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Vshivkova, O. V. VÚGTK 10 553 
 
Korekce z refrakce pro elektronickou tachymetrii z komplexních mě-
ření atmosférických parametrů 

[Refraction corrections from komplex measurements of atmospheric parameters for 
electronic tacheometry] / O. V. Vshivkova,  I. V. Kalugin. - In: Surv.Rev. - ISSN 0039-
6265. - Roč.45, č.328 (2013), s.68-75 : 5 obr., 4 tab. - Res.angl. - Lit.12. 

Přeložil K. Diviš (zkráceno) 
Zdiby : VÚGTK, 2013. -5 s. 
 
 
Klíčová slova: korekce, refrakce, tachymetrie 
 
Abstrakt: Je uvedena nová metoda určení korekcí z atmosféry, založená na komplexním 
použití geodetických a meteorologických měření. Zkoušky v terénu ukázaly přínos metody 
pro elektronickou tachymetrii. Průměrná střední chyba výškového rozdílu byla 8 mm na 
vzdálenost 1 km při minimálním počtu dodatečných měření. Pro měření atmosférických 
parametrů autoři vyvinuli a použili elektronický gradientometr. 

 

Úvod 
Zdokonalování geodetických přístrojů předstihuje pokrok v metodách korigujících atmo-
sférické vlivy. Největší problém představuje korekce trigonometrické nivelace z vertikální 
refrakce. V elektronické tacheometrii se často používá hodnota koeficientu refrakce 0,13. 
Nicméně v průběhu dne se hodnota refrakčního koeficientu k  blíží 0,13 ve výšce 75 m nad 
zemí. Značná variabilita k v čase a prostoru (v horizontální i vertikální rovině) nedovoluje 
použití „standardního“ koeficientu při vysoce přesné trigonometrické nivelaci. 

Korekce z refrakce musí vystihovat atmosférické podmínky podél celé záměry v čase 
měření. Tento požadavek splňují metody přímého měření refrakčního úhlu. Autoři zdoko-
nalili úhlový refraktometr založený na dvouvlnné disperzní metodě. Tato metoda má dobré 
vyhlídky přes objektivní praktické obtíže. Zde budou diskutovány pouze metody nepřímé-
ho určení opravy z refrakce. Stávající metody oprav z refrakce neberou v úvahu všechny tři 
složky (časovou, horizontální a vertikální) změn koeficientu refrakce. Tradičně se pozor-
nost většinou věnuje vertikálním změnám atmosférických podmínek. 

Vliv vertikální refrakce je zmenšen oboustrannou trigonometrickou nivelací. Touto 
metodou se však nevyloučí celý vliv refrakce. Simultánní oboustranné měření vylučuje 
pouze vliv časových změn koeficientu refrakce, ale nebere v úvahu rozdíl mezi koeficien-
tem refrakce pro záměry „vpřed“ a „vzad“. Tento rozdíl vzniká z asymetrie profilu terénu. 
Určení koeficientu refrakce oboustranným měřením zenitových vzdáleností některých zá-
měr redukuje počet měření, ale neuvažuje změny k  mezi záměrami. 

Jsou známy metody založené na rovnici rovnováhy povrchové energie a teorii turbu-
lence. V případě použití měřených teplotních gradientů vedou tyto metody k uspokojivým 
výsledkům. Vertikální teplotní gradient je definován měřením teploty ve dvou výškách. 
Přesnost meteorologických senzorů však není dostatečná. Meteorologická měření na kon-
cových bodech nevystihují atmosférické podmínky podél celé záměry. Měření pouze ve 
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dvou bodech rovněž neumožňuje určení nelineárního charakteru vertikálního průběhu tep-
loty. 

Moderní elektronické tacheometry se vyznačují přesností, rychlostí a flexibilitou mě-
ření (délkové a úhlové měření se provádí společně). Pro určení opravy z vlivu atmosféry 
však nejsou přesné, rychlé a flexibilní metody. Autoři navrhují způsob, který poskytuje 
optimální rovnováhu všech tří zmíněných požadavků - přesnost, rychlost a flexibilitu 
(komplexní korekci z vlivu atmosféry na délkové a úhlové měření). 

Hlavní složkou „komplexního“ způsobu je „geodetický“ model atmosféry popisující 
změnu indexu lomu v prostoru (ve vertikální a vodorovné rovině) ve vrstvě atmosféry. 
Princip modelu dovoluje kombinaci dvou problémů - určení indexu lomu a gradientu inde-
xu lomu. Index lomu se používá k opravě měřených délek a jeho gradienty k opravě úhlo-
vých měření. Dále se zaměříme pouze na jednu z praktických aplikací komplexního způ-
sobu opravy trigonometrické nivelace z vertikální refrakce. 

„Geodetický“ model vrstvy atmosféry 
Geodetický model dovoluje určení lokálních změn indexu lomu. Lokální pole indexu lomu 
jsou sledována v nejnižší části atmosférické „hraniční vrstvy“. Tloušťka této vrstvy je ~ 1 
km. Lokální změny atmosférických charakteristik jsou způsobeny změnou typu terénu 
a výškou nad terénem. Kvantitativní určení změn těchto dvou faktorů poskytuje efektivní 
model prostorových změn atmosférických podmínek. 

Geodetický model obsahuje konstantní a proměnlivé parametry. Konstantními para-
metry modelu jsou přechodové koeficienty. Tyto parametry jsou nezbytné pro určení hori-
zontální variability indexu lomu a jeho vertikálního gradientu. Přechodové koeficienty 
závisí na typu zemského povrchu. Autoři definovali přechodové koeficienty pro typické 
povrchy terénu. Polní experimenty uvedené v této práci byly provedeny nad homogenním 
povrchem terénu, takže nebylo nutné použití přechodových koeficientů. 

Proměnlivými parametry modelu jsou koeficient změny, index lomu a jeho vertikální 
gradient ve výšce 1 m. Proměnlivé parametry umožňují modelování vertikální variability 
indexu lomu. Určují se z nepřímých měření parametrů atmosféry. Níže uvedené zásady 
měření zajišťují účinnost navržené metody: 

(i)  Měření parametrů atmosféry se provádí geodetickou nebo meteorologickou metodou. 
Meteorologická metoda je soběstačná, ale její přesnost není vysoká. Geodetická meto-
da vyžaduje doplňující informace. Nepřímá geodetická měření atmosférických para-
metrů zahrnují měření šikmých délek a zenitových vzdáleností ve dvou výškách. Geo-
detická metoda je exaktnější. Výsledky geodetických měření charakterizují atmosfé-
rické podmínky podél záměry a nezávisí na malých fluktuacích atmosféry. Zde uvede-
ná procedura oprav spočívá v komplexní aplikaci geodetických a meteorologických 
měření. Geodetická měření dovolují výpočet vertikálního gradientu indexu lomu za-
tímco meteorologická měření slouží k odvození koeficientu změny. Komplexní měření 
mají nízké požadavky na přesnost meteorologických měření. 

(ii)  Měření parametrů atmosféry se provádí v čase geodetických měření nebo periodicky. 
Interval mezi měřeními by měl umožnit spolehlivou interpolaci v čase.  

(iii) Meteorologická měření se provádí ve třech výškách nad zemí. Dávají informace po-
třebné pro výpočet koeficientu změny a vertikálního gradientu indexu lomu. Koefici-
ent změny uvažuje nelineární charakter průběhu indexu lomu ve vertikálním směru. 
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(iv) Měření parametrů atmosféry se provádí ve dvou bodech (na dvou liniích) nacházejí-
cích se nad nejvíce kontrastním povrchem (např. nad vodou a suchou trávou) pro kont-
rolu modelování horizontální proměnlivosti indexu lomu. 

Vzorce 
Níže popisovaný experiment byl proveden nad homogenními povrchy, což umožnilo zjed-
nodušit matematiku geodetického modelu. Přechodové koeficienty byly vyloučeny 
z pracovních vzorců. Pozornost se zaměřila na variabilitu vertikálního indexu lomu. 

Úhel lomu  r  (v úhlových vteřinách) závisí na gradientu vertikálního indexu lomu (v 
m-1) 

grad n  
 D 

r = (- ρ“/D) ∫ grad n (D-x) dx                                                (1) 
 0 
 
kde  ρ“ je radián ve vteřinách  (206265“), D  je šikmá vzdálenost (v m) a  x  je vzdálenost 
mezi koncem přístroje a bodem dráhy paprsku (v m). Gradient indexu lomu podél záměry 
je způsoben pouze změnami typu zemského povrchu (nebo typu vegetace) a výškou nad 
povrchem. Pro paprsek procházející nad homogenním povrchem je úhel lomu roven 

 
r  = -ρ“D/2 grad nz ,                                                           (2) 

 
kde grad nz je gradient indexu lomu (v m-1) v průměrné výšce  z záměry nad zemí (v m). 
Gradient indexu lomu závisí na gradientu teploty grad t (ve °C m-1), tlaku grad P (v hPa 
m-1) 

a gradientu tlaku vodních par grad e (v hPa m-1) 

 
grad n = - [(nst – 1) x 273,15 P/ 1013,25 x (273,15 + t)2] grad t  + 

 
+ [(nst – 1) x 273,15 / 1013,25 x (273.15 + t)] grad P - [11,27 x 10-6/(273,15 + t] grad e (3) 
 
kde nst  je index lomu standardní atmosféry. 

 
Vliv gradientu vlhkosti na šíření světelných vln je velmi malý. Zanedbáme-li rozdíl 

mezi hodnotou standardního vertikálního gradientu tlaku vzduchu -0,12 hPa m-1 a jeho 
aktuální hodnotou, zúží se problém na přesné určení teplotního gradientu. Měření teplotní-
ho gradientu v průměrné výšce každé záměry je nemožné. Teplotní gradient grad tz ve výš-
ce  z nad zemí může být vypočten pomocí jeho hodnoty grad t0 ve výšce 1 m nad zemí 
podle vztahu 

 
grad tz = (grad t0) zb ,                                                       (4) 

 
kde b je koeficient změny charakterizující intenzitu změny tepla ve vrstvě vzduchu a  grad 
t0 
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(°C m-1) je teplotní gradient ve výšce 1 m nad zemí. Rovnice pro určení vertikálního gradi-
entu indexu lomu grad nz  (v m-1) ve výšce  z nad zemí je obdobná rovnici (4) 

 
grad nz = (grad n0‘) zb – 0,031 x 10-6,                               (5) 

 
kde  grad n0‘  je vertikální gradient  indexu lomu ve výšce 1 m opravený o vliv standardní-
ho vertikálního gradientu tlaku vzduchu. Rovnice (2) bude mít pak tvar 

 
r = - (ρ“D/2)(grad n0‘)zb + (ρ“D/2) 0,031 x 10-6.                                       (6) 

 
Vertikální refrakční úhel lze tudíž teoreticky určit z měřených teplot  t1, t2  a  t3  ve 

třech výškách  z1 , z2  a  z3 . Dvě hodnoty teploty jsou nutné k výpočtu teplotního gradientu 
ve výšce 1 m nad zemí a třetí hodnota je použita k určení koeficientu změny b 

 
b ={ln[(t2-t1)/(t3-t2)] - ln[(z2-z1)/(z3-z2)]} / ln[(z2+z1)/(z3+z2)] ,          (7) 

 
grad t0 = (t2 – t1) / (z2-z1)[(z2 + z1)/2]b . 

 
Rovnice (3) se použije k výpočtu gradientu indexu lomu grad n0‘  výšce 1 m nad 

zemí    opraveného o vliv standardního vertikálního gradientu tlaku 

 
grad n0‘ = - [(nst – 1) x 273,15 P/ 1013,25 x (273,15 + t)2] grad t0 . 

 
Tím jsme se vyhnuli problému měření  teplotního gradientu v každém bodu záměry. 

Analýza rovnic (3), (6) a (7) ukazuje, že přesnost polních teplotních senzorů nesplňuje 
požadavky vysoce přesné trigonometrické nivelace. K určení refrakčního úhlu s přesností 
1“ při délce 1 km a průměrné výšce záměry 2 m by musela být teplota měřena s přesností 
na 0,01 °C. Index lomu byl vzat 0,5 x 10-6 m-1 bez uvážení změn atmosférických podmínek 
podél záměry. Tyto změny jsou zdrojem dalších chyb. Při komplexních měřeních slouží 
teplotní údaje pouze k určení koeficientu změny b . Zenitové vzdálenosti měřené ve dvou 
výškách  zi a zj  slouží k určení indexu lomu. Rozdíl dvou rovnic (6) vede ke vztahu, který 
spojuje gradient indexu lomu s přírůstkem refrakčního úhlu  δrj-i s výškou 
 

grad n0‘ = -2δrj-i / ρ“D(zj
b- zi

b) ,                          (8) 
 
kde δrj-i = rj – ri . Přírůstek refrakčního úhlu závisí na rozdílu výšek vztahem 
 

δrj-i = (hj – hi) ρ“/ D.                                            (9) 
 

Výškové rozdíly hi a hj  se určí z měřených zenitových vzdáleností ve výškách zi  a zj 
 

h = D cosZ + I – V +[(1 – k)/2R] (D sinZ)2,                                        (10) 
 
kde  h  je měřený výškový rozdíl opravený o zakřivení Země, Z je zenitová vzdálenost, I  je 
výška přístroje, V je výška terče nad zemí a R  je poloměr Země (zde vzat 6370 km). Výš-
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kové rozdíly, použité pro výpočet přírůstku refrakčního úhlu, by měly zahrnovat vliv verti-
kální refrakce; koeficient refrakce  k  byl proto vzat roven 0 .  

Oprava z refrakce  δhi měřeného výškového rozdílu hi 
 

δhi = - ri D/ρ“                                                                    (11) 
 

se vypočte ze vztahu 

 
δhi = - (hj – hi)[zi

b/(zj
b- zi

b)] - (0,031 x 10-6m-1)D2/2 ,                                        (12) 
 
odvozeného z rovnic (6),(8),(9) a (11). 

Výše uvedené úvahy se staly základem nové metody efektivního zavádění opravy 
z refrakce do elektronické tacheometrie. S uvážením rovnice (12) bude chyba v určení 
opravy δhi  rovna 13 mm při výškovém rozdílu hj – hi  měřeném s přesností 3,5 mm, výšky 
záměry nad terénem s přesností 0,1 m a koeficientu změny s přesností 0,1. Přesnost se dá 
zvýšit opakovaným měřením. Během polních zkoušek byla každá hodnota opravy  δhi  
určena ze tří nebo šesti rozdílů (hj - hi). Očekávaná chyba oprav výškového rozdílu je 
v tomto případě 6-8 mm. Přitom byl pro délku 1 km vzat koeficient změny -1 a refrakční 
úhel 10“. Výšky záměry nad zemí  zi a zj  byly 1,5 a 2 m. Při měření zenitových vzdáleností 
s přesností 0,5“ bude chyba výškového rozdílu (hj – hi) rovna 3,5 mm. Teplota by měla být 
měřena s přesností 0,05 °C , aby koeficient změny byl určen s přesností 0,1. Při větší výšce 
záměry by se měly zvýšit i výšky  zi  a zj . 

Experiment 
Navržená metoda byla testována v období červenec-září 2009 se záměrem 

(i) potvrdit nutnost zavádění opravy z refrakce 
(ii) ukázat nedostatky používání „standardního“ koeficientu refrakce 
(iii) ukázat efektivnost navržené metody. 

 
Pro zkoušky byla vybrána speciální oblast (obr.1). Přesné hodnoty výškových rozdílů 

byly určeny geometrickou nivelací s kilometrovou chybou 3 mm. Vodní plochu představu-
je řeka mezi body 2 a 4. Tížnicové odchylky byly určeny pomocí mapy tíhových anomálií 
v měřítku 1:1 000 000. 

Experiment zahrnoval řadu geodetických a meteorologických měření. Měření šik-
mých délek a zenitových vzdáleností bylo provedeno totální stanicí Nikon NPL 632. Přes-
nost měřených délek je 3 + 2 mm/km  a zenitových vzdáleností 2“. Zenitové vzdálenosti 
byly měřeny 4-8krát, čímž se docílilo úhlové přesnosti 1“. Totální stanice byla postavena 
na bodech 1 a 2. Na bodech 3 a 4 byla umístěny čtyři hranoly v různých výškách nad zemí. 
Měření probíhalo podle schématu na obr.2. 

Profil terénu, potřebný pro výpočet výšky záměry, byl mezi body 1 a 3 vyhotoven 
z výsledků geometrické nivelace. 

Měření teploty vzduchu bylo prováděno elektronickým gradientometrem vyvinutým 
autory. 
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Gradientometr se skládá z teleskopické tyče, po níž se posouvá elektronický měřící 
blok s te-plotním senzorem. Teplotní senzory byly umísťovány ve třech výškách 1,44  - 
2,94 a 6,05 m. Přesnost měření teploty je 0,5°C. Ke zvýšení přesnosti bylo měření teploty 
několikrát opakováno. Elektronický gradientometr byl postupně umísťován na body 1,2 
a 3. 

Na bodě 4 byla umístěna stálá meteorologická stanice vybavená čidly pro měření 
teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu. Čidla pro měření teploty a vlhkosti byla umístěna ve 
výškách 1, 2,6 a 5,8 m. Tlak byl měřen ve výšce 1 m. Tlak byl redukován do výšky záměry 
pomocí standardního vertikálního gradientu tlaku. Měření na bodě 4 byla prováděna kaž-
dou půlhodinu. Koeficienty změny byly počítány z údajů teploty jak gradientometru tak 
stálé stanice.Všechna měření byla provedena v rozsahu teplot 18-36°C, při relativní vlh-
kosti 32-60% a za mírného větru. Dostatek meteorologických údajů dovolil analyzovat 
závislost teplotního gradientu a koeficientů změny na denní době, počasí, typu povrchu 
a výšce nad terénem. 

Závěr 
Výsledky výzkumu ukázaly efektivitu navržené technologie. Vyvinutá metoda dovoluje 
uvážení vertikální refrakce při měření elektronickými tacheometry s minimálním úsilím. 
Střední chyba výškového rozdílu při délce 1 km byla 8 mm. Počet dodatečných měření je 
minimální. Kromě běžného měření teploty a tlaku vzduchu při výstupu z přístroje vyžaduje 
uvedený postup měření teploty vzduchu ve dvou dalších výškách. Rovněž je třeba změření 
zenitových vzdáleností při dvou výškách hranolu. Přesnost se dá zvýšit nadbytečnými mě-
řeními (meteorologické měření na obou koncích délky a geodetická měření v různých výš-
kách), která slouží i ke kontrole výsledků. Realizace gradientometru ve spojení s totální 
stanicí dovoluje přesnější zavedení opravy z refrakce do trigonometrické nivelace.  

Hussain, Masroor VÚGTK 6 722 
 
Detekce změn ze snímků dálkového průzkumu: Od metod založených 
na pixelu po metody založené na objektu 
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Abstrakt: Zájem o nejaktuálnější informace o zemském povrchu neustále roste, protože 
tyto informace poskytují základ pro mnoho dalších aplikací – lokální i globální monitoro-
vání zdrojů, zemský pokryv, změny krajiny, studium životního prostředí. Data z dálkového 
průzkumu země poskytují informace s různou přesností a jsou široce využívána pro zjišťo-
vání změn. Stále se objevuje mnoho nových metodologií a technik využívajících dálkové-
ho průzkumu země. Toto pojednání začíná diskuzí o tradičních metodách (většinou statis-
tických) vycházejících z pixelu, které se zabývají změnami krajiny. Tyto metody se větši-
nou soustředí na spektrální hodnoty a  gnorují prostorové souvislosti. Následuje přehled 
technik objektově orientovaných. Se širokým využíváním snímků s velmi vysokým rozli-
šením mohou mít objektově založené metody a techniky pro získávání dat velký potenciál 
také při detekci změn. 

Úvod 
U aplikací dálkového průzkumu jsou změny definované jako změny jednotlivých povrcho-
vých komponent s různorodou velikostí změny. Důležitými prvky jsou zemský pokryv 
a využívání půdy, protože se prakticky využívají v různých aplikacích, např. odlesňování, 
vyhodnocování nebezpečí, monitorování katastrof, expanze stavebnictví, plánování a po-
zemkový management.  

Detekce změn využívá více-časové databáze ke kvalitativní analýze časových vlivů. 
Detekce změn pomocí dálkového průzkumu je ovlivňována rozličnými faktory zahrnující-
mi prostorové, spektrální, tematické a časové omezení, radiometrickou přesnost, atmosfé-
rické podmínky a vlhkost půdy. V minulosti byly vyvinuty různé techniky v závislosti na 
požadavcích a podmínkách, ale výběr nejvhodnější metody nebo algoritmu pro detekci 
změn není v praxi vůbec jednoduchý. 

V této studii dělíme metody detekce změn do dvou skupin. První zahrnuje metody 
využívající jako základní jednotku pro analýzu pixel. Druhá zahrnuje objektově orientova-
né metody, které nejdříve vytvoří snímkové objekty a poté je analyzují. Celé pojednání je 
rozčleněno do tří částí. První popisuje metody detekce změn založené na pixelech, následu-
jí objektově orientované metody a poté problematika získávání prostorových dat. Cílem 
studie je poskytnout přehled běžně používaných metod detekce změn v rámci dálkového 
průzkumu. 

Všeobecné úvahy o detekcích změn 
Nejběžnější způsob detekce změn lze rozdělit na (a) předzpracování, (b) volbu techniky 
detekce změny, (c) hodnocení přesnosti. Předzpracování zahrnuje záležitosti týkající se 
radiometrie, atmosférických korekci, geometrické rektifikace a registrace snímku. Při de-
tekci změn jsou nejdůležitějšími a nezbytnými kroky registrace obrazu a více-časové radi-
ometrické korekce. Je rovněž nutné vzít v úvahu závislost změn na časových faktorech. 
Data získána příliš brzy by nemusela zachytit z hlediska času pomalejší změny, zatímco 
data získána příliš pozdě by mohla být náchylná k chybám z opomenutí a mohla by mít 
velký vliv na kompletnost detekce změn. V tabulce 1 originálního článku je stručný pře-
hled různých technik detekce změn. 

Detekce změn založená na pixelu 
Pixel je základní jednotkou metod detekce změn již od samého počátku využívání dat dál-
kového průzkumu. Pixel je analytickou jednotkou u těch technik, kde se pro detekci změn 
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zkoumají spektrální charakteristiky bez zvažování prostorového obsahu. Pro vyhodnocení 
pixelu jsou většinou používány statistické operátory. V tabulce 2 originálního článku je 
stručný přehled metod detekce změn založených na pixelu. 

Rozhodovací funkce je klíčovým prvkem, který rozpoznává, zda se jedná či nejedná 
o změnu. Nejvyužívanějším algoritmem pro identifikaci změny je aplikace prahových 
hodnot. U této techniky však často dochází k nesprávné detekci a volba prahové hodnoty 
pro identifikaci změny je poměrně složitá. Příliš nízký práh vyloučí některé oblasti se změ-
nami, zatímco příliš vysoká hodnota prahu zahrne příliš mnoho oblastí změn. Volba vhod-
ného prahu obecně není zcela přesná zejména u algoritmů, kde není předem k dispozici 
skutečná situace na zemi. 

Bylo např. zjištěno, že přesnost detekce změn lze změnit nastavením různých prahů 
pro pozitivní a negativní změny. Optimální práh je buď definován použitím metody pokus-
omyl nebo pomocí automatického generování a testování. Omezení prvního způsobu spo-
čívá v tom, že bývá velice náročný na čas a práci, používá k analýze jen jeden snímek 
a testuje jen několik (5-10) jednotlivých prahů. Rovněž nebere v úvahu prostorové korela-
ce mezi sousedními pixely. Bylo navrženo několik různých algoritmů pro výběr prahových 
hodnot. Kalibrační model, který odstraňuje omezení tradičních metod, lze najít v práci Ima 
a kol (2007), kde je místo několika jednotlivých prahů automaticky testována kontinuální 
řada prahů.  

Metody detekce, které využívají klasifikaci, mohou využívat jak řízené tak neřízené 
algoritmy. Přesnost dodatečné klasifikace detekce změn je funkcí přesností klasifikace 
jednotlivých snímků. Přesnost u každé klasifikace zlepší celkovou přesnost analýzy změn. 
Řízený přístup využívá tréninkové sady. Kvalita, přesnost a kompletnost tréninkových sad 
je rozhodující pro vysokou kvalitu přesné klasifikace. Volba kvalitního tréninkového vzor-
ku pro klasifikaci snímků je však často obtížná a náročná na čas, obzvláště při klasifikaci 
historických snímků. U neřízených klasifikací není předběžná znalost zkoumané oblasti 
nutná a proto není potřeba začleňovat do algoritmu žádné předem známé statistiky. Další 
hlavní problém s neřízenými klasifikacemi, jako je shlukování, je výběr počtu clusterů ne-
bo skupin. Volba nevhodného počtu clusterů (příliš málo nebo mnoho) ovlivňuje výstupní 
data a způsobuje rozdílné výsledky. 

Tradiční algoritmy detekce změn jsou všeobecně používané pro snímky s nízkou 
a střední rozlišovací schopností, ale ne pro ty s vysokou. Výsledky detekce změn u metod 
založených na pixelu jsou často limitovány, pokud jsou použity na snímky s velmi vysokou 
rozlišovací schopností. Zde nastupuje několik dalších problémů k řešení: (a) přesnost geo-
referencování, (b) větší variabilnost odrazivosti v každé třídě a (c) rozdílné pořizovací cha-
rakteristiky (např. geometrie záběru senzoru, vlivy stínů, úhel osvícení). Zvýšená variabili-
ta u snímků s velmi vysokým rozlišením často vyústí v příliš mnoho detekovaných změn 
a snižuje případnou přesnost metod založených na pixelu. 

