto
mapy neobsahovaly, a na úpravu polohopisu podle značkového klíče, vydaného v r.1827 štábem generálního ubytovatele.
Pro znázornění terénu byly využity Lehmannovy šrafy, které znázorňovaly směr největšího spádu
terénu a jeho velikost. Pomocí grafického protínání byla zjišťována poloha vrcholových tvarů a průběh
čar terénní kostry. Měřením nebo odhadováním úhlů sklonu byly získávány potřebné údaje k půdorysnému vyjádření terénních šraf.
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Obr.4 – Výřez části mapy Jindřichohradecka z 2. vojenského mapování
Obsah mapy byl kreslen barevnými tušemi; popis a polohopis byly kresleny černě, zděné budovy,
kamenné mosty a komunikace červeně, louky světle zeleně, pastviny světle zelenomodře, zahrady
tmavozeleně, okraje lesů šedohnědě a jejich plochy šedozeleně, vodstvo a břehovky tmavomodře,
vodní plochy světle modře, šrafy šedočerně a skály hnědě.

5. Třetí vojenské mapování
V souvislosti s novými vojenskými požadavky na přesnost a spolehlivost map i s rostoucím významem topografických map v civilní sféře, např. při budování komunikací, bylo v 70. letech 19. století
započato 3. vojenské mapování na území Rakousko-Uherské monarchie. Mapovalo se převážně již
v dekadickém v měřítku 1 : 25 000, pro okolí velkých měst či pro vojensky důležité oblasti bylo stanoveno měřítko dvojnásobné 1 : 12 500.
Mapování proběhlo v letech 1870 – 1885, na území Čech, Moravy a Slezska v letech 1876 – 1879
s využitím katastrálního podkladu. Číselným polohopisným základem byly trigonometrické body
v katastrálních pravoúhlých souřadnicích (Čechy – Gusterberg, Morava a Slezsko – sv. Štěpán), grafickým polohopisným podkladem zmenšená kresba katastrálních map z měřítka 1 : 2 880 do měřítka
1 : 25 000.
Mapováním v měřítku 1 : 25 000 byly vyhotoveny topografické sekce tvořící podklad pro speciální
mapu 1 : 75 000, která měla svou zobrazovací soustavu, kdy jednotlivé mapové listy byly rozvinutými
lichoběžníkovými plochami členěnými podle čar zeměpisných souřadnic. Každý list speciální mapy
byl samostatným průmětem území o rozměrech 30‘ zeměpisné délky a 15‘ zeměpisné šířky (SansonFlamsteedovo zobrazení). Jeden mapový list tvořily 4 topografické sekce.
Znázornění polohopisu bylo provedeno podle smluveného značkového klíče, přičemž podrobné
měření na měřickém stole se provádělo převážně protínáním a rajónováním. Pro zjištěnou nikoli dostatečnou spolehlivost katastrálních výšek bylo před mapováním urychleně provedeno revizní měření
výšek, díky kterému byly určeny nové nadmořské výšky, které se staly výškopisným podkladem třetího mapování. Výšky byly určovány zpravidla trigonometricky z výškového úhlu a odpíchnuté vodo
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rovné vzdálenosti, v zalesněných prostorech i barometricky. Terén byl znázorňován tzv. kombinovaným způsobem, tj. kótami, vrstevnicemi, šrafováním a lavírováním. Originály topografických sekcí
byly vyhotoveny v jedenácti barvách. Způsob jejich rozmnožení závisel na počtu požadovaných kusů
– při nízkých počtech se fotografickou cestou reprodukovaly velmi dobře čitelné kopie se zřetelných
rozlišením odstínů a ploch na originálech různě vybarvených, při větších nákladech se topografické
sekce reprodukovaly fotolitograficky jen v barvě černé.

Obr. 5 – Výřez části mapy Kutnohorska ze 3. vojenského mapování
Provedené mapování dalo vznik i dalším mapovým dílům menších měřítek, mezi která patřila
proslulá speciální mapa 1 : 75 000 jako hlavní mapové dílo určené veřejnosti, generální mapa
1 : 200 000 a přehledná mapa Evropy v měřítku 1 : 750 000. Mapy vzniklé třetím vojenským mapováním byly na svou dobu velmi dobrými kartografickými díly.

6. Kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska
Mapy historických mapování poskytují nejen unikátní a cenné informace o vývoji krajiny a jejího
osídlení, ale jsou též významnými kartografickými a v podstatě i uměleckými díly. Zkoumání těchto
mapových zdrojů přináší poznatky, které lze uplatnit v řadě oborů. Projekt Grantové agentury ČR Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska (2004-2006)
je řešen ve spolupráci kolektivů tří vysokoškolských pracovišť: Laboratoře geoinformatiky UJEP Ústí
n.Labem, katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni a katedry mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Náplní projektu je komplexní kartografický výzkum přesnosti
historických mapování, orientovaný zejména na metodiku interpretace obsahu starých vojenských
map, lokalizaci kladu těchto vojenských map do soudobých souřadnicových systémů, prověření přínosu katastrálních map pro 2. vojenské mapování a na vývoj prezentačního prostředí pro digitální obrazy
map historických mapování na internetu. Dříve obtížně dostupné historické zdroje informací o krajině
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jsou nyní zpřístupněny díky již řešenému grantovému projektu MŽP realizovanému Laboratoří geoinformatiky UJEP v Ústí nad Labem. Rastrová podoba těchto map je vystavena na webových stránkách
Laboratoře geoinformatiky UJEP na adrese www.geolab.cz.
Použití zvětšenin Müllerovy mapy Čech jako podkladu pro mapovací práce 1. vojenského mapování dalo mapovému obrazu vznikajících map jen základní a nepřesný lokalizační rámec. V rámci grantového projektu byly polohy odpovídajících si obcí z oblasti Jindřichohradecka (29 obcí), vyznačených na (zvětšené) Müllerově mapě signaturami a na mapách 1. vojenského mapování vykreslenými
plánky obcí, vzájemně porovnány. Průměrná odchylka činila 765 m, přičemž nižší odchylky se vyskytovaly zejména v obcích ležících na komunikačních spojích (cestách), s průměrnou odchylkou asi
440 m, zatímco co u obcí, ležících v zalesněném a kopcovitém terénu, byla průměrná odchylka asi
1200 m. Výsledky porovnání polohy obcí na starých mapách s jejich zákresem
v současné
Základní mapě 1 : 25 000 ukazují v případě Müllerovy mapy asi 700 m. Další obdobné testování je
v současné době prováděno pro oblast Kladenska, kde se charakter krajiny výrazně změnil
v souvislosti s pozdější těžbou.
V případě map 1. vojenského mapování je vzhledem ke vzniku mapového obrazu bez přesných
geodetických základů a kartografické projekce zřejmé, že transformace rastrové podoby historické
mapy do současného souřadnicového systému bude značně nepřesná. Jedním z možných řešení této
úlohy je volba identických bodů na jednotlivých listech (bodů identifikovatelných v historických i
současných podkladech) a použití vhodné transformace, např. afinní nebo Helmertovy, jejíž parametry
budou pro každý mapový list a nově zvolenou kombinaci identických bodů odlišné. Míra nepřesnosti
topografické lokalizace a nestejnoměrné disproporce ve vzájemných vzdálenostech jednotlivých topografických prvků na historických mapách je taková, že užití transformačních metod deformujících
rastrový obraz ve výsledku vede jen k nepatrnému zpřesnění na úkor informační hodnoty map.
Pro georeferencování map 2. vojenského mapování jsou výchozí podmínky již výrazně spolehlivější. Poměrně přesné geodetické základy a známé parametry použitého kartografického zobrazení i kladu listů umožňují výpočet sáhových souřadnic rohů mapových sekcí. Analýza polohové přesnosti objektů na mapách porovnáním souřadnic vybraných bodů mapových sekcí 1. a 2. vojenského mapování
a měření GPS v terénu, resp. bodů historických mapování a odpovídajících bodů v DMÚ25 či ortofotu
je postupně prováděna pro několik modelových území (Sušicko, Jindřichohradecko, okolí Nového
Města na Moravě). Soubory vybraných identických bodů zahrnují dobře identifikovatelné mapové
prvky jako výpustě rybníků, kostely, kříže a kapličky, křížení cest, mosty, rohy významných budov,
dochované do současnosti. Podle dosavadních výsledků se průměrné odchylky v poloze objektů na
mapách 1. vojenského mapování vzhledem k současným podkladům pohybují v hodnotách kolem 250
m, pro přesnější 2. vojenské mapování pak kolem 50 m. Další výsledky jsou zpracovávány v rámci
zadaných diplomových prací.