Lze konstatovat, že tradiční metody analýzy jsou doplňovány nebo nahrazovány no-
vými přístupy. 

Objektově založená detekce změn 
S příchodem multispektrálních snímků s vysokou rozlišovací schopnosti a rychlým zvětšo-
váním schopností výpočetní techniky se postupně zjistilo, že pixel není ten správný geo-
grafický objekt, ale jen reprezentant spektrální hodnoty, jehož hranice neodpovídají sku-
tečnému objektu. Není to optimální prostorová jednotka pro mapování zemského povrchu. 
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Vysoká variabilita odrazivosti jednotlivého prvku a počet tříd na snímcích s vysokou rozli-
šovací schopností již není záležitost pro metody založené na pixelu, ale pro nové objektově 
založené techniky. 

Jednotkou analýzy je zde objekt snímku s bohatým množstvím informací - textura, 
tvar, prostorové vztahy se sousedními objekty a další prostorová data pro různou prostoro-
vou přesnost, která umožňují využívání prostorového obsahu. Je to podobné jako když dělá 
analýzu člověk, který intuitivně identifikuje pomocí různých vlastností (velikost, tvar, tex-
tura) spíše objekty na snímku než jednotlivé pixely a jejich prostorové uspořádání. Skupiny 
pixelů na snímku vytvářejí snímkové objekty, které reprezentují smysluplné skutečné ob-
jekty. 

Výsledky klasifikačních metod založených na objektu jsou kontrastní a zřetelné 
a jsou užitečné pro tématické mapování a detekci změn. Objektově založené analýzy se 
typicky skládají z (a) segmentace snímku, (b) vývoje objektové hierarchie (založené na 
tréninkových sadách) a (c) klasifikace. 

Techniky detekce změn založené na objektovém přístupu lze rozdělit na detekce 
změn přímého objektu, detekce změn klasifikovaného objektu a detekce změn objektů 
z hlediska času. 

Základním předpokladem objektově založené analýzy je, že objekt získaný segmen-
tací odpovídá objektu na povrchu. Nicméně stoprocentní korespondence těchto objektů 
není vždy možná. Obzvlášť je-li objekt malý nebo je-li rozlišovací schopnost snímku příliš 
malá. Algoritmus segmentace ovlivňuje výslednou geometrii objektu.  

Segmentační proces je rovněž náchylný k chybám z pod/pře-segmentace. Vede to 
k situaci, kdy mohou vzniknout objekty, které nepřesně reprezentují skutečné prvky. Pod-
segmentace tvoří větší objekty, které zahrnují více než jeden skutečný prvek a zahrnují 
více smíšených tříd. Pře-segmentace tvoří menší objekty reálného světa, které musí být 
následně slučovány, aby vznikly reálné reprezentace skutečných prvků. Obě skutečnosti 
vedou ke vzniku objektů, které nereprezentují vlastnosti reálných prvků a mohou snižovat 
klasifikační přesnost. 

Budoucnost detekce změn 
Původní informace získané pomocí dálkového průzkumu měly omezenou prostorovou, 
spektrální a časovou rozlišovací schopnost, která byla limitující pro metody detekce změn. 
V minulých desetiletích se rozlišovací schopnost neustále zlepšovala a data jsou díky niž-
ším pořizovacím nákladům a lepším senzorům využívána stále více. Stejný vývoj se oče-
kává i v budoucnosti. Mnoho dlouhodobých programů jako je Landsat, SPOT, ANHRR 
poskytují data již 20-30 let. Tyto programy budou pokračovat i nadále a rozlišovací přes-
nost se bude stále zlepšovat. Díky těmto programům jsou dostupná data pokrývající dlouhé 
časové období. S vypouštěním nových družic bude stále více prováděna detekce změn na 
snímcích pořízených různými senzory s různými prostorovými i spektrálními charakteristi-
kami. 

Dřívější tradiční metody detekce budou pravděpodobně používány i v budoucnu, ale 
se stále větší dostupností přesnějších dat a výkonnější počítačové techniky budou vyvinuty 
modernější technologie. 
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Abstrakt: Javad Ashjaee (prezident společnosti JAVAD GNSS) vysvětluje své představy 
o budoucím vývoji GNSS, kde vidí zejména nezbytnost zpřísnění požadavků na efektivní 
využívání radiofrekvenčního spektra. To bude podporovat vznik nových, dokonalejších 
přístrojů, vybavených levnými, ale vysoce kvalitními filtry, zajišťujícími ochranu před 
různými interferencemi se zdroji mimo GNSS pásma a v blízkých pásmech. Pak budou 
moci uživatelé širokopásmově monitorovat a registrovat rušení v signálových satelitních 
pásmech, a pro nové technologie se otevřou možnosti širšího a produktivnějšího využívání 
všech pásem radiofrekvenčního spektra. 

Při uvažování o perspektivách rozvoje technologií globálních navigačních satelitních 
systémů (GNSS) vidím, že narůstá potřeba zpřísnění požadavků na efektivní využívání 
radiofrekvenčního spektra. Je třeba vypracovat oficiální standardy pro nové přijímače 
GNSS. To bude stimulovat procesy vývoje dokonalejších přístrojů, vybavených nepříliš 
drahými, ale vysoce kvalitními filtry, zabezpečujícími ochranu před různými mimopásmo-
vými zdroji rušení, nalézajícími se blízko i daleko od pracovního frekvenčního pásma. Což 
pak umožní uživatelům využívat širokopásmový monitoring a registrovat rušení v pásmech 
satelitních signálů, a pro mnohé technologie otevře možnosti produktivnějšího využívání 
všech pásem radiofrekvenčního spektra. 

Správa radiofrekvenčního spektra 
V důsledku bezprecedentního technologického rozvoje ve všech odvětvích je radi-
ofrekvenční spektrum velmi přetížené. V současné době stojí všechny země před úkolem 
nalézt způsoby pro efektivnější využívání tohoto zdroje. Vymezování pásem radi-
ofrekvenčního spektra a získávání licencí na jejich využívání je velmi drahé, a kromě toho, 
některé zainteresované osobnosti činí všechno možné, aby si zachovaly vlastnická práva na 
libovolné části spektra a nepřipustily tam možnost konkurence. 

Začíná ostrý boj, veřejný i zákulisní, který lze nazvat „válkou o spektrum“. Vstupují 
do ní mohutné společnosti, velké zdroje, politikové, zájmové skupiny. 

Rušení v pásmech signálů GNSS 
Rušení ve frekvenčních pásmech signálů družic existovalo vždy a existuje všude, kam při-
chází z různých zdrojů, zjevných a neznámých, záměrných i náhodných. Do kmitočtových 

http://www.geoprofi.ru/default.aspx?mode=binary&id=1640%20�
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pásem těchto signálů může pronikat vyzařování televizních vysílačů, radarů a jiných vysí-
lání, včetně amatérských. Všechny vysílače totiž vyzařují nejen vlastní základní  kmitočty, 
ale také jejich harmonické (vyšší) frekvence. Ty jsou obvykle mnohem slabší, než základní 
signál, ale mohou být poruchami pro družicový přijímač, pokud dosti výkonná harmonická 
zapadá do pásma frekvencí signálů GNSS. 

S pomocí filtrů a softwarů, vyvinutých (autorovou) společností JAVAD GNSS 
a zabudovaných do jejích antén a přijímačů může každý uživatel snadno uvidět a kontrolo-
vat rušení, působící v různých místech, zejména ve městech, kontrolovat je, dostávat auto-
matická hlášení o jejich přítomnosti a činit potřebná opravná opatření. 

Přijímače GNSS 
Běžně používané přijímače GNSS značně trpí nedokonalostmi konstrukčních řešení. Při-
tom však existují technologie pro ochranu vysoce přesných vlnění elektromagnetických 
signálů GNSS před účinky mimopásmových rušení, vyskytujicich se v dnešním radi-
ofrekvenčním prostoru. Přitom není důvod zakazovat používání radiofrekvenčních pásem 
poblíž spektra satelitních signálů - což pouze způsobí jejich neefektivní využívání. Avšak 
výroba přijímačů, nechráněných před rušením, pokračuje, což pouze přidává problémy pro 
jejich uživatele. 

Pro mnoho průmyslových výrobků, třeba pro pneumatiky, existují normy, ale pro 
přijímače GNSS, které se využívají i v kriticky důležitých aplikacích, normy nejsou. Ani 
pro civilní aplikace v geodézii, geologii, letectví, kde jsou normy pro všechny možné dru-
hy jiných zařízení. Místo aktivního postupu, instalace protišumových filtrů do přijímačů, 
příslušné organizace požadují zachovat kmitočtová pásma poblíž frekvencí GNSS a zaká-
zat jejich používání pro jiné uživatele. (Tato úvaha poněkud vypadá jako reklamní agitace 
pro přijímače  JAVAD GNSS se zabudovanými filtry - viz výše.) 

Monitorování a poskytování informací o rušení je velmi žádoucí pro základnové sta-
nice GNSS, a také pro uživatele každé družicové aparatury, aby mohli posoudit „porucho-
vou“ situaci před zahájením měření, podobně jako piloti si ověřují povětrnostní podmínky 
před každým startem. 

Zde následují odstavce, týkající se specifických vlastností přijímače GNSS TRIUM-
PH-VS s jeho analyzátorem frekvenčního spektra a sledováním fázových skoků, popisem 
tabulek a grafů. Jsou tam dva (v překladu vypuštěné) grafy frekvenčních spekter a koefici-
entů zesílení - jeden pro „čistý“ prostor v kmitočtovém okolí signálů GNSS, druhý s ruše-
ním. Jde patrně o reprodukce z monitoru - grafům i textu chybí údaje o jednotkách, očíslo-
vání stupnic na osách (jsou tam „záhadná“ čísla na ose x a vůbec nic na ose y), význam 
barevných značení. Další odstavec má obecnější platnost: 

Analyzátor fázových skoků dává možnost posoudit vliv rušení na výsledky měření 
GNSS. Podle výskytu a frekvence výpadků sledování signálů lze usuzovat o pravděpodob-
nosti získání přesného řešení. Čím více je fázových skoků, tím menší je pravděpodobnost 
fixovaného řešení, tím déle bude třeba čekat na řešení v režimu RTK nebo shromažďovat 
více „surových“ měření pro postprocessing. 

Dále se praví, že pro spuštění analýzy kvality signálů GNSS a situace rušení postačí 
stisknout příslušné tlačítko na dotykové obrazovce, přičemž analýzy budou probíhat na 
pozadí, bez přerušování měření. A uvádí se základní charakteristika „unikátního filtru J-
Shield, vyvinutého společností JAVAD GNSS.“ A autorovy závěry: 
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Podle mého názoru pro úspěšnou budoucnost průmyslu GNSS je nezbytné: 

• vypracovat a schválit zvláštní normy pro satelitní přijímače; 
• vyráběné přístroje vybavovat kvalitními pásmovými filtry. 

 
Výsledkem bude to, že: 

• přijímače budou kvalitnější, jejich cena poklesne (???), zatímco uživatelé získají 
doplňkové výhody; 

• monitoring a zprávy o rušení se stanou nedílnými vlastnostmi přijímačů; 
• radiofrekvenční pásmo poblíž spektra signálů družic GNSS bude uvolněno pro 

efektivnější využívání. 

Adeline, K. R. M VÚGTK 6 722 
 
Detekce stínů na leteckých snímcích s velmi vysokým rozlišením : 
srovnávací studie 
 
[Shadow detection in very high spatial resolution aerial images : A comparative study] / 
K. R. M. Adeline, M. Chen, X. Briottet, S. K. Pang, N. Paparoditis. - In: ISPRS 
J.Photogram.Rem.Sens. - ISSN: 0924-2716. - Č. 80 (2013), s. - Res. ang. - Lit. 44. 
 
Přeložil J.  Ugorný (zkráceno) 
Zdiby : VÚGTK, 2012. - 3 s. 
 
 
Klíčová slova: detekce stínů, zastavená oblast, vysoké prostorové rozlišení, multispektrální 
a hyperspektrální 
 
Abstrakt: důležitý krok předzpracování snímků a scén pro řadu aplikací v oblasti dálkové-
ho průzkumu Země. Zejména pro snímky s vysokým rozlišením. Ve spletitých zastavěných 
oblastech mohou stíny zabírat podstatnou část snímku. 

Ignorováním těchto oblastí by mohlo dojít k chybám v různých aplikacích. Abychom 
lépe porozuměli vyzařovacímu vlivu stínů, byla provedena fyzikální studie na simulova-
ném obydleném území. Byly analyzovány nejmodernější metody detekce stínů a kategori-
zovány do šesti tříd: prahování, modely stálých barev, segmentování objektu, geometrické 
metody, fyzikální metody, řízené a neřízené metody strojového učení. Některé metody 
byly vybrány a testovány na velkém množství dat multispektrálních a hyperspektrálních 
leteckých snímků s vysokým rozlišením. Zvolené databáze obsahují různorodost typických 
západních městských oblastí. Výsledky byly srovnány na základě přesných referenčních 
stínových masek. Nejlépe si při testech vedla metoda prahování s RGB a NIR pásmy - 
průměrná přesnost 92,5 %. Následovaly fyzikální metody, např. Richterova metoda s přes-
ností 90,0 %.  
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Úvod 
Analýza stínů se běžně používá v mnoha aplikacích dálkového průzkumu. Např. u satelit-
ních senzorů s nízkou rozlišovací schopností jsou stíny mraků opravovány za předpokladu, 
že snímaná oblast je plochá. Nicméně s nástupem nových senzorů s vysokou rozlišovací 
schopností je v případě hornatých a urbanistických oblastí nezbytné brát v úvahu rovněž 
stíny vzniklé díky geometrii dané oblasti. 

Ignorování vlivu vyzařování stínů vede k jejich chybnému vyhodnocení. Na jedné 
straně radiometrické deformace ve stínech by mohly snížit účinnost  mnoha aplikací, jako 
je rozpoznání objektu, mapování zemského povrchu, detekce objektů, video sledování, 3D 
rekonstrukce, monitorování dopravy atd. Detekce stínů se tak stává prvním nezbytným 
předzpracováním vedoucím ke zlepšení výsledků. Na druhou stranu mohou být stíny pova-
žovány za zdroj sémantických a geometrických informací. Některé urbanistické aplikace 
využívají prostorové prvky stínů, jako je jeho tvar či délka, a směr slunečního svitu. V ta-
kovém případě automatická detekce stínu usnadní automatickou extrakci parametrů ze 
snímku. 

Doposud se nikdo nezabýval detekcí stínů z jednotlivého leteckého snímku s vyso-
kým rozlišením pro multispektrální a hyperspektrální data v městských oblastech. Cílem 
studie je pomocí srovnání prozkoumat stávající nejmodernější algoritmy detekce stínů 
a vyhodnotit výkon zvolených metod pro multispektrální a hyperspektrální data. Kvůli 
automatizaci byla dána přednost metodám, které vyžadují malý počet parametrů zadáva-
ných uživatelem. Byla použita testovací databáze mnoha městských a předměstských ob-
lastí s prostorovou přesností 0,12-0,50 m. Přesnost vybraných metod  byla potom vyhod-
nocena srovnáním s přesnými referenčními maskami stínů, které byly vytvořeny ručně. 

Studie postupně popisuje vyzařovací vliv stínů, zkoumá některé metody detekce stí-
nů a vybírá nejvhodnější algoritmy pro další analýzy. Dále se zabývá databází a měřítky 
výkonnosti použité při hodnocení zvolených metod detekce stínů a prezentuje experimen-
tální výsledky. Na závěr jsou uvedena některá doporučení. 

Stíny z hlediska fyziky 
Tato část pojednává o vyzařování stínů v porovnání s nestíněnou oblastí. 

Stín vzniká na části objektu v okamžiku, kdy tato není osvětlená přímým světlem 
a vytváří se na ní stín způsobený předmětem blokujícím přímé světlo. Stín lze dále rozčle-
nit na stín (přímé světlo je plně blokováno) a polostín (přímé světlo je blokováno jen čás-
tečně). Tato studie nerozlišuje mezi stínem a polostínem. 

Kromě toho, že se stín jeví tmavší, má také méně zřetelné vlastnosti, které lze nejlépe 
demonstrovat z hlediska vyzařování. Pro stín lze definovat následující vlastnosti: 

• Stíny mají mnohem menší vyzařování než jejich osvětlené protějšky v celém 
vyzařovacím spektru. 

• V oblastech, jako je městská zástavba, nemusí být vliv reflekce díky 3D okolí 
zanedbatelný. 

• Vyzařování zastíněných oblastí se zvyšuje od krátkých po dlouhé vlnové délky 
díky rozptylu, takže se stíny lépe rozliší od nezastíněných oblastí v NIR pásmu než 
ve viditelném pásmu. 
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• Vyzařování zastíněných oblastí je závislé na typu materiálu.  
 

Metody detekce stínů 
V literatuře je popsáno mnoho způsobů detekce stínů a často jsou děleny do dvou tříd: me-
tody založené na vlastnostech a metody založené na modelu. V této studii jsou zahrnuty 
další dvě třídy - založené na fyzikální podstatě a metody strojového učení. 

Metody založené na vlastnostech berou v úvahu vlastnosti stínu přímo vyvozované 
ze snímku. To zahrnuje jak radiometrické atributy tak strukturální. Příkladem jsou praho-
vání, modely stálých barev a objektově orientované algoritmy. Naproti tomu metody zalo-
žené na modelu spoléhají na apriori informace, jako jsou 3D geometrie sledované oblasti 
nebo atmosférické podmínky. V této studii je tato třída prezentována geometrickými meto-
dami. Obě metody jsou prováděny přímo na datech záření. Metody založené na fyzikální 
podstatě obecně využívají odrazivost materiálů a vyžadují atmosférickou korekci. Metody 
strojového učení obecně popisují nekontrolované shlukování nebo kontrolovaný trénink se 
znalostí referenčního vzorku. 

Samotný experiment a metody 
Pro testování byla vybrána široká oblast městských částí s vysokým rozlišením. Vybrané 
oblasti se liší klimatem (nízko a vysoko položené oblasti), obsahem (od hustě osídlených 
oblastí až po venkovské), geometrií (různé úhly slunečního záření) a materiály s různým 
vlivem na sluneční záření (nízká až vysoká odrazivost). Např. snímek "Urban Canyon" se 
skládá převážně se silnic, budov a jejich stínů, zatímco snímek "Garonne River" obsahuje 
většinou silnice, stezky, budovy, stromy a vodu. Různorodost oblastí přirozeně ovlivňuje 
tvar histogramů, které pomáhají testovat metody prahování. Větší množství objektů s růz-
nými 3D tvary je reprezentováno datovými sadami, které umožňují vyhodnocení výkonu 
geometrických metod. Spektrální různorodost materiálů pomáhá k testování metod založe-
ných na fyzikální podstatě. Pro vyhodnocení nejmodernějších algoritmů byly ručně vytvo-
řeny referenční masky stínů pomocí multispektrálních kanálů a Photoshopu. 

Celková přesnost udává přesnost jak zastíněných tak nezastíněných oblastí a zachází 
s nimi stejně bez ohledu na velikost vzorku. Pro malé množství stínových pixelů nemusí 
vysoká přesnost jednoznačně naznačovat, že detekce stínů byla provedena s vysokou přes-
ností. Z hlediska detekce stínů se tato studie zaměřuje více na přesnost stínových pixelů. 

Výsledky a závěry 
Studiem fyzikálních vlastností stínů a vlastností nejmodernějších algoritmů jejich detekce, 
které lze rozdělit do šesti tříd, lze konstatovat následující. 

Prahování využívající pouze NIR pásmo dává dobré výsledky pro detekci stínů. 
Zejména proto, že umí zcela zřetelně rozlišit zastíněné a osvětlené oblasti. Nicméně stíny 
byly často zaměněny za vodní plochy. Použitím dodatečného viditelného pásma lze dosáh-
nout navýšení přesnosti z 83 % na více než 90 %. Při použití pouze RGB pásma si vede 
poměrně dobře metoda stálých barev -87.5 %. 

Z hlediska fyzikálně založených metod se zdá, že Richterova metoda umí zlepšit de-
tekci stínů, zejména snížením zaměňování materiálů - např. vodní plochy versus málo od-
razné materiály. Nevýhodou je skutečnost, že musí být k dispozici přesná metadata pro 
atmosférickou korekci. Další fyzikálně založená metoda, SMACC, si také vede poměrně 
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dobře. Je relativně rychlá, ale její hlavní výhoda je ve vysoké automatizaci. SMACC byla 
testována s vyzařovacími daty, ale její výkon lze zvýšit pomocí atmosférické korekce. Vý-
kon obou metod závisí na volbě prahu.  

Metody řízeného strojového učení, SVM, mají také dobré výsledky. Vyžadují však 
reprezentativní vzorky skutečného povrchu. Na druhé straně neřízená clusterová K-means 
metoda vyžaduje uživatelský vstup, např. počet tříd. Funguje poměrně špatně u snímků, 
které obsahují velké množství vegetace. 

Geometrické modely generují stínové masky z 3D modelu scény bez použití vyzařo-
vání jako vstupu, jak je to běžné u jiných metod. Jejich výkon striktně závisí na prostoro-
vém rozlišení 3D modelu a jeho zhotovení ze snímku. Metoda je stabilní vzhledem k mate-
riálovým vlastnostem a umí generovat stínovou masku s velkou spolehlivostí. Jako taková 
umí poskytnout dobré vzorky pro metody řízeného strojového učení. 

Mezi různými studovanými metodami poskytují metody Nagao a Richterova nejlepší 
výsledky s minimem uživatelských vstupů. Použitím těchto metod spolu s geometrickými 
modely může výrazně zvýšit přesnost detekce. Budoucí práce se zaměří na rozlišení nízko-
odrazných materiálů a zrcadlových objektů a metody detekující splynutí dodatečných stí-
nů. Doposud bylo porovnání různých metod založeno na datech z vícenásobných kanálů. 
Dá se očekávat, že jejich výkon se zlepší použitím hyperspektrálních dat.  

D´Agostino, Laurent    VÚGTK 24 121  
 
Lasergrammetrie a fotogrammetrie použité při archeologických studi-
ích středověkých hradišť - francouzsko-italský program výzkumu 
hradů v horách   
 
[Lasergrammetrie et photogrammetrie appliquees a l´etude archeologique des chateaux 
medievaux: Le programme franco-italien AVER - des montagnes de chateaux] /. L. 
D´Agostino,  Ch. Guffond, G . Sartorio, O. Veissiere, A. Bryer. - In: 
Bull.Soc.franç.Photogram.Télédét. - ISSN 0244-6014. - Roč.112, č.201 (2013), s.13-26 : 
21 obr. - Res. fr., angl. - Lit. 16 
 
Přeložil D.  Dušátko (zkráceno) 
Zdiby : VÚGTK, 2013. - 2 s. 
 
 
Klíčová slova: laserové skenování, fotogrammetrie, hradiště, archeologie, středověk, 3D  
modelování  
 
Abstrakt: Realizace programu evropské archeologické a architektonické služby AVER 
(Ancien Vestiges En Ruine) výzkumu konstrukce a restaurování středověkých hradišť 
s využitím výsledků jejich 2D, 3D skenování a 3D vizualizace. Prezentace snímání a kar-
tometrického zpracování objektů D´Alinges a Graines v pohraničních lokalitách Haute-
Savoie (Francie) a Vallée d´Aoste (Itálie); použitá technika, pracovní postupy a porovnání 
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kvality výsledků tradičního, klasického měřického a moderního zobrazování a mapování; 
pracovní spolupráce mezi archeology a zeměměřiči sousedících zemí. 

Úvod 
Probíhající mezinárodní studie konstrukčních principů architektury a výstavby středově-
kých hradišť a opevněných budov v Evropě, aplikace aktuálních výstupů lasergrammetric-
kých, fotogrammetrických snímání na dosavadní dokumentační přístupy a jejich renovaci 
v souladu se stavem objektů, krajiny a geologickým vývojem okolního terénu. 

 
 

 
 

 Letecký snímek hradiště Alinges a pozemní snímek zříceniny Graines 
 

 
Je rozvedena problematika archeologických a architektonických požadavků na pro-

gramy snímání, zpracování a na výsledky, strategii vyhodnocování s ohledem na historické 
okolnosti průběhu jejich výstavby ve středověku (rozvedeny), válečného využití a jejich 
poškození, stárnutí stavebního materiálu, vlivů počasí a možnosti jejich restaurací a rekon-
strukcí. Charakteristiky požadavků - otáčivá a výběrová prezentace objektů a jejich částí 
v 3D, možnosti lokálních selekcí, odstraňování vegetace, pořízení vrstevnicových plánů 
terénu a posouzení možností architektonických interpretačních analýz. 

Projekt, průběh prací v terénu, použité metody 
Zpracování projektu probíhalo v úzké součinnosti architektů, archeologů, historiků a ze-
měměřičů. Požadovány jsou - topografické plány vybraných lokalit v měřítku 1:500 řádově 
na plochách cca 5 ha, digitalizované lasergrammetrických struktur s rozlišením 1cm až 
2cm, u vybraných lokalit historických staveb 5mm; výšky a ortofotografie lokalit 
k restaurování objektů s rozlišením 5mm, vytvoření 3D modelů vybraných prostor. Násle-
duje výčet, charakteristiky chronologických, stratigrafických dat a použité dokumentace 
(připojeny obr.), popisy postupů a etap franko-italských archeologických studií s využitím 
nasnímaných digitálních lasergrammetrických detailů v kombinaci s podklady letecké fo-
togrammetrie a topografickými plány. Velká pozornost je věnována dokumentování průbě-
hu terénního reliéfu, jeho detailům s připojením prostorového vyznačení polohově riziko-
vých prostorů. 
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Lasergrammetrická technika a  digitální snímání zřícenin Château-Vieux d´Allinges  
 
 
  

 
 

Model 3D hradiště Château-Vieux d´Allinges  

Závěr 
Shrnutí technologických lasergrammetrických, fotogrammetrických postupů, analýz arche-
ologických charakteristik objektů a interpretace jejich výsledků zaměřených na potřebné 
rekonstrukce. Doporučení k zavedení specifických přírodních a právních katastrálních 
opatření k ochraně památek a pro jejich veřejné zpřístupnění. Jsou zdůrazněna specifika 
odlišností v použití obou technologií oproti tradičním měřickým a snímacím postupům a 
také oproti moderním snímacím metodám, již běžně používaným v zeměměřictví a mapové 
tvorbě.  
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 VÚGTK 2 332 
 
Nový kompaktní přijímač GNSS - Leica Viva GS14 : výkonný a flexi-
bilní 
 
[Der neue kompakte Leica Viva GS14 GNSS-Empfänger : Leistungsstark und flexibel] / 
In: AVN Allg.Vermess.Nachr. - ISSN 0002-5968. Roč.120, č.3 (2013), s.112 : 1 obr.  
http://www.leica-geosystems.com/GS14 
 
Přeložil K. Diviš (zkráceno) 
Zdiby, VÚGTK, 2013.- 1 s. 
 

 
Leica Geosystems rozšířila řadu Viva o nový výkonný přijímač GNSS. Nová lehká kon-
strukce s komunikační jednotkou integrovanou v těle činí Leica Viva GS14 nanejvýš flexi-
bilní. Leica Viva GS14 se tak stává ideálním nástrojem k řešení různých měřických úloh. 
Výkonný přijímač s pohodlnou obsluhou poskytuje spolehlivé výsledky.  

Leica Geosystems uvádí s Leica Viva GS14 na trh přijímač GNSS, ve kterém se spo-
jují desetileté znalosti a zkušenosti s nejnovější technologií GNSS. Ze základu nová kon-
strukce nabízí zákazníkovi vedle známé vysoké kvality a moderního designu více flexibili-
ty a spolehlivosti.  

Kompaktní Leica Viva GS14 nabízí v mnoha variantách provedení a nasazení vyso-
ký komfort při měření v terénu. Může být snadno kombinován s dalšími přístroji řady Lei-
ca Viva, např. totální stanicí. Tak mohou být určeny souřadnice stanoviska jediným stisk-
nutím knoflíku.  

Leica Viva GS14 používá technologii Leica Geosystems. S osvědčenými technologi-
emi SmartTrack a SmartCheck může měření s Leica Viva GS14 dosahovat nejvyšší kvali-
ty. RTK-řešení bude postupně zlepšováno, což zajistí spolehlivost touto metodou určených 
souřadnic. S inovací technologie Leica xRTK nabízí GNSS-System také polohy za nejob-
tížnějších měřických podmínek. Leica Viva GS14 je bezpečnou investicí, zvláště při do-
stupnosti družicových signálů. V prodeji je od prosince 2012.  

Roulier, G VÚGTK 7 992 
 
Řízení stavebních strojů - použití inteligentních měřických systémů při 
stavbách silnic a inženýrských pracech  
 
[Pilotage de machines de chantier - Utilisation de systémes de mensuration intelligents 
dans les travaux routiers et de génie civil]  / G. Roulier - In: Geom.Schweiz : Geo-
Inform.u.-Land-Mgnt - ISSN 1660-4458. - Roč.111, č.3 (2013), s.100-101 : 6 obr., 1 tab. - 
Res. něm., ital. 
 
 

http://www.leica-geosystems.com/GS14�
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Přeložil D. Dušátko (zkráceno) 
Zdiby : VÚGTK, 2013.- 2 s. 
 
 
Klíčová slova: stavební stroje, druh prací, dálkové ovládání ve 2D a 3D, příslušné        
přístrojové vybavení,  
 
Abstrakt: Technologie pilotního řízení a ovládání stavební techniky prostřednictvím dál-
kového laserového přenosu vizuálních informací v 2D a 3D v kombinaci s polohovými 
daty GNSS/GPS; popisy měřického ovládání se složkami výbavy s 2D a technologií s 3D, 
příprava dat a měřické práce; specifika nových stavebních postupů s použitím inteligent-
ních měřických systémů v porovnání s klasickými postupy stavebních prací za osobní pra-
covní přítomnosti zeměměřičů; výhodnost pro rozsáhlé pracovní projekty a výstavbu dál-
nic. 

Ovládání stavební techniky v režimu 2D 
Měřická příprava terénu, vytvoření sítě výškových kót pro výšková připojení stavební 
techniky (uvedeny - bagr, buldozer, grejdr, povrchová frézování, dláždění, okrajové zdivo 
komunikace); příprava měřických senzorů, uvedeny složky - rotační laser, laserový přijí-
mač, kompas a 2D displej; přesnost 2D řízení cca ±1cm. Dálkové snímání, obrazový pře-
nos situace, funkce speciálního software a vkládání informací do výkonné mechaniky: 

 
 

 
 

Příklad řízení prací buldozeru v systému 2D s laserovým snímačem 

 

Ovládání stavební techniky v režimu 3D 
 

Řízení pracovních operací podle reálných prostorových snímků a projektových modelů na 
displeji a polohových údajů GNSS/GPS (jak pro pracovní objekty tak pro polohu stavební-
ho stroje s operátorem), další senzorové složky - rotační laser, altrasenzory, kompas, tech-
nika GNSS/GPS s powerboxem, motorizované totální stanice, 3D-dispeje s PC; rozšíření 
rozsahu prací, dosahovaná přesnost 3D řízení ±3-5cm, pro totální stanici ±0,5-1cm. 
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Příprava dat a měřické práce 
Příprava dat a měření jsou pro technologii 2D minimální, pouze je nezbytné výškové za-
bezpečení; pro technologii 3D je zapotřebí připravit před stavebními pracemi v terénu digi-
tální plochu (DGM/DTM) projektu výstavby, plánovací bázi CAD s georeferencovaným 
projektem výstavby v 3D; uvedeny fáze přípravy, vybavenost referenčními stanicemi GPS 
a využití mobilních telefonů. Porovnání průběhu prací s technikou 2D a technologiemi 3D, 
nezbytnost průběžných funkčních systémových kontrol; úloha zeměměřických inženýrů ve 
fázi přípravy a v průběhu řízení prací v terénu; perspektivnost měřických prací v rámci 
systémů inteligentních technologií řízení stavebních prací. 
 

 
 

Koncepce řízení průběhu prací stavební techniky v 3D 
 

  

                                                        
      
      PC obrazovka pro řízení průběhu                                        Řízení práce bagru při 3D  
    činností mechanizace v systému 3D                                       prostřednictvím GPS/GNSS 
 

 

 
                                       Řízení 3D průběhu různých stavebních prací prostřednictvím totální stanice 
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García-San-Miguel, D.  VÚGTK 6 722 
 
Geometrická kalibrace pozemního laserového skeneru pomocí doda-
tečný místních parametrů : automatická strategie 
 
[Geometric calibration of a terrestrial laser scanner with local additional parameters : An 
automatic strategy] / D. García-San-Miguel, J.L. Lerma - In: ISPRS J.Photo-
gram.Rem.Sens. - ISSN 0924-2716 . - Č.79 (2013), s.122-136 : 12 obr., 3 tab. - Res. ang. - 
Lit.27. 
 
Přeložil J. Ugorný (zkráceno) 
Zdiby : VÚGTK, 2012. - 2 s.  
 
 
Klíčová slova: kalibrace, automatizace, vyrovnání, laserové skenování, parametry,      ge-
ometrie 
 
Abstrakt: Využívání systémů laserového pozemního skenování stabilně roste v mnoha 
odvětvích. Jedná se především o technické obory, obory zabývající se Zemí, architekturu, 
3D modelování a mapování. Stejně jako další přesné přístroje, také tyto systémy poskytují 
měření s neodmyslitelnými systematickými chybami. Systematické chyby umí výrobce 
korigovat před samotným dodáním přístroje, občas se dají korigovat i poté. Zde prezento-
vaný přístup se zabývá surovými měřenými daty získanými laserovým skenováním s doda-
tečnými parametry - sadou geometrických kalibračních parametrů modelujících systema-
tickou chybu přístroje, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků. Tím se zlepší celko-
vý průběh prací díky menšímu filtrování dat, lepší registraci a lepšímu 3D modelování. 
Tato zpráva prezentuje plně automatickou strategii pro kalibraci dat z geometrického po-
zemního laserového skenování. Strategie je testována pomocí vícenásobných skenů získa-
ných fázovým pozemním skenerem FARO FOCUS 3D. Pro zpřesnění surových dat byla 
provedena kalibrace pomocí místních parametrů a pro výběr nejvhodnější sady dodateč-
ných parametrů se navrhuje využít vážený matematický index. Jsou popsána jednotlivá 
zlepšení a zdůrazňuje se nutnost korekce pozemního laserového skeneru před pořízením 
vícenásobných datových sad. 

V okamžiku nákupu laserového skeneru dostává kupující od výrobce odhadovanou 
přesnost přístroje a předpokládá, že úhlová i délková přesnost je správná. Avšak tato přes-
nost je velice závislá na mnoha faktorech, jako jsou věk, opotřebení a používání přístroje, 
nevyhnutelné nárazy přístroje a specifické podmínky jednotlivých prací, jako je vzdálenost 
k objektu, úhel dopadu a odrazivost. Díky tomu jsou odhady chyb výsledných souřadnic 
získaných pomocí skenerů z pohledu uživatele obvykle příliš optimistické. 

Všechny měřící přístroje by měly být oproštěny od systematických chyb. Laserové 
skenery obzvlášť, a to díky obrovskému množství rychle získávaných dat. Proto je nutná 
znalost a modelování úhlových a délkových chyb, aby bylo možno dosáhnout kvality 
a spolehlivosti dat. Navíc tím lze dosáhnout menších nároků na zpracování informací, 
např. filtrování a vyhlazování dat. 

Různí autoři navrhli různé parametrizace, aby definovali chyby přítomné v datech la-
serového skenování. Metody geometrické kalibrace jsou rozděleny do dvou skupin založe-
ných na měřeném objektu - buď dvourozměrný prvek nebo bod. 
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První výzkumy o určení přesností a systematických chybách laserových skenerů v 
roce 2000 srovnávaly samotná měření se základnou měřenou pomocí elektronických dál-
koměrů. Výsledkem řady výzkumů byl v roce 2007 model prezentovaný Lichtim a skláda-
jící se z 21 parametrů. Jiní autoři vyvinuli jiné modely. Např. Schneider v roce 2009 navrhl 
model s 20 dodatečnými parametry, kde většíma z nich je shodná jako u Lichotit modelu. 
González-Aguilera a kol. představili svůj vlastní 8-parametrický model založený na klasic-
ké topografii. 

Kromě auto-kalibračních modelů je přesnost pozemního laserového skeneru rovněž 
zkoumána srovnáváním měření se standardně kalibrovanými objekty nebo dobře známými 
vzdálenostmi. González-Jorge a kol. (2011) využili levného zařízení skládajícího se z ka-
librovaných koulí a kostek a srovnávali očekávaná měření s těmi, kterých dosáhli, aby tak 
mohl určit přesnost. Kersten a kol. (2005) provedli test se sestavou koulí, cílů a hranolů 
imitující síť vzdáleností přesně určených za různých podmínek (venku i v uzavřených pro-
storách), aby analyzovali vliv stativů a povrchových charakteristik. 

Tento článek popisuje kompletní parametrizaci laserového skeneru a navrhuje plně 
automatickou strategii k nalezení nejlepší sady dodatečných parametrů. Účel této strategie 
je dvojí: Za prvé, usnadnit geometrickou kalibrační strategii při dodržení maximální prů-
kaznosti a za druhé, zajistit stejná kritéria k vyhodnocení různých kalibrací. Dále je prezen-
tována matematická strategie k určení indexu bezrozměrné kvality, který bude použit 
k výběru dodatečných parametrů potřebných pro finální sadu. Stabilita parametrizace je 
testována na čtyřech různých datových sadách. Na základě výstupních rozdílů autoři navr-
hují auto-kalibrační přístup bez lokálních parametrů pro každou skenovací stanici. Refe-
renční síť je tvořena cíli přesně zaměřenými totální stanicí. Referenční síť je zaměřena la-
serovým skenerem FARO FOCUS 3D. Rozdíly mezi oběma datovými sadami jsou mode-
lovány různými sadami dodatečných parametrů, aby byly minimalizovány systematické 
chyby a jsou testovány na různých kombinacích bodů. Pro tento účel byl  použit členy fo-
togrammetrické a laser-skenovací výzkumné skupiny (GIFLE) na polytechnické universitě 
ve Valenci LASERGIFLE software. 

V následujících kapitolách je podrobně rozebírán matematický model geometrické 
kalibrace, automatická strategie použitá pro provedení geometrické kalibrace, pořizování 
dat a prezentace výsledků různých geometrických kalibrací. Z těchto podrobných popisů 
vyplývají následující závěry. 

Toto pojednání navrhuje kompletní automatickou strategii pro auto-kalibraci pozem-
ního laserového skeneru. Toto je testováno na laseru FARO FOCUS 3D. Dosáhlo se ho-
mogenního vylepšení čtyř různých datových sad s využitím místních dodatečných paramet-
rů. Zlepšení dosažené po geometrické kalibraci je kolem 20 % pro měřené veličiny, 40 % 
pro sady bodů (point clouds), 14 % pro rozptyl v měřených segmentech, 13 % pro skeno-
vané souřadnice a 33 % pro kontrolní body. Rovněž se testuje stabilita globálních paramet-
rů (tytéž parametry pro každou skenovanou polohu) a navrhují se různé chybové modely 
pro každou skenovanou polohu. Po testování poměru zlepšení dosaženého ve všech dato-
vých sadách se zdá být korekce měření laserovým skenerem nezbytná, i když se měří s 
novým přístrojem jako je FARO FOCUS 3D. Následná práce se sadami bodů bude snad-
nější a rychlejší díky méně náročnému filtrování a vyhlazování. Nestabilita dosažená růz-
nou parametrizací pro stejný přístroj naznačuje nestabilní systematické chyby pokaždé, 
když je přístroj spuštěn. Proto je navržena aplikace místních dodatečných parametrů při 
auto-kalibraci, aby bylo nalezeno nejlepší řešení pro každý projekt. Navíc by měla být de-
finována standardní strategie, která by zajistila stejná kritéria pro všechny auto-kalibrace. 



Novinky Zeměměřické knihovny® 3-4 / 2013 
 

 
 
 

29 
 

Výsledky dosažené v oblasti geometrické kalibrace jsou různé, hlavně díky velké va-
riabilnosti přístrojů používaných k testování modelů. Většina z nich uvádí následovná vý-
razná zlepšení: 48-36 % pro vzdálenost, 80-30 % pro horizontální úhel a 74-31 % pro výš-
kový úhel. 

Standardní odchylky měřených veličin a souřadnice nejsou validní pro vytváření 
srovnání, protože čím více parametrů je zahrnuto v modelu, tím menší je disperze nezjiště-
ných chyb. Obecně platí, že řešení, které prezentuje nejlepší index kvality, je to používající 
nekorelované parametry, protože některé korelované parametry mají velký vliv na přesnost 
externích parametrů. Výsledky prvních tří datových sad, které byly získány klasickou me-
todou nejmenších čtverců, jsou poměrně homogenní. Ve čtvrté datové sadě se koeficient 
zlepšení mírně liší, protože sada byla zpracována pomocí jiného statistického parametru - 
střední absolutní odchylky. 

Prezentována metodologie je plně automatická a odpovídá relevantním statistickým 
kritériím pro validaci kalibrace laserových skenovacích systémů. Výběr buď globálních 
nebo lokálních dodatečných parametrů závisí na samotném laserovém skeneru. Ideální by 
bylo mít globální dodatečné parametry za všech okolností. Nicméně pokud chce uživatel 
dostat od svého přístroje maximum, a kalibrace s globálními parametry nedává uspokojují-
cí výsledky, je řešením kalibrace s lokálními parametry. 

 

Krynski, Jan VÚGTK 46 969 
 
O trvalé úloze geodynamiky v moderních výškových a tíhových refe-
renčních systémech 
 
[On a lasting role of geodynamics in modern vertical and gravity reference systems] / Jan 
Krynski, Marcin Barlik. - In: Rep.Geod.. - ISSN 0867-3179. - Roč.92, č.2 (2012), s.61-68 
: Lit. 7. - Res. angl. 
Dostupné na: http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr92/05.pdf 
 
Přeložil G. Karský (zkráceno) 
Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s.   
 
 
Klíčová slova: výškový referenční systém, tíhový referenční systém, geodynamika,   metro-
logie 
 
Abstrakt: Definice i realizace výškových referenčních systémů si žádá znalost tíže. Vztahy 
mezi změnami výšky a tíže jsou dobře známy v geodynamice, v lokálním, regionálním 

http://www.rog.gik.pw.edu.pl/phocadownload/nr92/05.pdf�
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i globálním měřítku. Uvažování času jako dalšího rozměru je potřebné pro moderní výško-
vé a tíhové referenční systémy, stejně jako při zpracování nivelačních a gravimetrických 
dat. 

V článku se stručně popisují klasické výškové a tíhové referenční systémy, aby pak 
následovala diskuse o potřebě progresivní modifikace těchto systémů, i o geodynamických 
aspektech tvorby moderních výškových a tíhových referenčních systémů. Úloha geodyna-
miky při realizaci systémů se prezentuje s důrazem na klíčovou úlohu metrologie. 

Poznámka: Kurzívou dávám v textu své doplňky, komentáře a souhrny některých pasáží 
origi-nálu. První poznámka je zde: Autor vícekráte používá anglický výraz „decline“ v tom 
smyslu, že přestáváme (přestaneme) používat klasické referenční systémy, ale zavedeme 
nějaké nové. Slovníky nabízejí řadu ekvivalentů, většinou s nepříznivým podtextem (pokles, 
úpadek), z nichž snad jenom „ústup od...“ by byl přijatelný. Volím však místo toho výraz 
„odklon“ bez nepříznivé konotace, ne však tak určitý, jako „opouštíme“ klasické systémy. 
A autorovo použití slova „versus“ v názvu 4. oddílu je třeba chápat ve smyslu latinských 
slovníků jako „směrem k.“ 

1. Úvod 
Vzájemný vztah mezi výškou a tíží je uváděn již v základech fyzikální geodézie. V teorii 
výškových systémů, jakož i při jejich realizaci, je tíže důležitou součástí. Podobně tíhové 
systémy souvisejí s výškami. Vztahy mezi změnami výšek a tíže jsou dobře známy v geo-
dynamice. A interpretace pozorovaných výškových změn z hlediska geodynamických 
efektů, jako jsou vertikální pohyby zemské kůry, bez odpovídajících údajů o změnách tíže, 
mohou vést k nesprávným závěrům. Obdobně to platí o geodynamických interpretacích 
změn tíže. 

Výsledky opakovaných nivelačních kampaní ukazují potřebu přiřazovat každé kam-
pani epochu, a také navazovat nivelační měření na časovou škálu pro vyloučení slapových 
deformačních efektů. Výsledky kosmických misí, zejména geopotenciální modely z měření 
družic GRACE, ukazují sezónní variace gravitačního pole v lokálním, regionálním i glo-
bálním měřítku. Tyto variace lze také monitorovat vysoce přesnými pozemními absolutní-
mi měřeními tíže. Uvažování času jako dalšího rozměru je proto nutné v moderních výško-
vých i tíhových měřeních, a také při zpracování těchto měření. 

Poznamenejme, že postupy měření v praktické inženýrské geodézii, tradičně 2D 
technologiemi, nejsou nadále nezávislé na metodách 3D geodézie. Globální satelitní navi-
gační systémy (GNSS) jsou často užívány nejen pro určování poloh, ale stále více i pro 
určování výšek. Náhrada statických referenčních rámců kinematickými, které jsou citlivé 
na geodynamické efekty, ovlivňuje tak nejen geodetické základy, ale i praktická vyměřo-
vání. Takže představa, že geodynamika může být pouze předmětem výzkumů, je dnes jed-
noznačně zastaralá.  

2. Charakteristiky klasických výškových a tíhových referenčních systémů 

2.1 Klasický výškový referenční systém 
Klasický výškový referenční systém se realizuje tak, že výšky bodů sítě se určují vyrovná-
ním dle metody nejmenších čtverců výsledků nivelačních měření. Vyjadřují se zpravidla 
v oficiálním státním systému výšek (normálních, ortometrických atd.), vztažených k refe-
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renční výšce, obvykle nazývané nadmořskou, která je určována daty mareografů. Předpo-
kládá se, že síť je homogenní v metrickém smyslu, což znamená, že přesné nivelační pří-
stroje a latě musí být kalibrovány ve specializovaných laboratořích. Takže metrologie je 
mimořádně důležitou složkou budování a údržby výškového referenčního rámce. 

Referenční plocha klasického výškového referenčního rámce se nivelací určuje 
v diskrétní formě, a může to být nivelační geoid nebo kvazigeoid, podle toho, zda jsou uži-
ty výšky ortometrické, nebo normální. 

Měřické kampaně přesných nivelací byly periodicky opakovány a zjišťované rozdíly 
se interpretovaly jako vertikální degormace zemské kůry.  

Zde následuje charakteristika polské výškové sítě, včetně zmínek o využití tíhových 
dat pro převod nivelací do oficiálního systému a pro slapové korekce. 

Klasický výškový referenční systém je statický. Uvažování času, navazujícího výš-
kový referenční systém na geodynamiku, bylo omezeno na nepříliš často uplatňované při-
řazení epochy k systému, a na výpočet slapových korekcí.  

2.2 Klasický referenční systém pro tíži 
Klasický referenční systém pro tíži je realizován gravimetrickou sítí. Tíže na bodech této 
sítě je určena vyrovnáním relativních měření metodou nejmenších čtverců. Úroveň tíhové-
ho systému je určena navázáním na jeden nebo více bodů, kde byla provedena absolutní 
měření tíže. Předpokládá se, že gravimetrická síť je v metrickém smyslu homogenní a že 
proto jsou měřicí přístroje, statické gravimetry, kalibrovány na řádně udržovaných gravi-
metrických kalibračních základnách. Proto je při budování a údržbě tíhového referenčního 
rámce metrologie extrémně důležitou složkou. 

 Zde opět následuje charakteristika polské gravimetrické sítě.    

 

3. Odklon od klasických výškových a tíhových referenčních systémů 

3.1 Odklon od klasického výškového referenčního systému 

Řada okolností mluví pro odklon od klasických výškových referenčních systémů. Pro 
dobrou údržbu výškových referenčních rámců je potřebné jejich přeměřování. Takové ni-
velační kampaně v zemích střední velikosti, jako je Polsko, trvají zpravidla řadu let, což 
znamená málo přesné určení epochy pro referenční plochu (klasický geoid/kvazigeoid), 
a navíc jsou velmi nákladné. Takže kampaně se nemohou dosti často opakovat a jsou mezi 
nimi velké intervaly. 

Technologie určování výšek pomocí GNSS začíná stále více konkurovat nivelaci. 
Techologie je celosvětově dostupná, běžně užívaná, velmi efektivní a nijak drahá. Její užití 
ovšem vyžaduje pro observační epochu přesnou znalost referenční plochy v libovolném 
bodu. Časové variace referenční plochy lze v současnosti monitorovat pomocí kosmických 
gravitačních misí, a také pomocí časových řad astrometrických observací. Sezonní variace 
výšek geoidu mohou dosahovat několika centimetrů (v Polsku do 1 cm), změny směru tíž-
nice  (tížnicových odchylek) 0,2-0,3″. 
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Referenční plochu (geoid/kvazigeoid) pro výšky lze určovat velmi přesnou nivelací 
a její časové variace snadno monitorovat užitím dat kosmických gravimetrických misí, 
stejně jako dat pozemní gravimetrie. To ukazuje na rostoucí význam gravimetrie pro budo-
vání a údržbu výškového referenčního systému. Gravimetrický geoid/kvazigeoid může 
tedy jako referenční plocha pro výšky nahradit nivelační geoid či kvazigeoid. Taková ná-
hrada probíhá např. ve vývoji nového výškového systému pro Severní Ameriku. Takže 
geodynamika se stává důležitou součástí moderních výškových referenčních systémů. 

3.2 Odklon od klasického referenčního systému pro tíži  
Odklon od klasického tíhového referenčního systému je dán především vývojem balistic-
kých gravimetrů a snazší dostupnosti absolutních měření tíže. Dnešní balistické gravimetry 
dávají tíži výrazně přesnější, než statické relativní gravimetry. Nové přesné balistické gra-
vimetry, určené pro polní měření, jako je A-10, prakticky eliminují problém definice tího-
vého systému při relativních měřeních a zaručují vyšší přenost a hodnověrnost tíhového 
systému z hlediska současných požadavků. Rovněž nabízejí velmi rychlou a nijak drahou 
údržbu gravimetrické sítě. Přiřazení času jako další dimenze je pak kritické při realizaci 
tíhového referenčního systému. 

4. Geodynamika versus výškové a tíhové referenční systémy 
Jedním z hlavních cílů geodynamiky je zkoumání trendů horizontálních a vertikálních po-
hybů tektonických bloků. Má též výrazný praktický cíl (z hlediska geodézie) v podobě vyu-
žití při udržování co nejaktuálnějších hodnot souřadnic bodů a tíže na nich. Je tedy potřeb-
né monitorování výškových a tíhových referenčních systémů.   