7. Závěr
Topografické mapy historických mapování jsou nenahraditelným zdrojem informací pro studium vývoje významné části středoevropského prostoru a mohou být využity odborníky nejen z oblasti geografických věd, ale i krajinné ekologie, historie, archeologie, geobotaniky, geodézie, kartografie a dalších. Projekt kartografické analýzy historických vojenských mapování, zpracovávaný řešitelským kolektivem vysokoškolských pracovišť tří univerzit, si klade za cíl přispět k vytvoření optimálních podmínek pro co nejširší využití těchto unikátních mapových děl. Zaměřuje se na mapy 1. a 2. vojenského
mapování, zabývá se vazbami na ještě starší Müllerovu mapu a výhledově se počítá s rozšířením zájmu na mapová díla 3. vojenského mapování, která zůstala jedinými souvislými mapovými díly
v našich zemích v podstatě až do poloviny 20. století. V rámci projektu je navrhováno i zpřístupnění
historických mapových zdrojů pomocí webového portálu. Řešení problematiky polohové přesnosti
mapového obrazu a transformace rastrové podoby map historických vojenských mapování do současných souřadnicových systémů je nezbytným předpokladem pro využití těchto cenných podkladů
v prostředí GIS.
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Sdělení. Podpořeno grantem GAČR 205/04/0888 Georeferencování a kartografická analýza historických vojenských mapování Čech, Moravy a Slezska.
Mapové zdroje :
• 1st Military Survey, Section No. 77 (Moravia), Austrian State Archive/Military Archive, Vienna;
• 2nd Military Survey, Section No. 244 (Bohemia), Austrian State Archive/Military Archive, Vienna;
• Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz;
• Laboratoř geoinformatiky, Universita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz
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Historical Mapping of Czech Lands
Abstract
The authors pay attention to the development of mapping of the Czech Lands from the 16th to the 20th
centuries. Mentioned are the maps of Bohemia compiled by Claudyanus, Criginger, Aretin, Stich and
Vogt, the maps of Moravia compiled by Fabricius and Comenius and the map of Silesia compiled by
Helwig. The first systematic topographic mapping was done by J.C. Müller - in Moravia at scale
1 : 180 000 in the years 1708 till 1712 and in Bohemia at scale 1 : 132 000 in the years 1712 till 1718.
These maps served as a base for the 1st Military mapping realized in the years 1763-1787 on the area
of the whole Austro-Hungarian Monarchy at scale 1 : 28 800 without any geodetic control. As a
graphical base for the mapping the Müller maps enlargements were used and into them the detailed
mapping elements were drawn in the field by using estimated or pedometric distances. More detailed
topographic maps were elaborated by the 2nd and 3rd Military mapping. The paper includes information about the research project Georeferencing and cartographic analysis of maps from historical
mappings of Bohemia, Moravia and Silesia and presents the results gained in examining the positional
accuracy of map objects on chosen historical maps.
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MAPOVÝ SERVER PRO HISTORICKÉ MAPY ÚSTECKA
Ing. Tomáš Dolanský Ph.D., Bc. Alexandra Macháčová, Mgr. Jan Nožka
Katedra informatiky a geoinformatiky,
Fakulta životního prostředí UJEP
Ústí nad Labem
e-mail: dolansky@fzp.ujep.cz

Abstrakt
Staré mapy jsou nejen nádhernými uměleckými díly, ale i velmi zajímavým studijním materiálem
pro sledování vývoje krajiny. Přístupnost takovýchto map je v archivech částečně omezená a běžná
veřejnost o jejich existenci zpravidla ani neví. Pro analytické práce je navíc zapotřebí tyto mapy přímo
porovnávat se současným stavem a tudíž je mít možnost zobrazit například v prostředí GIS. Oba tyto
pohledy se snaží řešit projekt Katedry informatiky a geoinformatiky FŽP, UJEP.