Při vysoké přesnosti dnešních měřicích technologií již nelze geodynamický signál 
v bservacích výšky a tíže zanedbávat, tj. považovat za náhodný a odfiltrovatelný. Je třeba 
uvažovat časové změny tíhového pole, vedoucí k změnám referenční plochy (geo-
id/kvazigeoid), směru tížnice a referenční úrovně tíže. A surová data, získávaná globálními 
technikami určování poloh, i modelování gravitačního pole, se vztahují k okamžitému refe-
renčnímu systému, proměnlivému s časem. Je třeba znát jeho okamžitý vztah k oficiálnímu 
referenčnímu systému,  v němž mají být výsledky měření nakonec vyjádřeny. 

Pro udržování soudobých výškových a tíhových referenčních systémů je potřeba pe-
riodicky přeměřovat výšky a tíži, a pečlivě monitorovat jejich variace. Pouze tak lze spo-
lehlivě oddělit vertikální pohyby od změn výšky mořské hladiny, což je podstatné pro ur-
čení referenční plochy pro výšky. 

5. Geodynamika a metrologie při realizaci vertikálních a tíhových referenčních  sys-
témů 
Geodynamika se stala neodmyslitelnou součásti realizace moderních referenčních systémů. 
Ukazuje se také rostoucí potřeba sledování změn referenční plochy pro výšky (geo-
id/kvazigeoid) nejen v globálním, ale i v regionálním a lokálním měřítku. A také monito-
rování směru tížnice, jako reference pro orientaci svislých os většiny pozemních geodetic-
kých přístrojů. 

Pro realizaci referenčních systémů je důležité velmi pečlivé uvážení slapových efek-
tů. V mnoha zemích jsou však slapové modely nedostatečné a koeficienty pružnosti v nich 
nejsou dosti reprezentativní pro malý počet slapových stanic a jejich nevhodné rozložení. 



Novinky Zeměměřické knihovny® 3-4 / 2013 
 

 
 
 

33 
 

Pro udržování gravimetrických sítí na aktuální úrovni je třeba opakovaně provádět 
absolutní měření tíže na několika základních stanicích a také na význačných bodech sítě. 
Zde se uplatňuje významná role metrologie při zajišťování standardů balistických gravime-
trů, a také při kontrole a zabezpečení hodnověrnosti tíže, určované bez vyrovnávání sítě. 

6. Závěry 
Geodynamika se stala neodmyslitelnou součástí moderní geodézie, zejména při definování 
a údržbě referenčních systémů pro výšky a tíži. Časové změny tíhového pole si žádají je-
jich časté přeměřování a spolehlivost systémů značně závisí na správnosti metrologických 
postupů. Monitorování časových variací tíhového pole je důležité pro výpočty korekcí pro 
nivelace, a také pro korekce „přesného“ určování výšek s GNSS. 

Úloha metrologie při realizaci referenčních systémů je mimo každou diskusi, zvláště 
pokud jsou použity tradiční technologie měření relativními metodami. Pokud se však pou-
žívají přístroje, poskytující absolutní hodnoty určovaných veličin, jako v případě balistic-
kých gravimetrů, nelze metrologické procedury omezit jen na kalibraci měřicích jednotek 
(čas a délka volného pádu). Přístroje pro tato měření (balistické gravimetry) by se měly 
pravidelně vzájemně porovnávat v regionálních i mezinárodních kampaních. Poslední (?) 
takové mezinárodní srovnávání 26 absolutních gravimetrů proběhlo v listopadu 2011 v 
Lucemburském Walferdange.  Zde jsou zveřejněny fotografie z této akce:  
http://www.ecgs.lu/international-intercomparison-of-absolute-gravimeters/ 
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Střídání historických epoch v geodézii 
 
[Smena istoričeskich epoch v geodězii] / G. N. Tětěrin. - In: Geod. i Kartogr. - ISSN 0016-
7126. - Č.2(2013), s.48-50 : Lit. 15. - Res. rus, angl. 
 
Přeložil G. Karský (zkráceno) 
Zdiby : VÚGTK, 2013. - 2 s.   
 
 
Klíčová slova: krize, koncepce, paradigma, teoretické základy 
 
Abstrakt: Filozoficky zaměřené pojednání připomíná cesty, metody a charakter řešení sys-
témových problémů geodézie, jak se vyvíjely v průběhu let. Byla vyvinuta koncepce roz-
voje geodézie jako integrální jednoty na metodologickém základu. Pro zdůvodnění této 
koncepce, nazvané „geometrická“, byla zpracována historie světové a domácí (tj. ruské) 
geodézie, rozpracovány teoretické a metodologické základy geodézie, vytvořeny „Principy 
vlivu“ a „Fenomén“ pravého úhlu. Byla též nalezena geometrická metoda hodnocení kar-
tografické informace a logistický zákon rozvoje geodézie. 

http://www.ecgs.lu/international-intercomparison-of-absolute-gravimeters/�
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Geodézie nové historické epochy musí mít definovaný teoretický základ. Ten se 
formuje na bázi metodologie, jejích principů. A tyto principy vyplývají z metodologické 
triády: předmět, metoda a objekt vědy. Soudobá geodézie počátků XXI. století se nemůže 
charakterizovat pouze nějakým souborem metod, úloh, systémů měření atd. Tento soubor 
se může jevit jako definovaný systém až poté, co pro něj budou uplatněny teoretické a me-
todologické podmínky, definující konkrétní požadavky a strukturální souvislosti jeho prv-
ků, jakož i hranice systému, jeho charakteristické rysy ve srovnání s jinými vědami. 

Konec XX. století se stal přelomovým přechodem k nové historické epoše, nazývané 
postindustriální - předcházela ji vědeckotechnická revoluce. V padesátých až osmdesátých 
letech se dovršila účinnost topograficko-geodetického paradigmatu a započalo formování 
nového paradigmatu geodézie XXI. století. (Připomeňme, že paradigmatem se ve filozofii 
nazývá komplex názorů a koncepcí, určujících v určité historické etapě volbu vědecké pro-
blematiky i způsob jejího řešení. Reprezentuje v teoretické rovině kumulativní etapu vývoje 
nějaké disciplíny, specifikuje způsob myšlení i výzkumu vědců a charakterizuje fázi tzv. 
normální vědy - viz Malá ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům 1999. Poněkud 
jinak dle Wikipedie: Podle široce přijímané koncepce T. S. Kuhna je paradigma souhrn 
základních domněnek, předpokladů, představ dané skupiny vědců. Ke každému paradigma-
tu patří i metodická pravidla řešení, intuitivní postoje a hodnocení problémů. Proměna 
vědeckého paradigmatu se děje zvraty (tzv. vědeckými revolucemi)). Přechod od starého k 
novému paradigmatu probíhal v posledním desetiletí minulého století, kdy v geodézii na-
stala inovace metod, systémů měření, technologií, a kdy se rozšířil okruh jejích aplikací. 
Tím se stalo, že geodetické společenství přestalo chápat, nebo jen obtížně si představovalo 
budoucnost geodézie. Mnohé pojmy, termíny a představy se staly neurčitými a rozporný-
mi. 

Teorie geodézie jako uceleného systému neexistovala. Byl tu soubor geodetických 
disciplín, uspořádaných podle přesnosti a technologie. Fakticky proto geodézie jako jed-
notný vědecký systém nebyla ani v představách, ani v publikacích. Pro zformování před-
stavy o geodézii jako o systémovém celku je potřeba mít nějakou koncepci, metodologický 
přístup. Pouze tak je možné vybudovat teorii geodézie jako nového, jednotného systému. 
Ale v polovině XX. století tomu bránily tradice, názory a myšlení, ustálené během posled-
ních dvou století. 

V dalších částech článku autor vykládá historii (převážně) vlastních prací na formu-
lování teorie systémové geodézie, počínajících v roce 1977, a podává charakteristiky hlav-
ních publikací. My zde přejdeme přímo k souhrnům některých jeho základních myšlenek, 
s tím, že pro hlubší pochopení je žádoucí vyhledat některé z prací, citovaných v originálu 
článku. 

Zmiňuje se o metodologickém přístupu, kdy byly definovány předmět a metoda geo-
dézie jako systémové integrity, a poté pojem metodologické trády. A koncepce geodézie 
byla nazvána geometrickou. 

Při zkoumání historického procesu vývoje geodézie byl objeven logistický zákon je-
jího vývoje, jehož základ lze vyjádřit vzorcem y = 10-2i, kde y je efektivnost, přesnost mě-
ření a i pořadové číslo historické epochy (i = 1, 2, 3, 4), přičemž i = 4 je současná epocha, 
do níž jsme vstoupili. Byly stanoveny hranice epoch a kritéria jejich identifikace. Při této 
periodizaci byla určena čtyři paradigmata geodézie a jejich přesná konkretizace. 

V rámci geometrické koncepce byly vypracovány nejdůležitější „principy vlivu“, a to 
„Princip vertikála-horizontála“ a „Princip 4 (nebo 6) směrů“. Ty charakterizují jistý systém 
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sil, určujících předurčenost a směřování rozvoje geodézie. Kromě těchto faktorů se 
v minulosti i v dnešku geodézie uplatňuje „Fenomén pravého úhlu“ - v technickém, teore-
tickém i vývojovém smyslu. 

Druhou skupinu vývojových faktorů geodézie tvoří sociálně-ekonomické faktory, 
a také vliv odborníků, kteří se účastní historického procesu. Jejich odborná připravenost 
a zájem mohou mít pozitivní i negativní vliv - podle toho, jak odpovídají době. Pokud urči-
tá část geodetického společenství nemá zájem nebo není připravena na uvažovaný vývoj - 
pak i nadále si budeme klást otázky typu „Co je to geodézie?“, nebo „Geodézie - je to me-
toda, „věda o tvaru Země“ nebo něco více?“, nebo mínit, jak již bylo napsáno, že geodézie 
je součást geofyziky, nebo, že geodézie vůbec není věda. 

Poznámky a doplňky překladatele. V článku vskutku nejsou definována zmíněná pa-
radigmata, faktory, principy či fenomén – jsou tam jen odkazy na publikace. Ale pokud 
můžeme číst v ruštině, hledejme na webu Geodetické sekce ruského Národního geofyzikál-
ního komitétu http://geodesy-ngc.gcras.ru/index.php/obzory-i-diskussii. Je tam též článek 
podobný tomuto (včetně obsahu zdejších citací), Tětěrin, G. N.: Problemy sistěmnoj celo-
stnosti i predmetnosti v sovremennoj geodězii http://geodesy-
ngc.gcras.ru/fiches/Teterin_vestnik_9.pdf , nebo k poslední otázce textu Tětěrin, G. N.: 
Geodězija  eto metod, ili „nauka o figure Zemli“, ili něčto bolšee? http://geo-desy-
ngc.gcras.ru/fiches/Teterin_vestnik_8.pdf . Zajímavý je i článek Kaftan, V. I.: „Tri istočni-
ka i tri sostavnyje časti“ geodězii: geometrija, gravimetrija, astrometrija http://geodesy-
ngc.gcras.ru/fiches/Kaftan_vestnik_13.pdf . 
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Zeměměřictví a katastr 
 

13 689 
Lintelmann, M. B. 

Einführung des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) in 
Niedersachsen 2011 – Mehr als ein Rückblick [Zavedení oficiálního informačního sys-
tému katastru nemovitostí (ALKIS) v Dolním Sasku, 2011 - více než recenze] / B.M. Lin-
telmann, F. Brauer. - In: Nachr.Niedersächs.VuKV. – Roč.62,2012,č.1/2,s.3-17 : obr.14, 
tab.3.  

K.sl.: katastr. Dolní Sasko, rok 2012, koncepce ALKIS a jeho specifika, migrace dat, zpří-
stupnění informací 
Abstrakt. Podrobná prezentace vývoje a současného stavu dolnosaského katastrálního 
informačního systému ALKIS (Liegenschaftskatasterinformationssystems) od pilotního 
projektu z  r. 2002  v  systému ETRS89 a zobrazení UTM (v záloze zůstal původní systém 
– Besselův elipsoid, zobrazení Gauss-Krügerovo), modelování a testování databáze a její 
současný stav (GeoInfoDok 1.0); současný obsah a struktura, složky, použitá software, tok 
dat a internetová nabídka datových a grafických informací. Příručka pro uživatele, odborné 
školení a zácvik obsluh; migrace dat, hodnocení a metodika jejich renovování, perspektiva. 
duš 67/2013 

 
 

13 689  

Meyer, Helmut  

Die Katasterämter in Niedersachsen seit 1876 [Katastrální úřady v Dolním Sasku od 
roku 1876] / Helmut Meyer. - In: Nachr.Niedersächs.VuKV. – Roč.62, 2012, č.1/2, s.22-33 
: , obr 5,tab.1. – Lit.18. 

K.sl.: katastrální správa v Dolním Sasku, vývoj od r. 1861, současný katastr  
Abstrakt. Historický vývoj úřední katastrální správy v Dolním Sasku od r.1876, pruská 
iniciativa s počátky v  r.1861 a vzájemná dohoda mezi královstvím Pruska a císařstvím 
Východního Pruska 23.8.1866 (uzavřená v Praze) o vytvoření společné státní katastrální 
administrativy; základní odborná, organizační a personální ustanovení přijata a schválena 
1.1.1876 v Hannoveru. Další historický vývoj, politické a válečné vlivy (např. napoleonské 
války 1806-1815), další etapy vývoje celostátní instituce v období 1815-1945 (situace 
v Hannoveru, Brunschweigu a v ostatních regionech Dolního Saska), schemata, přehledy, 
současný stav; více na www.vermessungsgeschichtemail.com, www.dvw.de/landesverein-
ns-br/15236/geschichte-niederschsischen-kataster-mter,  
duš 68/2013 
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Services sur mesure d´Esri [Služby Esri zeměměřictví] / Esri Suisse SA. – In: Geomatik 
Schweiz. - ISSN 1660-4458. - Roč.111,č.3,s.126-127 : obr.3. - Res. fr. 
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K. sl.: technické novinky fy. Esri Suisse, webové mapy regionů, GIS v administrativě, uži-
vatelské volby prezentací. 
Abstrakt. Prezentace nových projektů fy. Esri v oblasti „služby administrativě“, webové 
mapy ArcGIS Desktop a ArcGIS Online jejich moderní mobilová aplikace, automatizace 
procedur poskytování a tvorby geografických informací státní a regionální správě; aplikace 
pro tablety a smartfony, vstupy do web-GIS a bezprostřední úpravy jejich obsahu 
(www.post.ch/fr/sites), expertní prezentace úloh a jejich ovládání (údaje a informace na 
http://esri.ch/fr/services/workshops.html); více o aktuálních novinkách  na www.esri.ch/fr. 

duš   75/2013 

 

 

8 096 

Clergeot, Pierre  

Les limites perdues des communes [Zmizelé hranice mezi obcemi] / Pierre  Clergeot – 
In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – Č.2099(Roč.166,Jan.2013), s.18-19 : obr.2. – Lit.1.- 
Res.  

K. sl.: ověřování průběhu hranic mezi obcemi, nové vytyčení hranic, katastrální delimitace 
Abstrakt. Historie vznikání (krokování) a vyznačování průběhu hranic mezi obecními 
katastry ve Francii (období přednapoleonské), stav v 19. (stolová metoda) a 20. století (tri-
angulace), osobnosti, prezentace aktuálního průběhu ověřování a vytyčování katastrálních 
hranic; nová vládní administrativní ustanovení o obsahu, formě a vedení katastrální doku-
mentace. Obnova průběhu, proces vytyčení a zaměření hraničních značek a jejich zanesení 
do katastrální map, plánů; kartografická dokumentace, GIS. 

duš. 96/2013 

 

 

8 096 

Fantuzzi, Anne  

Une représentation parcellaire cadastrale unique? [Jednotná reprezentace katastrálních 
parcel?] / Anne Fantuzzi. – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – Č.2099(Roč.166,Jan.2013), 
s.8-9: obr.1. - Res.   

K. sl.:katastrální parcely, vyjadřování hodnot, katastrální plány 
Abstrakt. Informace o probíhajících diskusích a jednáních mezi představiteli státních, ad-
ministrativních a soukromých institucí o projektu DGFIP zavedení jednotné reprezentace 
obsahu katastrálních plánů a map, kvality parcel; zavádění portálů GIS s hranicemi parcel, 
problematika vyjadřování terénu, průběh komunálních hranic, půdní hodnoty úrodnosti, 
vztahu parcely k ekologii prostředí, ohrožení záplavami, oceňování parcel; zavedení státní-
ho souřadnicového systému pro georeferencování GPS v katastru; odezvy. 

duš 97/2013 
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8 096 

Ravelet, Michel 

Une technique non définie mais contrôlée [Technika nedefinovaná ale pod kontrolou] / 
Michel Ravelet. – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – Č. 2102 (Roč.166,Avr.2013),s.36-38 
: obr.1. - Res. 

K. sl.: podzemní přeprava vody a plynu, stabilita komunikací a půd, měřické kontroly,   
Abstrakt. Spolupráce komunálních orgánů se zeměměřičskými orgány na ověřování polo-
hové stability veřejných dopravních cest, chodníků, kanalizace, parků, velkých budov (to-
váren, hotelů, mrakodrapů a pod.) a stability ploch zastavěných prostorů sídlišťních aglo-
merací; obecní zájem, řád a pravidla pro ověřování stability, záznamy v katastrálních plá-
nech, praktická měřická ověřování. 

duš 101/2013 

 

 

13 221 

Rijcke, Izaak de 

Resolving Mathematical Position with Legal Correctness—Boundary Issues that Re-
main Problematic [Řešení matematických poloh s právní korektností – otázky hranic, 
které zůstávají problematickými] / Izaak de Rijcke. - In: Geomatica. - ISSN 1195-1036. - 
Roč.66/č.3 (2012), s.177-179  : (soub. text angl., fr.). 

K.sl.: hranice pozemků, právní a měřené, držba, popisné plány, řešení sporů 
Abstrakt. Úvodní stať hostujícího redaktora zvláštního čísla časopisu, které je věnováno 
problematice vztahů právního (evidenčního...) stavu hranic parcel, resp. jejich vlastnictví, a 
geometrických výsledků zaměřování pozemků. Což nemusí být vždy vztah korektní. Číslo 
obsahuje pět pojednání a redaktor glosuje jejich obsah. Např. první práce uvažuje o zdro-
jích takových diskrepancí (historie, katastrální systémy a jejich vývoj aj.), další o defini-
cích hranic pro speciální účely, o řešení sporů a technologiích údržby evidencí atd. Větší 
část prací se týká zkušeností a situace v Kanadě. 

Ka  134/2013 

 
 

 8 055 

Karabin, Magdalena 

Procedury techniczne i prawne podzialów nieruchomosci funkcjonujace w Austrii 
[Technické a právní postupy dělení nemovitostí povinné v Rakousku] / Magdalena Kara-
bin. - In: Przegl.Geod. – ISSN 0033-2127. - Roč.85/č.4, s.3-9 : obr.5. – Lit.17. - Res.pol., 
angl. 

K.sl.: katastr nemovitostí, dělení parcel, technické a právní postupy, Rakousko 
Abstrakt. Jsou uvedena pravidla pro dělení parcel v Rakousku. Jsou uvedeny entity a ve-
řejné instituce zúčastněné na provádění dělení parcel. Analýza materiálů použitých pro 
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dělení parcel jako jsou plány, právní dokumenty a měřické a mapové podklady. Uvedena je 
geodetická, mapová a právní dokumentace, která je výsledkem dělení parcel.  

di  147/2013 

 

 

 6 266 

Zaddach, Sebastian 

Anwendung der Kollokation als erweitertes Vergleichswertverfahren in der Immobi-
lienwertermittlung [Použití kolokace jako rozšířené vyrovnání při oceňování nemovitostí] 
/ Sebastian Zaddach und Hamza Alkhatib . - In: ZfV Z.Geod.Geoinform.Land-Mgnt. – 
ISSN 1618-8950. - Roč.138/č.2,s.144-153 :  obr.6. – Lit.14. - Res.angl., něm. 

K.sl.: oceňování nemovitostí, regresní analýza, kolokace 
Abstrakt. Použití způsobu porovnávání prodejních cen pro účely oceňování nemovitostí je 
z matematicko-statistického hlediska založeno na vícenásobné lineární regresní analýze. 
Regresní analýza se stala standardní metodou pro určování tržních cen. Cílem příspěvku je 
rozšířit použití regresní analýzy pro porovnávání cen zavedením kolokace. Kolokace dovo-
luje vyloučit nadbytečné informace, které nejsou předmětem regresní analýzy. Tím se 
zlepší výsledky regresní analýzy, což umožní přesnějšímu odhadu prodejní ceny. 

di 160/2013 

 

 

 6 266 

Demetriou, Demetris 

LACONISS: A LAnd CONsolidation Integrated Support System for planning and 
decision making [ACONISS: integrovaný podpůrný systém úprav pozemků pro plánování 
a rozhodování] / Demetris Demetriou. – In: ZfV Z.Geod.Geoinform.Land-Mgnt. – ISSN 
1618-8950. -   

Roč.138/č.2,s.119-131 :  obr.18. – Lit.čet. - Res.angl., něm.  

K.sl.: úpravy pozemků, GIS, vícehlediskové rozhodovací metody 
Abstrakt. Je uveden integrovaný podpůrný systém úprav pozemků pro plánování a rozho-
dování, obsahující postupy umělé inteligence, zozhodovací metody a geografický infor-
mační systém. Systém obsahuje čtyři moduly. Byl použit na zkušební oblast na Kypru. 
Ukazuje se, že automatické dělení pozemků je spolehlivější než dosud používaná metoda. 
Systém LACONISS je užitečný jak pro plánování pozemkových úprav tak pro vlastníky 
půdy. 

di 158/2013   

 

 

 



Novinky Zeměměřické knihovny® 3-4 / 2013 
 

 
 
 

43 
 

42 690  

Coulomb, Alain 

Mise au point sur – les réseaux de géodésie et nivellement [Zaměření na základní body 
– geodetické a nivelační sítě] / Alain Coulomb - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – 
Č.134(Roč.35,č.1), s.33-3626 :  obr.8. – Lit.4. - Res. fr. 

K.sl.: geodetické základy, geodézie, nivelace, technologie GNSS, revize, stabilizace bodů  
Abstrakt. Údržba a modernizace geodetických základů Francie, současné úkoly IGN (In-
stitut Géographique Nacional) a jeho složek, zabezpečení dostupnosti souřadnic geodetic-
kých systémů; stanice GNSS (340, http://rgp.ign.fr/), základní nivelační síť vysoké přes-
nosti (350 000 bodů), geodetická síť a její struktura (3 složky – RRF, RBF, RDF, cca 
80 000 bodů s 3D souřadnicemi, http://geodesie.ign.fr); průběh modernizace a nasazení 
triplexové metody v nivelaci (kombinace klasické nivelace s GPS, charakteristiky), obnova 
stabilizace bodů; prezentace oboru zeměměřictví, informací a databází , stránky 
http://www.geoportailgouv.fr, http://geodesie.ign.fr/fiches/, 
http://geodesie.ign.fr/index.php?page=ernit. 

duš 173/2013 
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Vyšší geodezie, vyrovnávací počet 
 
 

49 276  
Trojanowicz , Marek  

Local quasigeoid modelling using gravity data inversion technique – analysis of fixed 
coefficients of density model weighting matrix [Vliv akumulování kontinentální vody na 
úroveň gravitace – studie na základě hodnot absolutní gravitace v oblasti Dolního Slezska] 
/ Marek Trojanowicz - In: Acta geodyn. geomater. – ISSN 1211-1910. - Roč.9, 2012, č.3, 
111111111s.269-281 : obr.10, tab.2. – Res. angl.  - Lit. 14. - Res. angl. 

K.sl.: model lokálního kvazigeoidu, hustota topografických hmot distribučního modelu, 
metodika tvorby modelu, použití anomálií výšek geoidu 
Abstrakt. Prezentace postupu tvorby lokálního kvazigeoidu, založeném na geofyzikální 
technice řešení lineárního řešení úlohy inverse tíhových dat; použití neredukovaných povr-
chových tíhových dat a anomálie výšek GNSS; použité veličiny a jejich vzájemné vztahy, 
postup výpočtu, definování modelu poruchového potenciálu; tvorba mapy lokálního prů-
běhu kvazigeoidu s využitím variant globálních modelů geopotenciálu EGM96 a EGM08; 
více na http://www.ejpau.media.pl/articles/volume 10/issue4/art-35.pdf  

duš 69/2013 

 

 

49 276  

Rajner, M. 

The influence of continental water storage on gravity rates estimates: Case study 
using absolute gravity measurements from area of Lower Silesia, Poland [Vliv akumu-
lování kontinentální vody na úroveň gravitace – studie na základě hodnot absolutní gravi-
tace v oblasti Dolního Slezska] / M. Rajner, T. Olszak, J. Rogowski, J. Walo. - In: Acta 
geodyn. geomater. – ISSN: 1211-1910. - Roč.9,2012,č.4,s.449-455 : obr.5. – Lit. 26. 

K.sl.: akumulace vody, globální změny, lokální variace gravitace, absolutní FGS gravime-
tr, tíhové měření, koncentrace vody, regionální tektonická studie 
Abstrakt. Opakované absolutní tíhové měření v oblasti Dolního Slezska (vroclavská síť), 
příspěvek ke studiu korelace globálního hydrologického modelu a jeho časových změn 
v důsledku kontinentálních přesunů vodních hmot (odkazy); opakovaná měření absolutním 
gravimetrem (AG), výpočty změn tíhového zrychlení, použitý postup a korekce; interpre-
tace hydrologického efektu; předneseno na polsko-českém workshopu 
(www.geo.republika.pl). 

duš 76/2013 
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49 273  

Szafranek, K.  

GNSS reference solution for permanent station stability monitoring and geodynami-
cal investigations: The ASG-EUPOS case study [Referenční řešení GNSS pro perma-
nentní stabilitu monitoringu stanice a geodynamické výzkumy – případ studia ASG-
EUPOS] / K. Szafranek, J. Bogusz, M. Figurski - In: Acta Geodyn. Geomater. – ISSN 
1211-1910. – Roč.10,2013, č.1,s.67-75 : obr.7. - Lit.37. - Res. angl. 

K.sl.: monitoring stanic GNSS, referenční síť, ASG-EUPOS, EPN   
Abstrakt. Prezentace strategie určení souřadnic a rychlostí pro stanice ASG-EUPOS 
(Active Geodetic Network – European Position Determination System) přijaté pro zhušťo-
vání sítě stanic EPN (EUREF Permanent Network) v systému ETRS89 na území Polska; 
spolupráce Voj. technolog. univ. s civil. instucemi na zdokonalení funkcí sítě GNSS pol-
ských stanic, na určování a kontrole souřadnic ETRS89 s uvažováním geodynamických 
parametrů podle doporučení EUREF; použité postupy (Bernese 5.0, software CATREF), 
výsledky denních řešení na dalších 5 let, využití pro určování rychlostí vertikálních a hori-
zontálních pohybů zemské desky; grafická prezentace, více na http://www.asgeupos.pl., 
http://www.epncb.oma.be, http://www.cgs.wat.edu.pl/ASG_PLUS  

duš 82/2013 

 

 

40 264  

Milenković V. 

Spatial reference network of Republic of Serbia [Prostorová referenční síť Srbské re-
publiky] / V. Milenković, V. Božinov, A. Matović, K. Ognjanović. - In: Geod. služba. – 
ISSN 1451-0561. – Č.116(Roč.42,2013),s.16-23 :  tab.13. - Lit.5.- Res. srb., angl.  

K.sl.: srbské sítě SREF, ETRS89, EUREF, zavedení ETRS2000 
Abstrakt. Informace o zavedení nového státního prostorového referenčního systému 
v Srbsku SREF; projektování, použitá data GNSS, 1662 vektorů GPS a data EUREF a ge-
odetická měření, použitá technika GPS (Trimble 4000, 4800, 4000CCE) transformování 
SRB_ETRS89, metodika matematického zpracování, využití software GPS Survey V.2.0,; 
transformace do ETRF2000, porovnání nové SREF2012 s SREF2011 a s býv. jugosl. zá-
klady. 

duš 79/2013 

 

 

8 096 

Coulomb, Alain  

L´entretien des triplets. Nivellement général de la France [Údržba „trojiček“. Základní 
nivelace Francie] / Alain Coulomb. – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – 
Č.2102(Roč.166,Avr.2013),s.46-48 : obr.3. - Lit.2.- Res.   

http://www.asgeupos.pl/�
http://www.epncb.oma.be/�
http://www.cgs.wat.edu.pl/ASG_PLUS�
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K. sl.: výškové základy, struktura, trojičky, projekt modernizace a údržby, testování přes-
nosti, měření, nivelace, GPS, výpočty, databáze, geoid  
Abstrakt. Charakteristiky současných výškových základů Francie NGF (Nivellement Gé-
neral de la France, vztažná základní síť RAF09 (Reference Altimétrique Française 09), 
projekt její zpřesnění a přizpůsobení současným potřebám 13 200 trojic stanovišť do r. 
2019 (tři stabilizované nivelační body - střední pro nivelační přístroj se záměrou na lať 
vpřed a vzad), modernizace a zpřesnění sítě GPS – RGP, zdokonalení stabilizací nivelač-
ních bodů; zpřesnění průběhu kvazigeoidu QGF98 podle Stokese s použitím gravimetric-
kých údajů a údajů GNSS; více na www.geodesie.ign.fr.  

duš 100/2013 

 
 

  5 958 

Karney, Charles F. F. 

Algorithms for geodesics [Algoritmy pro geodetické čáry] / Charles F. F. Karney. - In: 
J.Geod. - ISSN 0949-7714. - Roč.87/č.1, s.43-55 : obr.8, tab.7. - Lit. 27. - Res. angl. 

K.sl.: Geometrická geodézie, geodetická čára, polygonální oblast, gnomonická projekce, 
numerické metody 
Abstrakt. Předkládají se algoritmy pro výpočty geodetických čas na rotačním elipsoidu, 
které nabízejí přesné, robustní a rychlé řešení přímé a inverzní (první a druhé) geodetické 
úlohy, i výpočty diferenciálních a integrálních vlastnosti geodetických čar. Najdeme zde 
základní vzorce odpovídajících úloh, potřebné numerické řady, volbu počátku pro Newto-
novu metodu integrace, údaje k implementaci, a jako zvláštní „lahůdku“ gnomonickou 
projekci elipsoidu. Celý článek je zájemcům dán k stažení v pdf na 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00190-012-0578-z . 

Ka  120/2013 

           5 958 

Baur, O. 

Continental mass change from GRACE over 2002–2011 and its impact on sea level 
[Změny hmotností kontinentů v letech 2002-2011 podle dat z GRACE a jejich vliv na výš-
ku hladiny moře] / O. Baur, M. Kuhn, W. E. Featherstone. - In: J.Geod. - ISSN 0949-7714. 
- Roč.87/č.2, s.117-125 : obr.2, tab.2. - Lit.55. - Res. 

K.sl.: GRACE, časové změny tíže, variace hmotností, úroveň mořské hladiny, geocentrum 
Abstrakt. Současné změny hmotností kontinentů, pozorované kosmickou gravimetrií, od-
halují sekulární úbytky a akumulace hmot. Zatímco první přispívají k vzrůstu mořské hla-
diny, druhé vedou k jejich poklesů. Proto je pro odpovídající odhady změn mořské hladiny 
je důležité sledovat nejen ztráty hmot, ale i jejich akumulaci. S použitím dat satelitní mise 
GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) se zde kvantifikují trendy změny 
hmotností pro 19 kontinentálních oblastí, vykazujících dominantní signál. Zpracovávalo se 
devítileté období od května 2002 do dubna 2011 a vyrovnání GIA (glacial-isostatic ad-
justment) změn hmotností ukázalo v průměru pro tyto oblasti pokles hladiny o −(0.7 ± 0.4) 
mm/rok a vzrůst o  +(1.8 ± 0.2) mm/rok , takže čistý efekt byl +(1.1 ± 0.6) mm/rok. Tání 
ledu v Grónsku, Islandu, na Špicberkách, v kanadské Arktidě, v Antarktidě, na Aljašce a v 

http://www.geodesie.ign.fr/�
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Patagonii bylo zodpovědno za +(1.4±0.2) mm/rok celkové bilance změn hladiny. Z toho 
plyne, že asi 20 % přítoku vody z tajícího ledu do oceánu bylo kompenzováno její pevnin-
skou akumulací. Data z laserového sledování družic (SLR – satellite laser ranging) dala 
nejistou možnou změnu hladiny moře +(0.1 ± 0.1) mm/rok. 

Ka 119/2013 

 
 

 5 958 

Gatti, Andrea 

The height datum problem and the role of satellite gravity models [Problém výškového 
systému a úloha družicových gravitačních modelů] / Andrea Gatti, Mirko Reguzzoni, Gio-
vanna Venuti. - In: J.Geod. - ISSN 0949-7714. - Roč.87/č.1(2013), s.15-22 : 5 obr., 2 tab., 
Lit. 24. - Res. angl. 

K.sl.: Výškový systém, GOCE, EGM2008 
Abstrakt. Regionální výškové systémy se nevztahují k společné ekvipotenciální ploše, 
jako je geoid, ale zpravidla jsou navázány na střední hladinu moře podle referenčního ma-
reografu. Jelikož se střední hladiny moře liší mezi různými místy a kontinenty (o ±1-2 m), 
mají i vyšky vztažené k jednotlivým mareografům neznámé odchylky vzhledem k společné 
referenční ploše. Tento článek je věnován problému společného výškového systému v sou-
vislosti se satelitními misemi, zkoumajícími zemské gravitační pole, jako jsou GRACE 
nebo GOCE. Ty lze považovat za bezchybné, jelikož nepřesnosti výšek se projevují jen 
jako sekundární nebo nepřímé efekty – na rozdíl od pozemních tíhových anomálií. Pro-
blém společného výškového systému se zkoumá dvěma postupy: porovnáním gravitačního 
pole z GOCE s kombinovaným modelem EGM2008 a porovnáním elipsoidických výšek z 
GNSS. První posup se jeví jako příliš nepřesný, druhý vykazuje přesnost 5 cm pro výšky 
jednotlivých stanic GNSS. 

Ka 122/2013 

 5 958 
Pálinkáš, Vojtech 

Analysis of the repeated absolute gravity measurements in the Czech Republic, Slo-
vakia and Hungary from the period 1991–2010 considering instrumental and hydro-
logical effects [Analýza opakovaných absolutních tíhových měření v České republice, na 
Slovensku a v Maďarsku z období 1991-2010, s ohledem na instrumentální a hydrologické 
efekty] / Vojtech Pálinkáš, Martin Lederer, Jakub Kostelecký, Jaroslav Šimek, Marcel 
Mojzeš, Dušan Ferianc, Géza Csapó. - In: J.Geod. - ISSN 0949-7714. - Roč.87/č.1,s.29-42 
: obr.8, tab.2. - Lit.48. - Res. 

K.sl.: Tíhové zrychlení, absolutní gravimetr, nejistoty, hydrologické efekty, ČR, SR, MR 
Abstrakt. Od srpna 2001 byl absolutní gravimetr FG5 # 215 použit pro modernizaci ná-
rodních gravitmetrických sítí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Bylo měřeno 
celkem 43 absolutních stanic, některé z nich opakovaně. Absolutní tíže na 29 stanicích 
byla stanovena již v letech devadesátých jinými absolutními gravimetru (FG5 nebo JI-
LAg). Rozdíly opakovaných měření na většině stanic ukazují neočekávané zmenšení tíže 
(až o 22 μGal) v celém regionu. Analýza nejistot absolutních měření, při zvláštním důrazu 
na hydrologické efekty, svědčí o  statistické významnosti zjištěných změny tíhového 
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zrychlení na mnoha stanicích. V tomto článku se diskutují tři možné příčiny těchto změn: 
(1) regionální geodynamická aktivita, (2) systematické chyby přístrojů (offsety), (3) hydro-
logické vlivy. Analýza a statistika výsledků mezinárodního srovnání absolutních gravimet-
rů ukázaly odchylky až  9μGal pro přístroje JILAg -6 a FG5 # 107. Údaje uváděné v této 
studii (mj. tabulky a řada grafů) ukazují, že pro korektní interpretaci opakovaných absolut-
ních měření tíže je zvažování přístrojových a hydrologických efektů zásadní.  

Ka  123/2013 

 
 

         5 958 
Čunderlík, Róbert 

Nonlinear diffusion filtering of data on the Earth’s surface [Nelineární difuze při filtra-
ci dat na povrchu Země] / Róbert Čunderlík, Karol Mikula, Martin Tunega. - In: J.Geod. - 
ISSN 0949-7714. - Roč.87/č.2, s.143-160 : obr.18. - Lit.19. - Res.  

K.sl.: Filtrace dat na uzavřené ploše, rovnice lineární a nelineární difuze, metoda koneč-
ných objemů na ploše, plošné gradienty, regularizovaný plošný model Perona-Malik 
Abstrakt. Pojednává se o filtraci dat na uzavžených plochách s použitím rovnic lineární a 
nelineární difuze. Definuje se metoda pro numerickou aproximaci parabolických parciál-
ních diferenciálních rovnic na uzavřený plochách, jako je sféra, elipsoid, nebo povrch Ze-
mě. Uzavřená plocha se pro výpočet aproximuje polyedrickou plochou tvořenou trojúhel-
níky. Uvádějí se různé modely pro aproximaci dat podléhajících nelineární difuzi, odvozují 
se metody jejího numerického řešení a ukazují čtyři příklady, týkající se filtrace datového 
šumu. První je modelová simulace, další tři se zabývají reálným šumem v datech měření 
satelitu GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer). – Dosti obtíž-
ný matematický článek je jako autorský separát vystaven na 
http://www.math.sk/mikula/JoGe_Filt.pdf , matematická řešení zcela jiných aplikací jsou 
např. v prezentaci http://www3.math.tu-berlin.de/spring10/JLV1.pdf . 

Ka  121/2013 

8 055 

Adamczewski, Zdzislaw 

Sila odsrodkowa na quasi-rzeczywistej kuli ziemskiej [Odstředivá síla na kvazireálné 
Zemi] / Zdzislaw Adamczewski , - In: Przegl.Geod. – ISSN 0033-2127. - Roč.85/č.3, s.3-5 
: obr.3. – Lit.4. - Res.pol., angl. 

K.sl.: tvar reálné Země, odstředivá síla 
Abstrakt. Autor se zabývá rozdělením odstředivé síly zemské rotace na povrchu Země. 
Přitom uvažuje nehomogenní model zemského nitra. Jako základ použil mírně zhlazený 
Bullenův model B2, zachovávající skokové změny na Wiechertově rozhraní, t.j. základní 
rozdělení na jádro a plášť. Získaný výsledek přispívá k výzkumu reálného a přirozeného 
tvaru Země. 

di  146/2013 
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10 553 

Savšek, S. 

Measuring meteorological data along the ray path of a distance meter with an ultra-
light aircraft [Měření meteorologických údajů podél dráhy paprsků dálkoměru ultraleh-
kým letadlem] / S. Savšek, Z. Gregorn and T. Ambrožič. – In: Surv.Rev. - ISSN 0039-
6265. - Č.328 (Roč.45,č.1),s.3-12 : obr.8, 4 tab.4.  - Lit.18. - Res.  

K.sl.: měření vzdáleností, elektronický dálkoměr, ultralehké letadlo, měření meteorologic-
kých parametrů podél záměry 
Abstrakt. Při měření vzdáleností dálkoměrem je nutné znát hustotu vzduchu podél zámě-
ry.  

V praxi se obvykle meteorologické prvky měří na koncových bodech měřené vzdálenosti, 
což může při dlouhých vzdálenostech způsobovat nepřesné zavádění korekcí z atmosféry. 
Základní myšlenkou uvedeného výzkumu je měřit meteorologické parametry podél dráhy 
svazku světelných paprsků pomocí ultralehkého pomalu letícího letadla. Na dvou stranách 
malé geodynamické sítě bylo provedeno zkušební měření. Byly provedeny tři lety za růz-
ných atmosférických podmínek. Během jednoho letu byla provedena dvě nezávislá měření 
podél obou délek. Očekává se, že získaná data reprezentující aktuální atmosférické pod-
mínky budou mít významný vliv při měření dlouhých vzdáleností.  

di 148/2013 

 

 

10 553 

Vshivkova, O. V. 

Refraction corrections from complex measurements of atmospheric parameters for 
electronic tacheometry [Korekce z refrakce pro elektronickou tacheometrii z komplex-
ních měření atmosférických parametrů] / O.V. Vshivkova and I.V. Kalugin. - In: Surv.Rev. 
- ISSN 0039-6265. - Č.328 (Roč.45,č.1),s.68-86 : obr.5, tab.4.  - Lit.12. - Res.  

K.sl.: vliv atmosféry, oprava z refrakce, elektronický dálkoměr, elektronická tacheometrie 
Abstrakt. Je uvedena nová metoda určení korekcí z atmosféry, založená na komplexním 
použití geodetických a meteorologických měření. Zkoušky v terénu ukázaly přínos metody 
pro elektronickou tacheometrii. Průměrná střední chyba výškového rozdílu byla 8 mm na 
vzdálenost 1 km při minimálním počtu dodatečných měření. Pro měření atmosférických 
parametrů vyvinuli a použili autoři článku elektronický gradientometr. 

di 155/2013 

 

 

10 553 

Berk, S. 

Local to ETRS89 datum transformation for Slovenia: triangle-based transformation 
using virtual tie points [Transformace místních základů do ETRS89 ve Slovinsku: trojú-
helníková transformace s použitím virtuálních společných bodů] / S. Berk and Ž. Komadi-
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na. - In: Surv.Rev. - ISSN 0039-6265. - Č.328 (Roč.45,č.1),s.25-34 : obr.13.  - Lit.18. - 
Res.  

K.sl.: transformace geodetických základů, ETRS89, virtuální navazovací body, Slovinsko 

Abstrakt. Je uvedena transformace starých geodetických základů Slovinska do nového 
systému ETRS89. Základem transformace je asi 2000 bodů se souřadnicemi v obou systé-
mech. Jsou použity virtuální navazovací body tvořící pravidelnou trojúhelníkovou síť po 
celém státním území. Výsledky ukazují výhody navrženého modelu: vysokou přesnost, 
minimalizaci zkreslení, spojitost a reverzibilitu transformace. Z uvedených důvodů byl 
tento postup zvolen pro transformaci celé prostorové databáze pokrývající souvisle celé 
státní území s požadovanou přesností lepší než 1 metr. 

di 150/2013 

 

 

42 690  

Bruyninx C. 

Gestion du réseau GNSS permanent européen à l´Observatoire royal de Belgique 
[Správa permanentní sítě GNSS královské observatoře Belgie] / Carine Bruyninx, J. 
Legrand, D. Mesmaker, A. Moyaert, Q. Baire. - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – 
Č.134(Roč.35,č.1), s.37-44 :  obr.13. – Lit.7. - Res. fr. 

K.sl.: EUREF, GNSS, GPS, stálé stanice GNSS, geodetické základy 
Abstrakt. Prezentace průběžného monitoringu signálů GNSS na stálých stanicích sítě 
EUREF na Král. observatoři Belgie http://epncb.oma.be/, http//gnss.be, datová podpora 
poskytovaná ETRS89 a ITRF v oblasti sledování globálních změn, referenčních geod. sys-
témů AIG (Association Internationale de Géodésie); statut instituce prezentace kontinuál-
ního příjmu dat GNSS (GPS - Galileo, GLONASS), kalibrování antén, data RINEX, tech-
nika RTK, korekce RTCM; analýza výstupů. kategorie a rozmístění evropských stanic 
GNSS, jejich charakteristiky; přechod na ETRF2000, porovnání temporálních serií 
s ETRF89, perspektiva dalšího vývoje ITRS; více na 
http://epncb.oma.be/_documentation/guidelines/, 
http://epncb.oma.be/_documentation/formats/ , ftp://olggps.oeaw.ac.at/pub/outdata/ a 
v LIT. 

duš 174/2013 

 

 

42 690  

Coulomb, Alain 

Mise au point sur – les réseaux de géodésie et nivellement [Zaměření na základní body 
– geodetické a nivelační sítě] / Alain Coulomb - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – 
Č.134(Roč.35,č.1), s.33-3626 :  obr.8. – Lit.4. - Res. fr. 

K.sl.: geodetické základy, geodézie, nivelace, technologie GNSS, revize, stabilizace bodů  

http://epncb.oma.be/�
http://epncb.oma.be/_documentation/guidelines/�
http://epncb.oma.be/_documentation/formats/�
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Abstrakt. Údržba a modernizace geodetických základů Francie, současné úkoly IGN (In-
stitut Géographique Nacional) a jeho složek, zabezpečení dostupnosti souřadnic geodetic-
kých systémů; stanice GNSS (340, http://rgp.ign.fr/), základní nivelační síť vysoké přes-
nosti (350 000 bodů), geodetická síť a její struktura (3 složky – RRF, RBF, RDF, cca 
80 000 bodů s 3D souřadnicemi, http://geodesie.ign.fr); průběh modernizace a nasazení 
triplexové metody v nivelaci (kombinace klasické nivelace s GPS, charakteristiky), obnova 
stabilizace bodů; prezentace oboru zeměměřictví, informací a databází , stránky 
http://www.geoportailgouv.fr, http://geodesie.ign.fr/fiches/, 
http://geodesie.ign.fr/index.php?page=ernit. 

duš 173/2013 

 

 

48 107 

Frau,  C. M. 

Modelamiento geométrico del cambio de coordenadas UTM causadas por mudanza 
de referencial geodésico. Caso SIRGAS – Chile [Geometrické modelování změn v sou-
řadnicích UTM v důsledku změny geodetického referenčního systému. Případ SIRGAS – 
Chile] / C. M. Frau, L. M. Pino, Y. O. Rojas, Y. M. Hernández. - In: Bol.Cienc.geod. – 
ISSN 1413-4853. – Roč.18,č.4, s.583-604 : obr.4, tab.9. – Lit.16. – Res. šp., angl. 

K.sl.: referenční geodetický systém, SIRGAS, transformace souřadnic, souřadnicový sys-
tém zobrazení UTM  
Abstrakt. Geodetické referenční systémy dosud používané v Chile, jejich různorodost – 
kartografická tvorba, starší systémy PSAD56, SAD69 a současný geocentrický systém 
SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas); vojenský IGM (Instituto 
Geográfico de Chile) předložil projekt celostátního přechodu na SIRGAS s příslušnými 
transformačními vztahy pro národní kartografii měřítka 1:50 0000; analýza odpovídajících 
změn souřadnic na data v UTM; model, parametry (tab.) a metodika transformací nár. syst. 
do SIRGAS podle Moloděnského, rozdíly souřadnic a situační posuny na mapách; modifi-
kace zobrazení UTM. 

duš. 189/2013 

http://geodesie.ign.fr/�
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Kartografie 
 

40 264  

Starčević, M. 

Pravac severa u geodezju i geofizici [Směr severu v geodézii a geofyzice] / M- Starčević. 
- In: Geod. služba. – ISSN 1451- 0561. –Č.116 Roč.42,2013),s.24-29 : obr.7, tab.4. - Lit. 
4.- Res. srb., angl.  

K.sl.: zeměpisný sever, kompas, geodézie, geofyzika  
Abstrakt. Hodnocení historického a praktického používání orientace na magnetický „se-
ver“ ve vědě, technice, navigaci a denní praxi; odlišnost zeměpisného a geomagnetického 
severního a jižního pólu, magnetická deklinace a poledníková konvergence; definice IGRF 
(International Geomagnetic Reference Field) a časové změny magnetického pole, mapy 
v zobrazení UTM (Universal Transverse Mercator) a číselné geomagnetické údaje, příkla-
dy na mapách Srbska; více na http://www.infoplease.com/atlas.html.  

duš 78/2013 

 

 

40 264  

Komatina, O. 

Global mapping projekat [Projekt GNSS globálního mapování] / O. Komatina. - In: Ge-
od. služba. – ISSN 1451-0561. – Č.116(Roč.42,2013), s.9-15 : obr.12. - Lit.7.- Res. srb., 
angl.  

K.sl.: projekt mapování, ISCGM, životní prostředí, globální mapa  
Abstrakt. Informace o projektu globálního mapování ISCGM (International Steering 
Committee for Global Mapping); globální mapa GM má sloužit nekomerční světové síti 
pro vedení geospaciálních informací o současném stavu přírodního prostředí a přírody, 
sledování globálních změn s využitím pro jejich řešení; organizace projektu, předsednictvo 
a sekretariát, aktivní účast Japonska a předpoklady pro zapojení národní institucí; měřítko 
1:1 mil., verze GM V.0, V.1, V.2, technologie zpracování, zdroje dat – UDZ, DPZ, GNSS, 
papírové mapy, současné informace; stav zpracování GM v  Srbsku; více na 
http://www.iscgm.org, http://www.gsl.go.jp, http://www.rzg.gov.rs.  

duš 80/2013 

 

 

 13 221 

Walker, Blake Byron 

Environmental Correlates with Violent Injury [Environmentální korelace násilných 
poranění] / Blake Byron Walker, Nadine Schuurman. - In: Geomatica. - ISSN 1195-1036. - 
Roč.66/č.4 (2012), s.269-278 : obr.1, tab.1. - Lit.67. - Res. angl., fr. 

http://www.infoplease.com/atlas.html�
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K.sl.: GIS, statistika násilí, poranění, prostorové korelace 
Abstrakt. Násilí je významnou složkou globální zátěže poraněními, která představují 
hrozbu pro úroveň věřejného zdraví. Pro umožnění lépe informovaných politických roz-
hodnutí využívá tato práce prostředky technologií GISů spolu s environmentálním skeno-
váním zastavěných oblastí s vysokým výskytem násilných poranění. Na základě literatury 
byly vyčleněny podezřelé oblasti (jednalo se o Vancouver), kde pak výzkumný tým zjišťo-
val výskyt předpokládaných zdrojů (jako prodejny alkoholu) a podmiňujících okolností 
(osvětlení, vlastnosti prostorů), s nimiž násilí může korelovat. Ukázalo se mj., že „hotspo-
ty“ násilí se ve velké míře vyskytují uvnitř nebo v blízkosti sociálně vyloučených čtvrtí. 
Nicméně, zjištění naznačují, že násilná zranění jsou geograficky komplexní jev, jehož ná-
vaznost na zastavěné prostředí je rozmanité a mnohoparametrické. Jsou to první kroky k 
rozvoji profilů násilných městských prostorů, s konečným cílem, aby naše města byla bez-
pečnější. – Studie rozlišuje různé druhy násilí, zdroje dat a popisuje metodiku znázornění 
výsledných korelací. 