1.

Úvod

Stará kartografická díla mohou být použita jako zdroj informací o krajině, o společnosti a
o ekonomických poměrech doby, ve které mapy vznikly nebo které období znázorňují. Jedná se vždy
o soubor informací v mapě zachycen buď přímo nebo nepřímo v podobě známých souvislostí
k historickým událostem. Která z informací z mapy bude vyčtena a použita záleží na konkrátním badateli. Studium může být zaměřeno na obory krajinné ekologie, pedologie, biogeografie, hydrologie,
geografie, sociologie aj. Všichni badatelé budou chtít poznat vývoj v určitých oblastech výzkumu, budou chtít znát míru přeměny daného jevu či problému. Budou chtít znát odpovědi na své otázky.
A právě proto jsou kartografická díla jedním z nejdůležitějších vypovídajících prostředků. Semotanová
(1998) uvádí, že mapová díla zobrazují historický vývoj a jeho prostorové vazby, umožňují vyjádřit
prostorové aspekty studované problematiky v relativní komplexnosti, v určitém stupni generalizace
a získaná fakta znázorňují analyticky i synteticky. Proto roste význam v mapách zpětně číst a zejména
zpřístupnit je co největšímu počtu zájemců. To lze realizovat i pomocí geoinformačních technologií.

2.

Výběr map pro digitální zpracování

Pro první část projektu byl proveden výběr několika významných mapových děl zachycující území
města Ústí nad Labem. Řešitelé projektu se zaměřili na mapová díla velkého a středního měřítka
s datem vzniku mezi roky cca 1830-1930. Při hledání mapových děl byly navštíveny archivy města
Teplice, Litoměřice a Ústí nad Labem, dále pak soukromá sbírka Mgr. Kučery. Z archívů bylo zdokumentováno celkem 75 map, které odpovídaly zadaným časovým parametrům. V soukromé sbírce se
nacházely velmi zajímavé mapy i staršího data, ale převážně pouze malého měřítka, která nebyla
předmětem projektu. Seznam map je uveden v příloze. Údaje vycházejí převážně z práce Dr. V.
Kaisera, který pro Archiv města Ústí provedl detailní inventarizaci archivovaných map.
Pro digitalizaci a převod do geografického informačního systému bylo nutné rovněž zjistit i možnost
lokalizace na současných mapách. U map lesních panství, které jsou ostrůvkovité a prakticky bez
polohopisu nelze nalézt dostatečný počet vlícovacích bodů pro transformaci do jednotného souřadnicového systému. Takováto mapová díla byla tudíž ze zkoumaného souboru zatím vypuštěna.

3. Digitalizace
Digitalizace je obecný převod analogové formy map do digitální podoby. Metody digitalizace lze
rozdělit v zásadě na tři základní metody se zcela odlišnými výsledky. Každá z nich je vhodná pro jiný
účel v závislosti na požadované přesnosti, podrobnosti a nákladech:
− kartometrická digitalizace
− fotografování
− skenování
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V projektu bylo použito fotografování všech map pro sestavení jednoduchého grafického náhledu
na mapy. Skenování bylo použito pro kvalitní digitalizaci pro archivní účely
3.1 Fotografování
Pro jednoduchou digitalizaci lze s jistými omezeními použít i fotografické techniky. V případě použití
klasického digitálního fotoaparátu bylo nutné zabezpečit:
− orientaci osy fotografování kolmo k rovině mapy (minimalizace perspektivního zkreslení)
− kalibrovaného objektivu se známým průběhem distorze, které lze dodatečně odstranit (např. pomocí aplikace DistortionPM – viz Ilustrace 1)
− rovnoměrné osvětlení předlohy