Ka  135/2013 

 

 

 8 055 

Kucharczyk, Agata 

Koncepcja mapy do celów lotniczych dla Centralnej Szkoly Szybowcowej w Lesznie 
[Koncepce letecké navigační mapy pro Ústřední školu bezmotorového létání v Lešně] / 
Agata Kucharczyk, Dariusz Gotlib.. – In: Przegl.Geod. – ISSN 0033-2127. - Roč.85/č.2, 
s.3-8 : obr.6, tab.1. – Lit.10. - Res.pol., angl. K.sl.: tématická kartografie, navigační mapa, 
bezmotorové létání, výcvik pilotů 

Abstrakt. Koncepce a pravidla pro tvorbu specializovaných map určených pro výcvik pi-
lotů bezmotorového létání. Tato tématická mapa byla vyhotovena v rámci diplomové práce 
na kartografickém oddělení Varšavské technické univerzity a je příkladem výzkumu v obo-
ru navigační kartografie, který provedli společně studenti a zaměstnanci Fakulty geodezie a 
kartografie. Základem byla prostorová databáze vytvořená v prostředí ArcGIS. Důležitý 
byl pečlivý výběr a kompilace vícezdrojových dat. Nejpůvodnější částí mapy je uvedení 
míst s vzestupným a sestupným teplotním prouděním, zákres letových tras různých katego-
rií a originální způsoby kartografické vizualizace. 

di 169/2013 

 

 

21 131  

Mouzouri, M.  

Utilisation d´image satellitaire et d´un modèle numérique d´altitude pour la cartogra-
phie des zones à risque d´inondation sur le littoral méditerranéen de Saïdia (Nord-Est 
du Maroc) [Využití družicových snímků a výškového digitálního modelu pro kartografii 
rizikových záplavových oblastí na jižním středomořském pobřeží Saidy (severovýchod 
Maroka)] / M. Mouzouri, Z. Irzi, A. Essaddek. - In: Rev.fr.Photogramm.Télédét.– ISSN 
1768-9791. – Č.201(Roč.112,Jan. 2013),s. 49-63 : obr.11, tab.2. - Lit.44. - Res. fr., angl.  
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K.sl.: rizikové záplavy,DEM, snímky UDZ, Středomoří, Maroko  
Abstrakt. Prezentace tematických map obsahujících situačně stupňovaná rizika záplav 
území Saida na středomořském pobřeží; použité podklady - geomorfologie pobřeží a její 
struktura (převzata z GIS), družicové snímky DPZ, data z DEM (Digital Elevation Model), 
mapy litologie mořského dna; postup analýz a tvorby mapy – digitalizace snímků DPZ 
GeoEye-1, letecké snímky, extrakce údajů z topgrafických a geomorfologických map, pro-
storová analýza dat GIS ohrožených prostorů s toky řek (57% území), míry rizik; ukázky 
výstupů, hodnocení – více na  http://www.toraval.fr/articlePDF/intro-risk.pdf. 

duš 168/2013 

 

 

48 107 

Schmidt, M. A. R.  

Avaliação de mapas topográficos 3D para navegação virtual [Vyhodnocení 3D topo-
grafických map pro virtuální navigaci] / M. A. R. Schmidt, L. S. Delazari. - In: Bol.Cienc. 
geod. – ISSN 1413-4853. – Roč.18,č.4, s.532-548 : obr.3, tab.1. – Lit.15. – Res. port., angl.  

K.sl.: 3D topografické mapy, virtuální navigace, UCD (User Centered Dessign)  
Abstrakt. Technologický pokrok při tvorbě topografické mapy v 3D (TM 3D), hodnocení  
její využitelnosti, rozšíření kartografické komunikace a možností využití 3D map ve virtu-
ální navigaci (relativní orientace, volba vztažných bodů, čtení mapy - rozvedeno), porov-
nání s běžnými TM 2D; projektové schema, metodika tvorby, zobrazení a použitá data 
DMT, příklady; více na  
http://www.mountaincartography.org/mt_hoodpdfs/haeberling2.pdf. 

duš 178/2013 

 

 

48 107 

Frau,  C. M. 

Modelamiento geométrico del cambio de coordenadas UTM causadas por mudanza 
de referencial geodésico. Caso SIRGAS – Chile [Geometrické modelování změn v sou-
řadnicích UTM v důsledku změny geodetického referenčního systému. Případ SIRGAS – 
Chile] / C. M. Frau, L. M. Pino, Y. O. Rojas, Y. M. Hernández. - In: Bol.Cienc.geod. – 
ISSN 1413-4853. – Roč.18,č.4, s.583-604 : obr.4, tab.9. – Lit.16. – Res. šp., angl. 

K.sl.: referenční geodetický systém, SIRGAS, transformace souřadnic, souřadnicový sys-
tém zobrazení UTM  
Abstrakt. Geodetické referenční systémy dosud používané v Chile, jejich různorodost – 
kartografická tvorba, starší systémy PSAD56, SAD69 a současný geocentrický systém 
SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas); vojenský IGM (Instituto 
Geográfico de Chile) předložil projekt celostátního přechodu na SIRGAS s příslušnými 
transformačními vztahy pro národní kartografii měřítka 1:50 0000; analýza odpovídajících 
změn souřadnic na data v UTM; model, parametry (tab.) a metodika transformací nár. syst. 

http://www.toraval.fr/articlePDF/intro-risk.pdf�
http://www.mountaincartography.org/mt_hoodpdfs/haeberling2.pdf�
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do SIRGAS podle Moloděnského, rozdíly souřadnic a situační posuny na mapách; modifi-
kace zobrazení UTM. 

duš. 189/2013 

 

 

48 107 

Garbin, E. P. 

Semiótica e a teoria de visualização cartográfica: Considerações na análise do projeto 
cartográfico [Semiotika a teorie kartografické vizualizace – úvahy o analýzování kartogra-
fického projektu] / E. P. Garbin, F. L. de Paula Santil, J. V. M. Bravo. - In: Bol.Cienc. ge-
od. – ISSN 1413-4853. – Roč.18,č.4,s.624-642 : obr.4, tab.1. – Lit.28. - Res. port., angl. 

K.sl.: mapový design, kartografická vizualizace, semiotika  
Abstrakt. Příspěvek do současné diskuse o teoretických základech kartografické vizuali-
zace a grafice mapových značek, návaznost na příspěvky a jejich využití (odkazy na auto-
ry); aplikování semiotického přístupu ke čtení obsahu topografických map, charakteristiky 
grafického vyjadřování jevů, umožňujících dosažení max. efektu pro každého uživatele; 
porovnání přístupů a doporučení vhodných procesních přístupů pro vyjadřování prostoro-
vých informací – perspektiva semiotického čtení map. Prezentace kategorií přístupů 
k modelům značek, typy uživatelů a mapová tvorba, porovnání grafických způsobů řešení 
stejného jevu, doporučení. 

duš  188/2013 
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Fotogrammetrie, DPZ 
 

 

49 273  

Lazecký, M.. 

Optimization of satellite InSAR techniques for monitoring of subsidence in the 
surroudings of Karviná Mine: Lazy plant [Optimalizace technik družice INSAR pro 
monitorování poddolování okolí dolů v Karviné – porosty v Lazech] / M. Lazecký, E. Ji-
ránková. - In: Acta Geodyn. Geomater. – ISSN 1211-1910. – Roč.10,2013,č.1,s.61-65 : 
obr.6. - Lit.10.- Res. angl.  

K.sl.: SAR interferometrie, poddolování, ERS-2, ALOS, plošná důlní filtrace 
Abstrakt. Využití monitoringu interferometrického snímání DPZ ke sledování změn teré-
nu v důsledku těžební činnosti v Karviné a vlivy porostu na jeho přesnost; interferometrie 
InSAR družice ALOS a ERS-2 (2011), optimalizace filtrace, důvody rozhodnutí o pokra-
čování ve snímání a analýzách; radarová technika SAR (Spaceborne Synthetic Aperture 
Radar) pro sledování změn terénu (od 3cm do 30cm); pro porovnání terénu použit DMT 
ZABAGED (rok 2003), vrstevnice mapy 1:5 000 (1951) a nivelace v Lazech; změny výšek 
terénu, hodnocení. 

duš 83/2013 

 

 

50 210 

Dalton-Taggart, Rachael  

Scanning Easter Island´s Moai [Skenování Velikonočních ostrovů Moai] / Rachael  Dal-
ton-Taggart. – In: GW. - ISSN 1567-5882. - Roč.21,č.3, s.22-25 : obr.3. - Res.   

K. sl.: Moai, skenování soch, tvorba 3D modelu, technika, software, postupy, 
Abstrakt. Informace o výsledcích historického a archeologického šetření, stavu na skupině 
7 soch moai (cca 4,5m vysokých) na Velikonočním ostrově, stanovení postupu dokumen-
tace v 3D; použití laserové skenovací techniky Riegl VZ-400 s podporou kamerového digi-
tálního fotografování Nikon SLR, měřické práce v terénu, průběh laboratorního zpracová-
ní, klasifikace rozlišení (1-5mm), přímé georeferencování každého skenu, celkem zpraco-
vána 3D dokumentace pro 46 soch moai po 5 skupinách; 3D modelování a analýza (použití 
technik RealWorks Survey-Trimble, LaserControl Z+F, RiScanPro-Riegl); hodnocení vý-
znamu systémového geo. zabezpečení a prezentace výsledků. 

duš 90/2013 
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7 992 

Ray, J.  

Mesurer les avions de swisstopo, un mandat plutôt inhabituel [Zaměření polohy letou-
nů Swisstopo – mandát spíše neobvyklý] / J. Ray, M. Kistler, R. Schittli. – In: Geom. 
Schweiz. - ISSN 1660-4458. - Roč.110,č.11,s.524-526 : obr.5. - Res. 

K. sl.: fotogrammetrický nálet,Švýcarsko, určování polohy letadla, navigační technologie, 
využití GPS a gyroskopu  
Abstrakt. Prezentace průběhu a výsledku realizace projektu modernizace navigace a určo-
vání polohy letounu v průběhu fotogrammetrickém snímkování; využití letadel švýcarské 
armády s výbavou GNSS a gyroskopy PAV30 k navádění a digitálnímu určování souřadnic 
středu letounu v okamžiku expozic; použité lokální souřadnicové systémy a jejich převody 
na 3D (Helmert), technické úpravy prostředků navigace, antén a určování jejich vzájemné 
polohy; využití při celostátním topografickém mapování Švýcarska. 

duš 105/2013 

 

 

7 992 

Delley, N.  

R-Pod, test nella densa foresta ivoriana con un drone [R-Pod testování hustoty zalesně-
ní na Pobřeží slonoviny s využitím snímkování bezpilotním letadlem] / N. Delley, C. Cha-
telain. – In: Geom.Schweiz. - ISSN 1660-4458. - Roč.111,č.2, s.68-69. - Res. ital. 

K. sl.: letecká fotogrammetrie, bezpilotní letoun, transformace LS, vyhodnocení hustoty 
porostu 
Abstrakt. Projekt a realizace mapování hustoty zalesnění v nepřístupných oblastech na 
Pobřeží slonoviny prostřednictvím snímkování krajiny bezpilotním letounem; použitá 
technika snímkování swing-let CAM a GPS, pracovní a transformační postupy – software 
Pix4D (www.pix4d.com), uvažování terénu a vlivu klimatu, fotogrammetrické vyhodnoce-
ní a kartografické zpracování ortomozaiky s ohledem na typ porostu (savana, palmový, 
lesní a jiný porost, osídlení); průběh zpracování na vysoké inž. škole v kantonu Vaud; o 
technologii více na www.sensefly.com. 

duš 109/2013 

 

 

              2 332 

Buchmann,  Manuela 

3D-Modellierung und Präsentation zerstörter Bausubstanz am Beispiel des ehemali-
gen Schlosses Stedten : 3D-Modeling and Presentation of Destructed Fabric on the 
Example of the Ancient Castle Stedten  [3D modelování a prezentace zničených budov 
na příkladu někdejšího zámku Stedten] / Manuela Buchmann. - In: AVN Allg.Vermess.-
Nachr. - ISSN 0002-5968. - Roč.120/č.1, s.19-26 : obr.23, tab.2. - Lit.4. - Res. něm., angl. 

K.sl.: Zámek Steden, 3D modelování, pozemní laserové skenování, prezentace 

http://www.sensefly.com/�
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Abstrakt. Geodézie, jako vědecká disciplína zabývající se především výzkumem Země a 
znázorňováním jejího povrchu v podobě map, dovede ještě více. S novými  technologiemi 
přináší historické důkazy o výsledcích lidské činnosti, zničených, opuštěných, či ztrace-
ných degradací materiálu, a může je dokumentovat, modelovat a virtuálně obnovit. Tato 
práce se zabývá 3D modelováním někdejšího barokního (z roku 1737) zámku Steden, který 
byl poničen během pozemkové reformy let 1948/49 v někdejší sovětské okupační zóně. V 
první části se pojednává o vyhodnocení stávajících archivních materiálů a o sběr dat – mě-
řických podkladů pro 3D modelování. K tomu bylo kromě klasických metod zaměřování 
použito pozemní laserové skenování. Druhá část je věnována vlastnímu modelování a růz-
ným možnostem fyzické a virtuální prezentace. Při rekonstrukci polohy a velikosti stavby 
se vychází ze starého plánu z roku 1855 a ze zachovaného měřického manuálu. Výška a 
vzhled zámku se stanovily s využitím staré fotografie, pro vnitřní postory se uplatnila data 
z Weimarského archivu  (Thüringer Hauptstaatsarchiv Weimar). Modelování se dělalo v 
AutoCADu. Získaný 3D model byl renderován do virtuální prezentace a do 3D tiskárny 
pro prezentaci fyzickou. 

Ka 117/2013 
 

 

     15 937 

Bazarov,  K. Ju. 

Kameralnoje děšifrirovanije kosmogeoizobraženij transgraničnych territorij na os-
nove spektralnych jarkostěj [Kancelářská interpretace kosmických geografických sním-
ků příhraničních území na základě spektrálního jasu] / K. Ju. Bazarov. - In: Geod. i Karto-
gr. - ISSN 0016-7126. – 2012,č.11, s.48-52 : obr.4, tab.1. - Lit.12. - Res. rus., angl. 

K.sl.: Data DPZ, GIS, shluková (cluster) analýza, spektrální jas 
Abstrakt. Pojednává se o autorově metodě kancelářské interpretace multispektrálních dat 
dálkového snímání, ilustrované pracemi na srovnání území poblíž hranice Ruska (Přímoř-
ský kraj u Vladivostoku) a Číny (provincie Jilin). Značně složitá metodika na daném pří-
kladu popisuje devět etap procesu: 1) volba kosmických snímků (z Landsatu-7 šestikaná-
lové multispektrální, datované 25.9.2001), 2) kompenzace rozdílů osvětlení odlišných sva-
hů („topografická normalizace“), 3) klasifikace – clusterizace/kategorizace (metoda ISO-
DATA), 4) export výsledků kategorizace z rastrového do vektorového formátu, 5) sesku-
pování tříd podle typů, 6) generalizace polygonů podle atributů názvů typů, 7) externí 
identifikace (s využitím vnějších informací např. o složení různých typů porostů), 8) výpo-
čet odvozených statistických a prostorových dat podle typů polygonů a 9) vytvoření repre-
zentativní formy vektorové vrstvy. – Nutno studovat v originále – a patrně i s nahlížením 
do citované literatury. 

Ka  126/2013 

 
 

     13 221 

Sheta, Bassem 

An Assessment of Nonlinear Optimization and Speeded up Robust Features (SURF) 
Algorithm for Estimating Object Space Transformation Parameters for UAV Pose 
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Estimation [Hodnocení algoritmu nelineární optimalizace a zrychlené robustní funkce 
(SURF) pro odhad transformačních parametrů objektů v prostoru při určování poloh bezpi-
lotních letadel (UAV)] / Bassem Sheta, Mohamed Elhabiby, Naser El-Sheimy. - In: Geo-
matica. - ISSN 1195-1036. - Roč.66/č.4 (2012), s.307-321 : obr.10, tab.11. - Lit.33. - Res. 
angl. a fr. 

K.sl.: UAV, bezpilotní letoun, určování polohy, optimalizace algoritmů, vizuální navigace, 
SURF algoritmus  
Abstrakt. Matematické zkoumání problému navázání objektů na zemském povrchu (se 
známými souřadnicemi) a jejich aktuálních obrazů, poskytovaných zobrazovacími senzory 
na letadle, což je základní problém vizuální navigace (Vision Based Navigation – VBN). 
Návrat k tomuto historicky prvnímu navigačnímu konceptu nastává v souvislosti s rozvo-
jem bezpilotních letadel (Unmanned Aerial Vehicles – UAVs), která mají plnit úkoly 
v určitém prostoru. Zkoumají se tedy metody optimalizace a tvorby rychlého (protože jde o 
letadla) a robustního (odolného vůči malým změnám podmínek) algoritmu určování trans-
formačních parametrů. Autoři ho nazývají „Speeded up Robust Features (SURF)“ Algori-
thm. Analyzuje se řada variant SURFu s numerickým testováním a ověřováním některých 
na leteckých datech z Britské Kolumbie. – Dosti složité matematické pojednání s (patrně) 
málo známými algoritmy. 

Ka  133/2013 

 

 

 13 221 

Li-Chee-Ming, Julien 

Introduction to a Portable Stereo Mapping System for Unmanned Vehicles [Úvod do 
přenosných stereomapovacích systémů pro vozidla bez posádky] / Julien Li-Chee-Ming, Costas 
Armenakis. - In: Geomatica. - ISSN 1195-1036. - Roč.66/č.4 (2012),s.323-332 : obr.7, tab.8. -  
Lit.13. - Res. angl., fr. 

K.sl.: stereomapovací systém, dálkové ovládání, vozidlo bez posádky, MSMS 
Abstrakt. Tato práce představuje mobilní stereomapovací systém (MSMS – Mobile Stereo 
Mapping System) určený pro dálkově ovládaný rychlý sběr 3D prostorových dat z paluby 
vozidla bez posádky, s přímým georeferencováním a integrací optických a jiných navigač-
ních senzorů. Bez potřeby vlicovacích bodů poskytuje možnost levného mapování v kine-
matickém i statickém režimu, rychlého nasazení i přenosu dat, při nízkém riziku pro operá-
tory. Polohy kamer se určují diferenciálním GPS, volně svázaných Kalmanovým filtrem 
s levným inerciálním měřicím systémem (IMU – Inertial Measurement Unit) na bázi mik-
roelektromechanických systémů (MEMS – Micro Electro-Mechanical Systems). Orientace 
se zjišťuje pomocí gyroskopů, podporovaných daty akcelerometrů a magnetometru pro 
kompensaci driftu. Dvě běžné digitální kamery jsou kalibrovány a časově navazovány na 
GPS/IMU. Popisuje se struktura systému, kalibrační procedury, algoritmy zpracování dat 
a výsledky testování. Uvádí se orientační přesnost poloh 1/100 vzdálenosti objektů do 30 
m při mezikamerové vzdálenosti řádu desetin metru. 

Ka  145/2013 
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     48 212 

Rees, Eric van 

3D City Modeling : Data Capture, Maintenance and Applications [3D modelování 
měst : Sběr dat, údržba a aplikace] / Eric van Rees. - In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - 
Roč.16/č.1, s.6-8 : obr.5. - Res.  

K.sl.: 3D modelování měst, sběr dat, kvalita, údržba, GIS, UAV 
Abstrakt. 3D modelování měst je dnes běžné v oblasti geoprostorového podnikání i mimo 
ni. Odborník v oblasti městského modelování, Prof em. Dr. Armin Gruen, popisuje (jakoby 
v rozhovoru s autorem – redaktorem časopisu) některé aktuální  problémy tohoto 3D mo-
delování. Zvláštní pozornost je zde věnována kontrole kvality dat a jejich údržbě. Zdůraz-
ňuje se užitečnost vícenásobného využití dat, aktualizace modelů s možností poskytování 
dat v reálném čase. Je tu též řada nových komerčních příležitostí v oblasti hardware pro 
sběr dat a softwaru pro modelování. Pokud jde o techniku, uvažují se postupy fotogramme-
trie, dálkového průzkumu, metodiky GISů, laserového skenování – a v poslední době ros-
toucí význam využití bezpilotních letadel (UAV -  Unmanned Aerial Vehicles). – Úvahy 
prof. Gruena vycházejí z prací konaných v Asii (Singapur).  – Celý článek (s celým číslem 
časopisu) v pdf získáme přes http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-
Informatics_1_2013/index.html#/6/ . 

Ka  144/2013 

 

 

     48 212 

Paradella, Waldir Renato 

Automatic DEM Generation : Using GeoEye-1 Stereo Data in Mining Application 
[Automatická tvorba digitálního modelu reliéfu : Využití stereodat satelitu GeoEye-1 
v důlním měřictví] / Waldir Renato Paradella, Philip Cheng. - In: Geoinform. - ISSN 1387-
0858. - Roč.16/č.1,s.10-12 : obr.5. - Res.  

K.sl.: Digitální mapy reliéfu, DMR, DEM, GeoEye-1, stereodata, důlní měřictví, Amazonie 
Abstrakt. Pojednává se o testování možností využití satelitních stereodat s vysokým rozli-
šením z družice GeoEye-1 pro automatizovanou tvorbu digitálních modelů reliéfu (DMR, 
v angličtině  digital elevation model – DEM) pro důlní aplikace v amazonské oblasti. Po 
osvětlení podmínek v zájmovém prostoru se popisují vlastnosti satelitu GeoEye-1 (dráha, 
opakování přeletů, rozlišení panchromatické a multispektrálních kamer), stereoskopická 
data testovacího snímkování 1. července 2012, užitý geometrický model a software. Je 
uvedeno mnoho informací o použité technice a číselných údajů o přesnosti. V závěru se 
konstatuje, že s minimem navazovacích bodů (z GPS) měl výsledný DEM model poloho-
vou přesnost (střední chybu) 0.5 m a výškovou 1.5 m. – Celý článek (s celým číslem časo-
pisu) v pdf získáme přes http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-
Informatics_1_2013/index.html#/10/ . 

Ka  143/2013 
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     48 212 

Kovach,  Natalia 

A Russian Airborne Surveying Project : Producing a Thermal Orthophoto [Ruský 
projekt leteckého snímkování : Pořizování termálních ortofotosnímků] / Natalia Kovach. - 
In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.1,s.14-16 : obr.7, tab.1. - Res.  

K.sl.: letecké snímkování, DPZ, termální ortofotosnímky, Sajanské pohoří, Rusko 
Abstrakt. Roku 2012 bylo v Rusku provedeno letecké snímkování Sajanského pohoří 
(celkem 345 km2). Snímkování zahrnovalo několik metod, letecké laserové skenování, 
snímky ve viditelném světla a pořizování termovizních ortofotosnímků. Ty se běžně pou-
žívají v městských oblastech, pro různá potrubí či velké inženýrské stavby apod,  pro zjiš-
ťování aktuálního stavu, poškození, rizika havárií – méně však pro volné terény. Článek se 
věnuje procesu shromažďování dat termovize, jejich zpracování a kontrole, a sděluje zku-
šenosti s využitím „neměřických“ termokamer. Celý článek (s celým číslem časopisu) 
v pdf získáme přes http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_1_2013/index.html#/14/ 
a další podrobnosti o „sajanském“ projektu jsou v referátu autorky 
http://nipistroytek.ru/upload/iblock/627/627b981914aa931d62bc42c7a752d92b.pdf , na konferenci 
v portugalském Algarve (září 2012) . Tam též zjistíme, že v Sajanech šlo o jeden snímko-
vaný pás o šířce 1000 m. 

Ka  142/2013 

 

 

         48 212 

Petrie,  Gordon 

Commercial Operation of Lightweight UAVs for Aerial Imaging & Mapping : With 
Particular Reference to the U.K. [Komerční provoz lehkých bezpilotních letadel pro le-
tecké snímkování a mapování] / Gordon Petrie. - In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - 
Roč.16/č.1,s.28-39 : obr.26.  - Res.  

K.sl.:bezpilotní letadlo, UAV, snímkování, mapování, Spojené království, UK 
Abstrakt. Velký článek o použití lehkých bezpilotních letadel (s pevnými křídly, letounů, i 
vrtulníků) pro pořizování snímků a mapování. Článek je zaměřen na podmínky Spojeného 
království, ale tyto technologie se pro civilní i vojenské účely hojně uplatňují celosvětově – 
i v Česku. Pojednání osvětluje podmínky provozu UAV, schvalování letové způsobilosti, 
kvalifikace personálu/pilotů atd. Následuje stručný popis řady malých letadel (asi 16 zá-
kladních typů s variacemi), jejich kamer a dalšího vybavení, charakteristiky metod pořizo-
vání a zpracování dat (mapy, 3D modely), a též informace o firmách UAV vyrábějících a 
o řadě britských poskytovatelů těchto služeb. – Čtěme článek a prohlížejme zajímavé ob-
rázky nejlépe v pdf, které získáme přes http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-
Informatics_1_2013/index.html#/28/, a to s celým číslem časopisu. 

Ka  141/2013 
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 6 722 

Wan, Youchuan 

Automatic determination of seamlines for aerial image mosaicking based on vector 
roads alone [Automatické určení hraničních čar pro mozaiky z leteckých snímků založené 
na vektorech silnic] / Youchuan Wan, Dongliang Wang, Jianhua Xiao, Xudong Lai, Jin-
gzhong Xu. - In: ISPRS J.Photogram.Rem.Sens. – ISSN 0924-2716. - Č.76(Febr.2013),s.1-
10 : obr.13, tab.2. – Lit.čet. - Res. 

K.sl.: letecká fotogrammetrie, tvorba mozaik, určení hraničních čar, vektory silnic 
Abstrakt. Obrazová mozaika je definována jako sestavení dvou nebo více obrazů do jed-
noho. obrazu. Jedním z nejobtížnějších kroků při automatické tvorbě mozaiky z ortosním-
ků je určení hraničních čar v překrytových oblastech. Je popisován nový způsob určení 
hraničních čar pomocí vektorů silnic. Aplikace automatické tvorby mozaiky je demonstro-
vána na leteckých snímcích čínského města Wuhan. Experiment uvádí výhody navrženého 
způsobu, zejména když jsou k dispozici vektory silniční sítě. 

di 165/2013 

 

 

 6 722 
Henn, André 

Model driven reconstruction of roofs from sparse LIDAR point clouds [Modelová 
rekonstrukce střech z řídkých bodových mračen LIDAR] / André Henn, Gerhard Gröger, 
Viktor Stroh, Lutz Plümer. - In: ISPRS J.Photogram.Rem.Sens. – ISSN 0924-2716. - 
Č.76(Febr.2013), s.17-29 : obr.7, tab.4. – Lit.čet. - Res. 

K.sl.: rekonstrukce, budovy, klasifikace, LIDAR 
Abstrakt. Je uvedena automatická metoda rekonstrukce trojrozměrných modelů budov s 
prototypovými střechami (CityGML LoD2) z dat LIDAR a obrysů budov. Navržená meto-
da odvozuje přesné výsledky z řídkých bodových souborů a je vhodná pro rekonstrukci 
velkých území. Pro nejlepší fitting střech je použito robustních metod jako jsou 
RANSAC/MSAC. 

di 164/2013 

 

 

 6 722 
Barnea, Shahar 

Segmentation of terrestrial laser scanning data using geometry and image informatik 
[Segmentace dat pozemního laserového skenování použitím geometrie a obrazových in-
formací] / Shahar Barnea, Sagi Filin. - In: ISPRS J.Photogram.Rem.Sens. – ISSN 0924-
2716. - Č.76(Febr.2013),s.33-48 : obr.16. – Lit.čet. - Res. 

K.sl.: segmentace, pozemní laserové skenování, bodové mračno, fúze dat 
Abstrakt. Pozemní laserové skenování se stává standardní technologií pro 3D modelování 
složitých scén. Laserové snímky obsahují podrobné geometrické informace, ale dosud vy-
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žadují interpretaci dat pro následné využití pro mapovací účely. Základním krokem pro 
transformaci dat do objektů je jejich segmentace do konzistentních jednotek. Je navržena 
segmentace pozemních skenovacích dat integrací dálkového a barevného obsahu a použi-
tím dodatečných informací. Ukazuje se, že navržená technologie segmentace dává fyzikál-
ně smysluplné segmenty. 

di 163/2013 

 
 

 6 722 
Elseberg, Jan 

One billion points in the cloud - an octree for efficient processing of 3D laser scans 
[Jeden bilion bodů v mračnu - stavební prvek pro účinné zpracování 3D laserových skenů] 
/ In: ISPRS J.Photogram.Rem.Sens. – ISSN 0924-2716. - Č.76(Febr.2013),s.76-88 : 
obr.12, tab.7. – Lit.32. - Res. 

K.sl.: stromová struktura dat, komprese dat, RANSAC 
Abstrakt. Automatizované trojrozměrné modelování potrubí obsahuje 3D skenování, re-
gistraci a vizualizaci dat. Všechny kroky vyžadují zpracování velkého množství trojroz-
měrných údajů, které se pořídí běžnými 3D skenery. Rostoucí rychlost vzorkování usnad-
ňuje získání bilionů prostorových datových bodů. Je uveden algoritmus pro zpracování 
těchto dat. Je navržena účinná struktura k ukládání a zpracování 3D údajů bez ztráty přes-
nosti. 

di 161/2013 

 

 

 6 722 
Murphy, Maurice 

Historic Building Information Modelling - adding intelligence to laser and image 
based surveys of European classical architecture [Modelování informací o historických 
budovách - přidání inteligence laseru a mapování evropské klasické architektury pomocí 
snímků] / Maurice Murphy, Eugene McGovern, Sara Pavia. - In: ISPRS 
J.Photogram.Rem.Sens. – ISSN 0924-2716. - Č.76(Febr.2013),s.89-102 : obr.11, tab.1. – 
Lit.čet. - Res. 

K.sl.: CAD, kulturní dědictví, modelování, architektura, budovy  

Abstrakt. Je popisováno modelování prvků historických budov. postup spočívá v dálko-
vém sběru měřických dat založeném na pozemním laserovém skenování kombinovaném s 
digitální fotografií. Jednotlivé stavební prvky jsou porovnány s monografií Vitroviuse ob-
sahující architektonické prvky 18.století. Velikost a tvar je uzpůsoben pomocí softwaru 
BIM ArchiCAD použitím geometrického popisného jazyka GDL. Finálním krokem je se-
stavení celé budovy z jednotlivých stavebních prvků. Uvedený postup slouží k analýze a 
konzervaci historických objektů, struktur a prostředí. 

di 162/2013 

 



Novinky Zeměměřické knihovny® 3-4 / 2013 
 

 
 

64 
 

 

 2 332 
Naab, Christoph 

Zur Parametrisierung bei der Modellierung von Objekten mit extremen Krümmu-
ngsänderungen [K parametrizaci modelování objektů s extrémními změnami křivosti] / 
Christoph Naab. -  In: AVN Allg.Vermess.-Nachr. – ISSN 0002-5968. - Roč.120/č.3,s.98-
106 : obr.10, tab.1, příl.1. - Lit.8. - Res.něm., angl. 

K.sl.: geometrické modelování, volné geometrické tvary, Bézierovy křivky, B-spline křivky 
Abstrakt. Modelování objektů s extrémními změnami křivosti představuje jisté obtíže - 
správnou volbu vhodného geometrického tvaru a dosazení uživatelem řízených parametrů. 
Na příkladu z praxe je pomocí simulace vygenerována parametrická nominální geometrie a 
měřická data ke zhodnocení modelování se zvolenou volnou geometrií. Jsou hodnoceny 
Bézierovy křivky a B-spliny a porovnávány jejich nejdůležitější charakteristiky.  

di 157/2013 

 

 

 

10 553 
Abdelhafiz, A. 

Thermal 3DImage [Termální 3D snímky] / A.Abdelhafiz . - In: Surv.Rev. - ISSN 0039-
6265. - Č.328 (Roč.45,č.1),s.35-43 : obr.11.  - Lit.12. - Res.  

K.sl.: termografie, digitální fotogrammetrie, laserové skenování, integrace dat, termální 
3D snímek 
Abstrakt. Šetření energií je důležitým úkolem. Topné a chladící systémy v budovách spo-
třebovávají příliš mnoho energie. Proto byly vytvořeny nové evropské předpisy pro kontro-
lu spotřeby energie těmito systémy. Autor se zabývá studiem izolační schopnosti budov 
pomocí termografie. Termografie vyžaduje pro správný výpočet vyzařovaného tepla geo-
metrii a snímek uvažované budovy. Je použito integrovaného postupu: termální snímek,  
bodové mračno/síť pořízené laserovým skenerem a digitální fotografii. Po spojení tří dato-
vých souborů je vytvořen termální 3D snímek.   

di 151/2013 

 

 

 2 332 

Linkugel, Thomas 

Modellbasierte 3D-Echtzeit-Simulation von micro-UAS [Modelová 3D simulace bezpi-
lotních leteckých mikrosystémů v reálném čase] / Thomas Linkugel, Andreas Schilling, 
Hanspeter A.Mallot. – In: AVN Allg.Vermess.-Nachr. – ISSN 0002-5968. - 
Roč.120/č.3,s.90-97 : obr.7. - Lit.9. - Res.něm., angl.  

K.sl.: bezpilotní letecké systémy, modelová simulace, simulace v reálném čase. virtuální 
realita, kvadrokoptéra, hexakoptéra 
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Abstrakt. Bezpilotní letecké systémy (BLS) mají stále širší využití pro komerční i vědecké 
účely. Současně s tím roste poptávka po bezporuchové funkci bezpilotních leteckých plo-
šin. Důležitým požadavkem je spolehlivost určení polohy/výšky a ovládání plošiny. Dosud 
se uvedené požadavky testovaly výlučně časově náročnými testy v terénu. V článku je 
uveden nový simulační systém, ve kterém je BLS převeden do virtuální reality. Vyvinuté 
řešení je založeno na přesném modelování letecké plošiny, integrovaných senzorech a spe-
cifických dynamických letových parametrech plošiny.  

di 156/2013 

 

 

21 131  

Mouzouri, M.  

Utilisation d´image satellitaire et d´un modèle numérique d´altitude pour la cartogra-
phie des zones à risque d´inondation sur le littoral méditerranéen de Saïdia (Nord-Est 
du Maroc) [Využití družicových snímků a výškového digitálního modelu pro kartografii 
rizikových záplavových oblastí na jižním středomořském pobřeží Saidy (severovýchod 
Maroka)] / M. Mouzouri, Z. Irzi, A. Essaddek. - In: Rev.fr.Photogramm.Télédét.– ISSN 
1768-9791. – Č.201(Roč.112,Jan. 2013),s. 49-63 : obr.11, tab.2. - Lit.44. - Res. fr., angl.  

K.sl.: rizikové záplavy,DEM, snímky UDZ, Středomoří, Maroko  
Abstrakt. Prezentace tematických map obsahujících situačně stupňovaná rizika záplav 
území Saida na středomořském pobřeží; použité podklady - geomorfologie pobřeží a její 
struktura (převzata z GIS), družicové snímky DPZ, data z DEM (Digital Elevation Model), 
mapy litologie mořského dna; postup analýz a tvorby mapy – digitalizace snímků DPZ 
GeoEye-1, letecké snímky, extrakce údajů z topgrafických a geomorfologických map, pro-
storová analýza dat GIS ohrožených prostorů s toky řek (57% území), míry rizik; ukázky 
výstupů, hodnocení – více na  http://www.toraval.fr/articlePDF/intro-risk.pdf. 

duš 168/2013 

 

 

42 690  

Derwael, Jean-Jacques 

Méthode de l´amiral Mouchez (1821-1892) [Metoda admirála Moucheze (1821-1892)] / 
Jean-Jacques Derwael - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – Č.134(Roč.35,č.1), s.61-
66 :  obr.8, tab.3. – Lit.12. - Res. fr. 

K.sl.: průzkum Antarktidy, expedice, osobnosti, geodézie, metody mapování, Mouchez 
Abstrakt. Polární expedice do Antarktidy a metody jejího mapování od konce 18. st., kar-
tografické zpracování; osobnost Adrien de Gerlache (1866-1934) a jeho působení, výsled-
ky; pokračování výzkumů, další výpravy, osobnosti, zakládání stálých stanic, geodetická 
měření, prezentace kartografických prací; osobnost adm. Moucheze a princip, adaptace 
jeho metodk v polárních podmínkách – trigonometrická měření v síti polohové (přesnost 
cca do 10m), barometrické a úhlové určování vertikálního převýšení, výpočet souřadnic; 
použité přístroje - magnetické teodolity Brunner, barometry Fortin, aneroidy (barometrická 

http://www.toraval.fr/articlePDF/intro-risk.pdf�
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nivelace cca na 1,5m), použití magnetické orientace (cca na 3´); připojeny tab. s rozbory 
přesností, hodnocení Amundsena a dalších. 

duš 172/2013   
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Inženýrská a průmyslová geodezie 
 

13 138  

Kirschke, Tobias  

Anwendungen der Methoden der Geoinformatik im interdisziplinären Umfeld „Er-
neuerbare Energien“ [Úvod do metod geoinformatiky v interdisciplinární oblasti „Obno-
vitelné zdroje energie“] / Tobias Kirschke. – In: vDV Mag. - ISSN 1863-1320. - 
Roč.64,č.1, s.22-28 : obr.1.  - Lit. 40.  – Res. něm., angl.  

K. sl.: obnovitelné zdroje energie, GIS, potenciál, geoinformatika, geodata   
Abstrakt. Informace o vstupu geoinformačních technologií a metodik do analytických 
studií oblasti obnovitelných zdrojů energií; základní terminologie, potenciálový přístup ke 
zdrojům  energií a jeho rozdělení na teoretický, technický, vědecký, uživatelský (uvedeny 
energie solární, větrná, vodní, bioenergie, biotermální); geografické a geofyzikální pod-
mínky, geodata a geoinformační systém; digitalizace, význam technologií GIS, nasazení 
geomodelů v 3D je demonstrováno na řadě praktických aplikací; aktuální příklady pokra-
čování aplikačního výzkumu na spolkové agenturní síti a připojených webových adresách. 

duš 84/2013 

 

 

13 138  

Kooperationserklärung zur Nachwuchsgewinnung in der Godäsie [Prohlášení o infor-
mační spolupráci v geodézii] / DVD Magazin. – In: vDV Mag. - ISSN 1863-1320. - 
Roč.64, č.1, s.33-38 : obr.5.  

K. sl.: srn, STÁTNÍ SPRÁVA, spolupráce, oblast geodEzie,  financování  
Abstrakt. Příklad - informace o technické spolupráci a vzájemné finanční pomoci mezi 
ministerstvem vnitra SRN a komunálními orgány v oblasti geodetického zabezpečování 
výstavby a údržby objektů moderními technologickými prostředky – SAR-Interferometrie, 
výstupy družicového a leteckého DPZ; prezentace nasazení geotechniky při výstavbě ko-
munikací a tunelů, tras městské dopravy, kanalizací, při výstavbě a obnově sídlišť, nepřetr-
žitého sledování stability dopravních objektů autonomními senzory; příklady ze spolko-
vých zemí.  

duš 85/2013 

 
8 096 

Ravelet, Michel 

Une technique non définie mais contrôlée [Technika nedefinovaná ale pod kontrolou] / 
Michel Ravelet. – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – Č. 2102 (Roč.166,Avr.2013),s.36-38 
: obr.1. - Res. 

K. sl.: podzemní přeprava vody a plynu, stabilita komunikací a půd, měřické kontroly,   
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Abstrakt. Spolupráce komunálních orgánů se zeměměřičskými orgány na ověřování polo-
hové stability veřejných dopravních cest, chodníků, kanalizace, parků, velkých budov (to-
váren, hotelů, mrakodrapů a pod.) a stability ploch zastavěných prostorů sídlišťních aglo-
merací; obecní zájem, řád a pravidla pro ověřování stability, záznamy v katastrálních plá-
nech, praktická měřická ověřování. 

duš 101/2013 

 
 

8 096 

Méthodologie pour mesurage dans le bâti existant [Metodologie měření uvnitř stávají-
cích budov] / Réd- Géomètre. – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. - , Č.2100‘ 
(Roč.166,Févr.2013),s.38-39 : obr.1. - Res.  

K. sl.: měření v objektech, nová technika, rozměry zdiva, plochy, metodika, výpočty  
Abstrakt. Informace o nové technice a metodologii měření rozměrů vnitřních stavebních 
konstrukcí a prostorů budov; klasifikování vnější a vnitřní typologie konstrukcí, plánování 
postupu měření; výpočetní zpracování (plochy, prostory, síla zdiva, stropnice a vnitřní 
konstrukce); využití technologie v zaměřování podzemních prostor, stanovení míry bez-
pečnosti staveb, zaměření a zpracování plánů velkých prostor. 

duš 91/2013 

 

 

     49 533 

Eling, Christian 

Development of an instantaneous GNSS/MEMS attitude determination system [Vývoj 
systému pro okamžité určení prostorové orientace pomocí GNSS/MEMS] / Christian 
Eling, Philipp Zeimetz, Heiner Kuhlmann . - In: GPS Solut. - ISSN 1080-5370. - 
Roč.17/č.1,s.129-138 : obr.8, tab.3. - Lit.23. - Res.. 

K.sl.: GNSS/MEMS, určení orientace, celočíselné řešení ambiguit, rozšířený Kalmanův 
filtr, tvarovací – shaping filtr 
Abstrakt. GNSS jsou velmi vhodné pro určování (prostorové) orientace vozidla apod.. 
Zatímco s jednou anténou lze určovat pouze směr pohybu, systémy s dvěma nebo více an-
ténami dávají orientaci lokálně. Zde je pro její přesnost podstatné řešení ambiguit, a v pří-
padě kinematických určování je zvláště důležirá rychlost tohoto procesu. Předkládá se no-
vý systém okamžitého určení orientace, založený na podpoře řešení ambiguit údaji mikroe-
lektromechanických systémů (MEMS), který vede k úspěšnosti řešení ambiguit přes 99 %. 
Integrace dat GNSS/MEMS se realizuje ozšířeným Kalmanovým filtrem. Ve stacionárním 
režimu se systematické chyby GNSS orientace redukují užitím tvarovacího (shaping) filtru. 
– Popisuje se úspěšné ověřování systému v agrotechnických a městských aplikacích, a to 
na vozidle s dvěma základnami (ca 2.5 m) GNSS antén na střeše a systémem MEMS 
XSens MTi. Přesnosti byly v desetinách stupně. 

Ka 139/2013¨ 
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     48 212 

Medvedev, Evgeny  

Home-made LiDAR Mapping : The Middle East Experience [LiDARový mapovací 
systém vlastní výroby : Zkušenost ze Středního východu] / Evgeny Medvedev, Valery 
Gutman, Michael Weitsman. - In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.2,s.34-39 
: obr.12, tab.1. - Res.  

K.sl.: LiDAR, vývoj systému, Drakkar, PolyScan 
Abstrakt. Autoři článku jsou pracovníci izraelské společnosti Drakkar, mezinárodně zná-
mé v oblasti LiDARových  i tradičních geodetických metod měření. Drakkar začal jako 
první v Izraeli roku 2004 využívat pozemní a pak i letecké laserové skenování, a učinil 
mnohé v zájmu popularizce těchto metod a přesvědčování vládních agentur i soukromých 
společností o jejich užitečnosti. Nyní společnost Drakkar vyvinula vlastní mobilní lidarový 
mapovací systém, nazvaný PolyScan, a předkládá získané zkušenosti z tohoto vývoje. Já-
drem PoluScanu je laserovy skener firmy Riegl LMS Z-420i, který je vybaven modulem 
pro synchronizaci každého měření (šikmá vzdálenost, horizontální a vertikální úhel) s ča-
sem GPS. Dalšími součástmi jsou digitální kamera VA-29M firmy Vieworks Co., Ltd (ma-
tice 6576 × 4384 pixelů), GNSS přijímač SPAN-SE + inerciální systém, spojené produkty 
firmy NovAtel, a k tomu potřebné antény (jedna nebo dvě) i řídící a záznamový počítač. 
Letecká konfigurace systému dává přesnost na úrovni 5-20 cm (výška letu 300-2000 m). – 
Celý článek (s celým číslem časopisu) v pdf získáme přes 
http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/34/  . 

Ka  129/2013 

 

 

     48 212 

Clark, Faith 

Mobile Mapping Going Underground : Challenging Surveying Environments [Mobil-
ní mapování přichází do podzemí : Náročné prostředí pro měření] / Faith Clark. - In: Geo-
inform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.2,s.6-8 : obr.4. - Res. 

K.sl.: Mobilní mapování, podzemní prostory, ruční laserový systém, LiDAR, MEMS, Zebe-
dee  
Abstrakt. Článek pojednává o prvním (?) rychlém, mobilním, ručním laserovém mapova-
cím systému, určeném pro práci v podzemí, uvnitř budov či v hustém lese, kde nelze použít 
GPS nebo jiné radiotechnické systémy. Pod názvem Zebedee byl vyvinut v Austrálii vý-
zkumnou organizací CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organi-
sation). Zebedee obsahuje lehký LiDARový skener s dosahem 30 m, spolu s průmyslově 
vyráběným malým MEMS (mikro-elektromechanickým systémem) v podobě IMU (inertial 
measurement unit – inerciální měřicí jednotky). Vše je namontováno na jednoduchém ruč-
ním pružinovém držáku, který volně osciluje při pohybu operátora v zaměřovaném prosto-
ru. Těmito pohyby se 2D snímaná data převádějí do lokálního 3D pohledu. A  software 
zmíněného MEMS/IMU o 6 stupních volnosti převádí v reálném čase 3D pohledy do přes-
ného 3D mračna bodů. Celý článek (s celým číslem časopisu) v pdf získáme z 
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http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/6/ . – Poznamenejme, že 
Zebedee je v Bibli otec Ježíšových učedníků Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana (viz 
např. Mat 4,21). 

Ka 140/2013 

 

 

48 107 

Suci, F. M.  

Análise da estabilidade da rede geodésica de monitoramento da UHE Salto Caxias a 
partir de dados GPS [Analýza stability geodetické sítě z monitoringu dat GPS na vodní 
elektrárně Salto Caxias] / F. M. Suci, F. L. Faggion. - In: Bol. Cienc. Geod. – ISSN 1413-
4853. – Roč.18, č.4, s.564-582 : obr.6, tab.6. – Lit.18.– Res. port., angl. 

K.sl.: monitorování, geodetická síť, testování globální kongruence (shody) 
Abstrakt. Prezentace analýzy stability souřadnic bodů geodetické sítě s využitím dat per-
manentního monitorování dat GPS na stanicích DPZ hydroelektrárny Salto Caxias (lokali-
zace, 4 monitorovací zařízení – PRMA, PRGU, SCCH, ITAI, úpravy stanovišť), použitá 
technika, způsob příjmů dat a jejich zpracování, použitá software (Leica Geo Office v.7.0), 
převody souřadnic do syst. ITRFyy Helmertovou transformací a lokálního geod. systému; 
kontrola porovnávaním vzdáleností mezi stanovišti určené GPS a vzdálenostmi ze sítě tri-
laterace SIRGAS lokality UHE určených totální stanicí Leica TC2003; hodnocení hodnot 
variací v polohách v mm, stabilita objektů hydroelektrárny. 

duš  182/2013 
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50 333 

Kutzner, Tatjana  

Trends 2012: Unbemennte Vehikel im Anflug [Trendy 2012 - bezpilotní vzdušné do-
pravní prostředky nastupují] / Tatjana Kutzner a kol. - In: GIS business. – ISSN 1869-
9286. - Roč.8,2012, č.7, s.14-19 : obr.4.  

K.sl.: systémy vzdušného snímání, tvorba GIS sídlišť, aplikace a  perspektiva  
Abstrakt. Prezentace perspektivy a nalýz využívání bezpilotních vzdušných dopravních 
systémů UAS (Unmanned Aircraft Systems) v oblastech snímání obrazů OD (Open Data) 
městských aglomerací pro využití ve speciálně orientovaných GIS; vystoupení zástupců 
INSPIRE, GDI na kongresu INTERGEO 2012 (Hannover, 9.-11.10.2012); technické pro-
středky UAS, konstrukce UAVs (Unmanned Aircraft Vehicles), charakteristiky nasazení, 
navigování a ovládání; temata – tvorba 3D modelů sídlišť a jejich účelové analýzy, pláno-
vání, mobilní GIS; více na www.rundertischgis.de.  
duš 64/2013 

 

 

7 992 

Beni, David  

Portail cartographique de l´Espace Mont-Blanc [Kartografický portrét prostoru Mont 
Blanc] / David Beni. – In: Geom.Schweiz. - ISSN 1660-4458. - Roč.111,č.2,s.59-60 : 
obr.3. - Res. něm., fr., ital. 

K. sl.:Mont Blanc, tematické mapy, webové portály, mobilová verze smartphone, , spolu-
práce států, vyjádření terénu  
Abstrakt. Tematická mapová a GIS prezentace prostoru 3 států (Francie, Itálie, Švýcarska) 
Mont Blanc (4 810m); turistiku a její požadavky zabezpečuje smíšená komise, vytvoření 
kartografického portálu TMB (Tour du Mont-Blanc) a mobilovou verzi „smartphone“ (vy-
užití iPhone, Android – viz na www.carterandomontblanc.fr); ukázky mapového listu 
s použitými itinerárními značkami (waypoints GPS), prezentace aplikace iPhone a webo-
vého portálu na základě iOs a Android (API iOS pro ArcGIS Server, Android pro ArcGIS 
Server a jejich integrace), jejich ovládání. 

duš 108/2013 

 

 

13 138  

Kirschke, Tobias  

Anwendungen der Methoden der Geoinformatik im interdisziplinären Umfeld „Er-
neuerbare Energien“ [Úvod do metod geoinformatiky v interdisciplinární oblasti „Obno-
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vitelné zdroje energie“] / Tobias Kirschke. – In: vDV Mag. - ISSN 1863-1320. - 
Roč.64,č.1, s.22-28 : obr.1.  - Lit. 40.  – Res. něm., angl.  

K. sl.: obnovitelné zdroje energie, GIS, potenciál, geoinformatika, geodata   
Abstrakt. Informace o vstupu geoinformačních technologií a metodik do analytických 
studií oblasti obnovitelných zdrojů energií; základní terminologie, potenciálový přístup ke 
zdrojům  energií a jeho rozdělení na teoretický, technický, vědecký, uživatelský (uvedeny 
energie solární, větrná, vodní, bioenergie, biotermální); geografické a geofyzikální pod-
mínky, geodata a geoinformační systém; digitalizace, význam technologií GIS, nasazení 
geomodelů v 3D je demonstrováno na řadě praktických aplikací; aktuální příklady pokra-
čování aplikačního výzkumu na spolkové agenturní síti a připojených webových adresách. 

duš 84/2013 

50 333 

Poetsch, M. S.   

3D-Browser für SMARTPHONES und Tablets [3D prohlížeč pro komunikátory 
SMARTPHONE a tablety] / M. S. Poetsch. - In: GIS business. – ISSN 1869-9286. - Roč.8, 
2012, č.7, s.34-37 : obr.8, tab.1.  