Výhoda fotografování map je rychlost digitalizace a možnost snímat předlohy téměř libovolné
velikosti. Pro dokumentační účely může být barevnost, rozlišení a prostorová přesnost dostatečná,
použití v GIS je však velmi problematické.
3.2 Skenování
Skenování je jediná metoda, které dovoluje uchovávat informace v celé ploše předlohy se všemi detaily. Z hlediska přesnosti jsou skenery jedinou metodou, která umožňuje pořizování věrné kopie
z hledisek prostorových i kolorimetrických. Je ale nutné zajistit kalibraci zařízení. Pro skenování mapových předloh lze s výhodou použít velkoformátové skenery nicméně klasické deskové skenery lze
rovněž uplatnit.
Velkoformátové skenery jsou již konstruovány pro skenování technických výkresů a map. Jsou proto
často dodávány s možností prostorové i barevné kalibrace. U deskových skenerů tomu je tak pouze
ve výjimečných případech.
3.3 Vady velkoformátových skenerů
Jednou vadou, kterou jsou dotčeny veškeré digitální snímací systémy, jsou špatné snímací body samotného CCD snímače, které mají za následek přímé světlejší nebo tmavší linie vedoucí ve směru
procesu skenování. Protože se jedná o ojedinělé pixely, lze tuto vadu odstranit poměrně jednoduše
použitím řádkového průměrového filtru s nastavením (½, 0, ½) aplikovaného v příčném směru skenování.
Původ další vady v obraze je dán tzv. stitchingem u vícekamerových systémů. Používané skenery mají
zpravidla více kamer ke snímání obrazu, jejichž zorná pole se navzájem překrývají. Proto je toto překrytí softwarově korigováno tak, aby byla snímaná plocha celistvá bez jakýchkoliv duplicitních nebo
prázdných částí obrazu (viz schéma Ilustrace 2). Při skenování map podlepených plátnem
a zdeformovaných během archivace v depozitáři, je jejich povrch nerovnoměrný a tudíž na některých
digitálních kopiích bývají známky duplicitních částí obrazu. Je tedy nutné zajistit maximální přilnutí
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mapy ke skleněné desce skeneru. Odstranění této chyby je problematické, protože není známo, kde
se mapa skleněné desky dotýká a kde již nikoli. Odstranění rovněž ztěžuje proměnlivost přesahu
v průběhu skenování. Částečné odstranění lze provést v grafickém editoru, kdy se určí střed skenovaní (správné místo stitchingu) a pomocí afinní transformace se duplicita na obou polovinách odstraní.
Zpravidla se jedná o několik málo pixelů (viz Ilustrace 3).

Ilustrace 2: Schéma spojování obrazu dvou snímacích kamer

Ilustrace 3: Ukázka chybného stitchingu o šířce 4 pixely
3.4 Vady deskových skenerů
Pokud je deskovým skenerem skenována mapa většího formátu, je nutné přistoupit ke skenování mapy
po jednotlivých výřezech. Tyto výřezy musí mít dostatečný přesah (cca 2 cm) pro spojení
do celistvého obrazu. V přesahu se musí nalézat alespoň dva jednoznačně identifikovatelné body. Pokud to kresba dovoluje, je vhodné používat vlícovací body v rozích výřezů, které jsou zobrazeny
na více výřezech současně. Na spojování podobných výřezů existuje řada aplikací, které jsou ovšem
pro mapy (čarovou kresbu) nevhodné, neboť využívají obrazové korelace. Tato metoda je více vhodná
pro fotografie než pro mapový obraz, proto v našem případě byl použit Erdas Imagine.
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Ke skenování se osvědčily skenery, jejichž konstrukce dovoluje skenovat mapu z vrchu (tzn. skener je
pokládán na mapu, nikoli mapa na skener) a průhledem kontrolovat skenovaný výřez. Pro testování
metody byl pořízen skener HP 4600, s jehož pomocí byly některé mapové listy naskenovány.
3.5 Rozlišení
Při skenování je velmi důležitým parametrem rozlišení v jednotkách DPI (= bodů na palec).
Pro archivní účely lze doporučit rozlišení 600 DPI, při kterém jsou zachyceny veškeré detaily kresby.
Pro běžné zpracování bylo používáno rozlišení 200 DPI, které postačuje pro zachování čitelnosti všech
grafických a textových informací a velikost souborů pro pozdější vystavení na mapovém serveru je
únosná.

4.

Transformace do souřadnicového systému

Jako vlícovací podklad byly používány datové sady DMU25 a ZM10 v souřadnicovém systému SJTSK. Vyhledání vlícovacích bodů bylo zpravidla velmi obtížné, nicméně bylo možné je dohledat
v místech nejstarších budov. Pro transformaci byla použita metoda afinní transformace. Ta byla
zvolena z důvodu zachování prostorových vazeb v mapě (transformace vyšších řádů by byly podaly
přesnější transformaci v místě vlícovacích bodů, nicméně by se původní tvar obtížněji reekonstruoval).
Pro některé aplikace výzkumu je vhodné pracovat s původními prostorovými vztahy na mapě, a proto
budou k dispozici i transformační koeficienty.

Ilustrace 4: Georeferencování staré mapy v prostředí ArcGIS

5.

Mapový server

Pro zpřístupnění map široké veřejnosti bylo rozhodnuto o využití možností mapového serveru oproti
klasické distribuci jednoduchými webovými stránkami. Mapový server dovoluje porovnávat jednotlivé
mapy vůči sobě, zobrazovat současně vektorové vrstvy zobrazující aktuální stav se starou mapou,
odměřovat souřadnice a vzdálenosti a mnoho dalších funkcí. Jednou z důležitých vlastností
pro geoinformatiky je rovněž možnost přímého přístupu k datům pomocí desktopových GIS aplikací.
V první fázi byly na mapovém serveru FŽP (http://mapserver.fzp.ujep.cz) vystaveny skenované mapy se
základními metadaty a omezenou funkcionalitou. Serverové prostředí je v současné době postaveno na
výchozím nastavení ArcIMS se statickými stránkami, které dovoluje vizualizaci map v prostředí
internetu. Je zde jednoduchý soupis dostupných map, odkaz na zobrazení mapy v aplikaci podporující
zvětšování, posun po mapě, odečítání souřadnic a zobrazení metadat. Rozlišení skenovaných map
dovoluje prohlížet veškeré detaily na mapě zobrazené.. Předpokládá se v blízké budoucnosti přechod
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na dynamicky generovaný obsah s komponentou ArcIMS, kdy bude umožněno použití řady GIS
funkcí. Přímý přístup přes ImageService pro aplikaci ArcGIS je plně k dispozici.
Autorská práva k mapovým dílům spravuje Archiv města Ústí nad Labem a není dovoleno bez jeho
souhlasu vystavené mapy využívat pro komerční účely. V případě potřeby se obraťte na ředitele
archivu – Dr. V. Kaisera.

Ilustrace 5: Zobrazení mapy v internetovém prohlížeči pomocí mapového serveru
Poděkování. Projekt byl zpracován za podpory grantu města Ústí nad Labem
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Historical maps of Usti and internet map server
Abstract
The history maps are usable for research of social, economical, geography and/or environmental topics. For precise map use is GIS one of the best methods, but maps must be tranformed to national
coordinate system. For this part maps was scanned to digital data and by control points referenced to
S-JTSK system. These scanned old maps was then published by map server for using by internet explorer or by ImageService directly in GIS software.
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Dipl. eng. Anna Ilieva
Dipl. Eng. Dima Bosneva
Abstract
Indisputably are the importance and the key role of Geographic information system , well known
under GIS, through the numerous applications in various spheres, for functioning and development of
many fields. Its importance is tangible by reaching of different decisions,which are fundamental base
to deliver diverse mix of services and solutions.
The functioning of GIS in Pazardjik municipality is connected with the necessity to support of real
time operating cadastral and regulation date base – cadastral and town- planning maps and
amendments and to put them in real system of coordinates.
Introducing GIS is useful move for every Bulgarian Municipality, which searches modern and
efficient ways to improve the quality of the delivered services.
Crucial importance for developing of GIS has analysis, exhaustiveness and entirety of the information,
the effectiveness of the final product and to be good enough provided with software.
In april 2001 Municipality of Pazardjik signs cooperation agreement with the American city West
Bend in the frame of Town Twinning Program.The agreement accents on three basic issues about
cooperation and one of them are development and implementation of GIS for the city of Pazardjik.
We had create a digital date base, which contain all the information of tracing paper, melinex,
engeneering line and the available archive. We also, rapidly improved the quality of the services,
relate with activities of GIS.
But created digital model of the city of Pazardjik represent an open and dynamic system, which allow
to be filled and improved with a lot of dates.

First steps
-

Idea of the project – 1993/94г.
Start up in 2000 on the twinning program in mutual cooperation between city of Pazardjik,
Bulgaria and city of West Bend , WI, USA
Realization – 2000 – with the establishment of division “GIS” to the Directorate “Territorial and
Town Structure” and a choice of appropriate software for the GIS needs

Objectives of GIS
-

Creation of Digital Model for Municipality of Pazardjik and four town halls
Join to the project “E-Municipality”
Fast and accurate service for the citizens
Collaboration with different divisions and directorates in Pazardjik Municipality and the region
Effective problem’s solutions regarding the structure of the territory infrastructure and economic
development
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Opportunities of the chosen software for GIS objectives
-

Interface, fully translated in Bulgarian, which contains main functions for creation of plans and
maps and their revision
Keeping up of files formats for input and output raster images
Keeping up of files formats for ZEM, DXF , CAD , BMP , MapInfo
Keeping up of inner system format BGR for data transfer between the separate files
A link between graphical and text data

Advantages of the software
-

Keeping up of graphical and text data and natural connection between them
All the data is situated in relational data- base
Opportunity for the network and possible connecting of more users to the created data-base
Fast access to all vectors data
Data protection of illegal access
Data restoration after crash in the power supply, the computer or the system
Regular and simplified internet update after development of a product new version

At GIS division
-

We work with software of Bulgarian language provided by “Land Data Center” Company and it
works under “Windows” system
It is created four job positions
It is working a team of specialists
There is a direct Internet access for software update and opportunity for getting information about
GIS development in others municipalities in Bulgaria and in the world
It’s achieved an unified file format for maintenance of Ministry of Agriculture and Forestry and
Ministry of Regional development and Public Work in a connection with the changes in the
regulations of the Law of territory structure and the Law of land survey and properly register
There is a local network for inner access to and from separate divisions in Municipality of
Pazardjik

Land register and urban-planning
-

Keeping out of cadastral and regulation data- base
Automated printing of plans and different maps of city of Pazardjik
Making of Detailed Structural plan, planning changes, maintenance of archives of geodetic
surveying of new buildings, objects and infrastructure
Digital exchange of cadastral data-including underground equipment and machinery
Making of different types of plans and schemes for maintenance and development of cadastral and
urban-planning data
Revision of digital data with information received by other source - accepted geodetic surveying
for cadastral replenishment
Replenishment and revision of the digital model with a new graphical information – parts of
accepted urban and cadastral plan and changes in them
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Prospects
-

Enlargement the work of GIS through solving tasks in sphere of ecology ,environment,
civil defense, and other directions related to GIS work
Collaboration in projects in the sphere of town planning, cleanness and transport
Keeping out and development of civil infrastructure’s data-base
Citizens access to the resources of the graphical system
Data exchange with the Registration Agency for keeping out actual data
Planning development and resources management
Making of maps by specific investigations
Giving up an internet information about cadastre of the town
Receiving of digital documents through internet

Problems
-

Outdated hardware
Financial problems
Eventual refusal for institutional collaboration

Results
-

Monthly data update with cadastral and urban-planning information
Effective collaboration with the different directorates, divisions and sectors in
Municipality of Pazardjik
Express, fast and normal making of plans
It’s already made :
Informational map with alphabetical index and street directory and their location
Informational map of Pazardjik Municipality showing all the settlements with their
building’s and land’s borders, as well as the important characteristic sites - water,
transport etc.
Map of tax areas
Map of the electoral areas
Different types of thematic maps for the municipal administration need
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