K.sl.: vývoj mobilních telefonů, navigační využití, snímání prostoru a zobrazení v 3D, sys-
témy vzdušného snímání, tvorba GIS sídlišť  
Abstrakt. Prezentace nových možností využití 3D technologií mobilních telefonů Sam-
sung – aplikace v oblasti prostorového snímání krajiny, pořizování informací pro databáze 
GIS, obrazové komunikace, navigace, odkazy na 1000 možností využití; topografické a 
geologické mapování lokalit s využitím přístrojových polohových dat GPS, tvorba DMT; 
připojeny technické charakteristiky, použitá software (Desktop, GeoTIFF, OSM, Windous-
PC, J2ME a další), návod na instalace a použití; více na www.apemap.com.  

duš 66/2013 

 

 

7 992 

Der neue GIS-Browser des Kantons Zürich steht bereit [Nový GIS–prohlížecí program 
pro kanton Curych je připraven] / Baudirektion Kanton Zürich. – In: Geom.Schweiz. - 
ISSN 1660-4458. - Roč.111,č.2,s.55-58 : obr. - Res. něm., fr., ital. 

K. sl.: geoinformace, plánování oblastí, význam pro ekonomiku-vědu-rozvoj, GIS-browser 
Abstrakt. Podrobná informace o zavedení a využívání nového GIS-prohlížecího programu 
pro georeferencované územní plánování regionu (www.maps.zh.ch); jeho význam pro ad-
ministrativu, vnitrostátní politiku, řešení ekonomických úkolů i pro vědecké a soukromé 
aktivity; technické, infrastrukturní a programové charakteristiky tzv. geoslužby GIS-web 
(snímání dat, WMS-WebMapService, WFS-WebFeatureService, mapová nebo mobilová 
prezentace), popisy funkcí, nabídky pro terénní snímání a aktualizaci map (diagram), vyu-
žití v katastru nebo v horských oblastech; více na www.gis.zh.ch. 

duš 103/2013 
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7 992 

Intergraph Geospatial 2013 – United – Modern – Dynamic [Intergraph Geospatial 2013 
– sjednocený – moderní – dynamický] / Intergraph (Schweiz) AG – In: Geom.Schweiz. - 
ISSN 1660-4458. - Roč.111,č.2,s.78-81 : obr.10.  

K. sl.: firemní portfolio, nová geomedia, geoportály, vizualizace GIS  
Abstrakt. Prezentace nových technologií firmy „Intergraph Geospatial 2013 Release“ 
z oblastí fotogrammetrie, snímání DPZ a GIS; výčet oblastí s jejich charakteristikami - 
GeoMedia, WebMap, Smart Client, Geospatial Portal s integrovaným ERDAS APOLLO 
Services, vizuální ERDAS IMAGINE 2013, Geospatial Portal 2013 a SDI 2013 
s připojením techniky ImageStation 2013, fotogrammetrický systém LPS s připojením od-
kazů na programy; charakteristiky na http://geospatial.intergraph.com/2013, 
www.intergraph.com,  www.intergraph-roadshow.de. 

duš 107/2013 

 

 

     15 937 

Bazarov,  K. Ju. 

Kameralnoje děšifrirovanije kosmogeoizobraženij transgraničnych territorij na os-
nove spektralnych jarkostěj [Kancelářská interpretace kosmických geografických sním-
ků příhraničních území na základě spektrálního jasu] / K. Ju. Bazarov. - In: Geod. i Karto-
gr. - ISSN 0016-7126. – 2012,č.11, s.48-52 : obr.4, tab.1. - Lit.12. - Res. rus., angl. 

K.sl.: Data DPZ, GIS, shluková (cluster) analýza, spektrální jas 
Abstrakt. Pojednává se o autorově metodě kancelářské interpretace multispektrálních dat 
dálkového snímání, ilustrované pracemi na srovnání území poblíž hranice Ruska (Přímoř-
ský kraj u Vladivostoku) a Číny (provincie Jilin). Značně složitá metodika na daném pří-
kladu popisuje devět etap procesu: 1) volba kosmických snímků (z Landsatu-7 šestikaná-
lové multispektrální, datované 25.9.2001), 2) kompenzace rozdílů osvětlení odlišných sva-
hů („topografická normalizace“), 3) klasifikace – clusterizace/kategorizace (metoda ISO-
DATA), 4) export výsledků kategorizace z rastrového do vektorového formátu, 5) sesku-
pování tříd podle typů, 6) generalizace polygonů podle atributů názvů typů, 7) externí 
identifikace (s využitím vnějších informací např. o složení různých typů porostů), 8) výpo-
čet odvozených statistických a prostorových dat podle typů polygonů a 9) vytvoření repre-
zentativní formy vektorové vrstvy. – Nutno studovat v originále – a patrně i s nahlížením 
do citované literatury. 

Ka  126/2013 

 

 

     48 212 

Borodulin, Aleksey 

Open Source GIS Software : User Experiences at Intetics [Otevřený software pro GIS : 
Zkušenosti uživatelů ve společnosti Intetics] / Aleksey Borodulin, Aleksandr Kleshnin. - 
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In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.2(2013), s.10-12 : 4 obr., T tab., Lit. L. - 
Res. angl. 

K.sl.: GIS, otevřený software, gvSIG, Quantum GIS, implementace, Intetics 
Abstrakt. Předmětem článku je souhrn zkušeností s uplatněním otevřeného softwaru pro 
GIS, získaných u mezinárodní společnosti Intetics (jejíž centrála je v obci Wilmette 6 km 
severně od Chicaga) – podle jmen autorů patrně v ukrajinské či běloruské pobočce. Od 
poloviny první dekády 21. století narůstá zájem podniků a státních organizací o využívání 
otevřených softwarů pro GISy. Bránila tomu ale skutečnost, že zatím nejsou k dispozici 
hotové metody implementace těchto softwarů. Autoři popisují postup implementace soft-
warů gvSIG a Quantum GIS (račte si najít na Internetu), které byly zvoleny, jelikož jsou 
běžně dostupné v podobě pro stolní počítače. Výsledkem je propracovaný a dokumentova-
ný postup jejich zavádění u uživatelů. Celý článek v pdf získáme přes 
http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/10/ , (spolu s celým číslem 
časopisu)  . 

Ka  127/2013 

 

 

     48 212 

Spring, Adam 

From Survey Projects to Media Applications : Is the Tablet an Enabling Technology?  
[Od měřických projektů k mediálním aplikacím : Umožňuje to technologie tabletů? ] / 
Adam Spring. - In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.2,s.30-32 : obr.5. - Res. 

K.sl.: Tablet, prostorové informace, informační tok, využití tabletů, Tizen, Google Nexus 
10 
Abstrakt. Tablet jako počítač je všestranné zařízení, stále více se uplatňující v řadě odbor-
ných činností – včetně zaměřování a průzkumu. Tomu se věnuje tento článek a zkoumá 
různé cesty uplatnění uživatelských výrobků typu tabletů jako prostředků pro informační 
toky prostorových dat. Příklady byly vytvořeny tabletem Google Nexus 10 a volně dostup-
nými aplikacemi. Připomínají se začátky technologie tabletů, iPad, kombinované systémy 
např. s GNSS, nebo s teodolitem, operační systém Tizen. Kromě zmínky o konferenci He-
xagon 2012 (Las Vegas, 4.-7. června) je tu i přehled volně dostupných aplikací pro systém 
Android. Na příklad ImageMeter – snadno ovladatelný vektorový modelovací nástroj, To-
poPLANNER – aplikace pro práci s daty laserového skenování středních vzdáleností, či 
Geo Cam and Theodolite Droid, proměňující za použití dostupných senzorů zařízení se 
systémem Android na teodolit. A řada dalších aplikací. – Čtěme článek v pdf získaný přes 
http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/30/   . 

Ka  128/2013 

 
 

     48 212 
Medvedev, Evgeny  

Home-made LiDAR Mapping : The Middle East Experience [LiDARový mapovací 
systém vlastní výroby : Zkušenost ze Středního východu] / Evgeny Medvedev, Valery 
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Gutman, Michael Weitsman. - In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.2,s.34-39 
: obr.12, tab.1. - Res.  

K.sl.: LiDAR, vývoj systému, Drakkar, PolyScan 
Abstrakt. Autoři článku jsou pracovníci izraelské společnosti Drakkar, mezinárodně zná-
mé v oblasti LiDARových  i tradičních geodetických metod měření. Drakkar začal jako 
první v Izraeli roku 2004 využívat pozemní a pak i letecké laserové skenování, a učinil 
mnohé v zájmu popularizce těchto metod a přesvědčování vládních agentur i soukromých 
společností o jejich užitečnosti. Nyní společnost Drakkar vyvinula vlastní mobilní lidarový 
mapovací systém, nazvaný PolyScan, a předkládá získané zkušenosti z tohoto vývoje. Já-
drem PoluScanu je laserovy skener firmy Riegl LMS Z-420i, který je vybaven modulem 
pro synchronizaci každého měření (šikmá vzdálenost, horizontální a vertikální úhel) s ča-
sem GPS. Dalšími součástmi jsou digitální kamera VA-29M firmy Vieworks Co., Ltd (ma-
tice 6576 × 4384 pixelů), GNSS přijímač SPAN-SE + inerciální systém, spojené produkty 
firmy NovAtel, a k tomu potřebné antény (jedna nebo dvě) i řídící a záznamový počítač. 
Letecká konfigurace systému dává přesnost na úrovni 5-20 cm (výška letu 300-2000 m). – 
Celý článek (s celým číslem časopisu) v pdf získáme přes 
http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/34/  . 

Ka  129/2013 

 

 

     13 221 

Rijcke, Izaak de 

Resolving Mathematical Position with Legal Correctness—Boundary Issues that Re-
main Problematic [Řešení matematických poloh s právní korektností – otázky hranic, 
které zůstávají problematickými] / Izaak de Rijcke. - In: Geomatica. - ISSN 1195-1036. - 
Roč.66/č.3 (2012), s.177-179 : (soub. text angl., fr.). 

K.sl.: hranice pozemků, právní a měřené, držba, popisné plány, řešení sporů 
Abstrakt. Úvodní stať hostujícího redaktora zvláštního čísla časopisu, které je věnováno 
problematice vztahů právního (evidenčního...) stavu hranic parcel, resp. jejich vlastnictví, a 
geometrických výsledků zaměřování pozemků. Což nemusí být vždy vztah korektní. Číslo 
obsahuje pět pojednání a redaktor glosuje jejich obsah. Např. první práce uvažuje o zdro-
jích takových diskrepancí (historie, katastrální systémy a jejich vývoj aj.), další o defini-
cích hranic pro speciální účely, o řešení sporů a technologiích údržby evidencí atd. Větší 
část prací se týká zkušeností a situace v Kanadě. 

Ka  134/2013 

 

 

 13 221 

Walker, Blake Byron 

Environmental Correlates with Violent Injury [Environmentální korelace násilných 
poranění] / Blake Byron Walker, Nadine Schuurman. - In: Geomatica. - ISSN 1195-1036. - 
Roč.66/č.4 (2012), s.269-278 : obr.1, tab.1. - Lit.67. - Res. angl., fr. 
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K.sl.: GIS, statistika násilí, poranění, prostorové korelace 
Abstrakt. Násilí je významnou složkou globální zátěže poraněními, která představují 
hrozbu pro úroveň věřejného zdraví. Pro umožnění lépe informovaných politických roz-
hodnutí využívá tato práce prostředky technologií GISů spolu s environmentálním skeno-
váním zastavěných oblastí s vysokým výskytem násilných poranění. Na základě literatury 
byly vyčleněny podezřelé oblasti (jednalo se o Vancouver), kde pak výzkumný tým zjišťo-
val výskyt předpokládaných zdrojů (jako prodejny alkoholu) a podmiňujících okolností 
(osvětlení, vlastnosti prostorů), s nimiž násilí může korelovat. Ukázalo se mj., že „hotspo-
ty“ násilí se ve velké míře vyskytují uvnitř nebo v blízkosti sociálně vyloučených čtvrtí. 
Nicméně, zjištění naznačují, že násilná zranění jsou geograficky komplexní jev, jehož ná-
vaznost na zastavěné prostředí je rozmanité a mnohoparametrické. Jsou to první kroky k 
rozvoji profilů násilných městských prostorů, s konečným cílem, aby naše města byla bez-
pečnější. – Studie rozlišuje různé druhy násilí, zdroje dat a popisuje metodiku znázornění 
výsledných korelací. 

Ka  135/2013 

 

 

     13 221 

Argany, Meysam 

Impact of the Quality of Spatial 3D City Models on Sensor Networks Placement Op-
timization [Vliv kvality prostorových 3D modelů měst na optimalizaci rozmístění senzo-
rových sítí] / Meysam Argany, Mir Abolfazl Mostafavi, Vahab Akbarzadeh, Christian 
Gagné, Reda Yaagoubi. - In: Geomatica. - ISSN 1195-1036. - Roč.66/č.4(2012),s.291-305 
: obr.14, tab.5. - Lit.27. - Res.angl., fr. 

K.sl.: 3D modely, města, senzorové sítě, opimalizace rozmístění 
Abstrakt. Senzorové sítě jsou stále více využívány pro sledování pohybů, monitorování a 
pozorování prostorových dynamických jevů v reálném světě (např. v městských oblastech). 
V zájmu efektivního využití senzorových sítí bylo v posledních letech navrženo několik 
optimalizačních algoritmů. Většina z nich však spoléhá na zjednodušené modely snímače a 
neuvažuje topografii terénu, vliv modelů města, přítomnost překážek pro snímání senzory 
(budovy, stromy, sloupy). A používané prostorové modely jsou jen zjednodušeným zná-
zorněním komplexní reality – a proto nejisté. V tomto pojednání se zkoumají konkrétní 
důsledky kvality prostorových dat na optimalizaci senzorové sítě a jejího prostorového 
pokrytí v městské oblasti. Kvalitou se míní především polohová přesnost, logická konzis-
tence, „rodokmen“ (původ dat), sémantická přesnost, úplnost a časová přesnost (aktuálnost 
dat). Po obecných úvahách následuje případová studie na „old Quebec City.“ 

Ka  132/2013 

 
 

     13 221 
Sheta, Bassem 

An Assessment of Nonlinear Optimization and Speeded up Robust Features (SURF) 
Algorithm for Estimating Object Space Transformation Parameters for UAV Pose 
Estimation [Hodnocení algoritmu nelineární optimalizace a zrychlené robustní funkce 
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(SURF) pro odhad transformačních parametrů objektů v prostoru při určování poloh bezpi-
lotních letadel (UAV)] / Bassem Sheta, Mohamed Elhabiby, Naser El-Sheimy. - In: Geo-
matica. - ISSN 1195-1036. - Roč.66/č.4 (2012), s.307-321 : obr.10, tab.11. - Lit.33. - Res. 
angl. a fr. 

K.sl.: UAV, bezpilotní letoun, určování polohy, optimalizace algoritmů, vizuální navigace, 
SURF algoritmus  
Abstrakt. Matematické zkoumání problému navázání objektů na zemském povrchu (se 
známými souřadnicemi) a jejich aktuálních obrazů, poskytovaných zobrazovacími senzory 
na letadle, což je základní problém vizuální navigace (Vision Based Navigation – VBN). 
Návrat k tomuto historicky prvnímu navigačnímu konceptu nastává v souvislosti s rozvo-
jem bezpilotních letadel (Unmanned Aerial Vehicles – UAVs), která mají plnit úkoly v 
určitém prostoru. Zkoumají se tedy metody optimalizace a tvorby rychlého (protože jde o 
letadla) a robustního (odolného vůči malým změnám podmínek) algoritmu určování trans-
formačních parametrů. Autoři ho nazývají „Speeded up Robust Features (SURF)“ Algori-
thm. Analyzuje se řada variant SURFu s numerickým testováním a ověřováním některých 
na leteckých datech z Britské Kolumbie. – Dosti složité matematické pojednání s (patrně) 
málo známými algoritmy. 

Ka  133/2013 

 

 

     48 212 

Lechner,  Martin 

Augmented Reality Markup Language 2.0 : AR In a Geospatial Context [Značkovací 
jazyk 2.0 pro rozšířenou realitu : Rozšířená realita v geoprostorovém kontextu] / Martin 
Lechner. - In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.1,s.18-20 : obr.3. - Res.  

K.sl.: Rozšířená realita, značkovací jazyk, ARML 2.0, geoprostorové informace 
Abstrakt. Rozšířená realita (Augmented Reality – AR) překrývá/doplňuje zobrazenou 
(nějak zachycenou) okolní skutečnost o další, počítačem generované informace. O aplikace 
AR je v poslední době velký zájem. Aby bylo možné ji široce využívat na různých zaříze-
ních a platformách, je nezbytné vytvořit určité normy. V tomto článku se popisuje k tomu 
navrhovaný značkovací jazyk ARML 2.0 (Augmented Reality Markup Language), nedáv-
no navržený konsorciem OGC (Open Geospatial Consortium). Připomeňme, že „značko-
vací jazyk (anglicky markup language) slouží k obohacení textu o dodatečné informace – 
nejčastěji o významu, struktuře a způsobu zobrazování jednotlivých částí textu. Dodatečné 
informace se vkládají přímo do textu v podobě značek (tags), příkazů (commands) nebo 
direktiv...“(Wikipedie). Vysvětlení základních definic a principů ARML 2.0 (včetně apli-
kace QR – Quick Response kódu, což jsou „ty čtverečky“) si můžeme číst v pdf  získaném 
přes http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_1_2013/index.html#/18/ (s celým číslem 
časopisu). 

Ka 136/2013 
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51 017 

Iwanczak, Bartłomiej 

Wizualizacja komputerowa w geografii, czyli poradnik z recepturami krok po kroku 
[Počítačová vizualizace v geografii – čili příručka s návody krok po kroku] / Bartłomiej 
Iwanczak. - Warszawa : Uniwers.Warszaw., 2010. - 268 s. : obr.,tab. - Lit.21. - Res. pol. – 

ISSBN 978-83-89502-19-3.   

K.sl.: geografie, vizualizace, GIS, standardy, programy  
Abstrakt. Příručka pro počítačové zpracování textových a obrazových geografických in-
formací, tvorba programů grafických, vektorových a rastrových GIS; výčet úloh a jejich 
charakteristiky, návody - statistické programování, tvorba map (62 typů map, npř. mapy 
reprezentativní, krajinné, izogon, izochron, izohips, izolinií, navigační-GPS, turistické aj.), 
různorodých kartogramů a plánů, jejich digitalizace; připojeny návody a vývojové diagra-
my úloh, příklady, weby pro 23 programů. 

duš 183/2013 

 

 

4 913 

Knapp A. 
Entwicklung der Austrian Map mobile [Vývoj Austrian Map mobile] / A. Knapp, T. 
Hildebrandt. - In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-9650. – 
Roč.100,č.4,s.380-390 : obr.13. – Lit.15. – Res. něm., angl. 

K.sl.: mobilní mapy, smartphone, tablety, Android, Geo-App 100  
Abstrakt. Význam mobilního využívání družicových dat a jejich používání smartfony a 
tablety; jejich integrace a aplikace v navigaci, při orientaci v neznámém terénu (GPS a 
kompasy); technické principy, snímání a vztahy mezi sférickými a rovinnými souřadnice-
mi, využívání technologií „Geo-apps“, AMap mobile ve spolkových zemích, meteorologii 
a zeměměřictví; uživatelské systémy – výčet, aplikace, digitální kartografické modely 
(BEV-modely - struktura, informační obsah, měřítka 1:50 000, 1:200 000, 1:500 000), vý-
vojové diagramy verzí, prezentace výstupů Amap mobile, poskytované služby a průběžné 
aktualizace; více na http://apple.com/de/ios, http://developer.android.com/index.html a 
další. 

duš 193/2013 

 

 

50 334 

Sabers, Jenn 

Landsat Poised to Meet Scientific Mission. Launch scheduled for Feb 11, 2013 [Land-
sat je připravován na vědeckou misi. Vypuštění je naplánováno na 11.2.2013] / Jenn Sa-
bers. - In: Imaging Notes. – ISSN 0896-7091. – Roč.28,č.1,s.12-14 : obr.1. – Res.  
K.sl.: Landsat, vypuštění 2013, poslání, snímaná data, technologie  
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Abstrakt. Informace o vyslání UDZ Landsat, projekt a plánovaném poslání, požadavky 
institucí (NASA, služby DPZ, zdroje a věda EROS, geologů USGS, universita S. Dakota) 
na nasnímaná data; 40tiletá spolupráce institucí NASA, USGS a vytváření společných pro-
gramů pro snímání DPZ; technologie snímání OLI (Operational Land Imager) „Sensors & 
Systems“ (www.sensysmag.com/dialog/interviews) ve dvou verzích – mořské a pobřežní 
prostory při nasnímání cca 400 scénářů denně; dokumentování přírodních globálních zdro-
jů probíhá od r. 1972; perspektiva. 

duš 195/2013 

 

 

8 055 

Miszuk, B.  

Warunki bioklimatyczne jako szynnik kszaltujący potencjał rekreacyjny Sudetów 
[Bioklimatické podmínky jako činitel utvářející rekreační potenciál Sudet] / B. Miszuk, I. 
Otop, M. Owczarek. - In: Przeglad geod. – ISSN 0033-2127. – Roč.84,č.3, s.437-446 : 
obr.5, tab.1. -  – Lit.17. - Res. pol., angl. 

K.sl.: geografie, bioklima, Sudety, CTIS, turistika  
Abstrakt. Hodnocení rekreačního potenciálu oblasti Sudet s využitím selektivní metody; 
charakteristiky geografických a bioklimatických podmínek metodikou CTIS (Climate-
Tourism-Information-Scheme), vliv partikulárních meteorologických prvků na lidský or-
ganismus, turistiku a rekreaci; funkce stanic IMGW (Institute of Meteorology and Water 
Management) rozmístěných v Sudetech (mapky) a ustálené teplotní, vodní charakteristiky 
částí oblasti (obdobně také pro  Jizerské hory), prezentace prostřednictvím GIS; více na 
www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz.menex.htm. 

duš 198/2013 
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49 276  

Góral, W.  

Determination of intermediate orbit and position of GLONASS satellites based on the 
generalized problem of two fixed centers [Určení střední dráhy a polohy družic GLO-
NASS na základě zobecněného problému dvou pevných těžišť] / W. Góral, B.Skorupa. - 
In: Acta geodyn. geomater. – ISSN: 1211-1910. - Roč.9, 2012, č.3, s.283-290 : obr.2, 
tab.4. – Lit.9. - Res. angl. 

K.sl.: určení polohy UDZ GLONASS, záznam efemerid, generalizace, problém dvou těžišť, 
algoritmus výpočtu, systém PZ-90.03 
Abstrakt. Výpočet okamžité polohy UDZ GLONASS s využitím přijímaných efemerid a 
údajů 2. a 4. zonální harmoniky gravitačního potenciálu Země; data – vysílaná polohová 
data, jejich přepočet ze systému ECEF (Earth Centered, Earth Fixed) greenwichského sou-
řadného systému PZ-90.20 do absolutního systému; základní vztahy - odvození, algoritmy 
a postup výpočtu eliptických prvků oběžné dráhy UDZ, výstupy – příklady vypočtených 
poloh UDZ GLN5 (datum, čas určené polohy),  testování výstupů, hodnocení přesnosti. 

duš 70/2013 

 
 
40 264  

Milenković V. 

Spatial reference network of Republic of Serbia [Prostorová referenční síť Srbské re-
publiky] / V. Milenković, V. Božinov, A. Matović, K. Ognjanović. - In: Geod. služba. – 
ISSN 1451-0561. – Č.116(Roč.42,2013),s.16-23 :  tab.13. - Lit.5.- Res. srb., angl.  

K.sl.: srbské sítě SREF, ETRS89, EUREF, zavedení ETRS2000 
Abstrakt. Informace o zavedení nového státního prostorového referenčního systému 
v Srbsku SREF; projektování, použitá data GNSS, 1662 vektorů GPS a data EUREF a ge-
odetická měření, použitá technika GPS (Trimble 4000, 4800, 4000CCE) transformování 
SRB_ETRS89, metodika matematického zpracování, využití software GPS Survey V.2.0,; 
transformace do ETRF2000, porovnání nové SREF2012 s SREF2011 a s býv. jugosl. zá-
klady. 

duš 79/2013 

 

 

49 273  
Szafranek, K.  

GNSS reference solution for permanent station stability monitoring and geodynami-
cal investigations: The ASG-EUPOS case study [Referenční řešení GNSS pro perma-
nentní stabilitu monitoringu stanice a geodynamické výzkumy – případ studia ASG-
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EUPOS] / K. Szafranek, J. Bogusz, M. Figurski - In: Acta Geodyn. Geomater. – ISSN 
1211-1910. – Roč.10,2013, č.1,s.67-75 : obr.7. - Lit.37. - Res. angl. 

K.sl.: monitoring stanic GNSS, referenční síť, ASG-EUPOS, EPN   
Abstrakt. Prezentace strategie určení souřadnic a rychlostí pro stanice ASG-EUPOS 
(Active Geodetic Network – European Position Determination System) přijaté pro zhušťo-
vání sítě stanic EPN (EUREF Permanent Network) v systému ETRS89 na území Polska; 
spolupráce Voj. technolog. univ. s civil. instucemi na zdokonalení funkcí sítě GNSS pol-
ských stanic, na určování a kontrole souřadnic ETRS89 s uvažováním geodynamických 
parametrů podle doporučení EUREF; použité postupy (Bernese 5.0, software CATREF), 
výsledky denních řešení na dalších 5 let, využití pro určování rychlostí vertikálních a hori-
zontálních pohybů zemské desky; grafická prezentace, více na http://www.asgeupos.pl., 
http://www.epncb.oma.be, http://www.cgs.wat.edu.pl/ASG_PLUS  

duš 82/2013 

 

 

50 247 

Dampf, Jürgen 

Galileo Altimetry Using AltBOC and RTK Techniques [Galileo – altimetrie pomocí 
technologií AltBOC a RTK] / Jürgen Dampf, Thomas Pany, Nico Falk, Bernhard Riedl, 
Jón Winkel. - In: Inside GNSS. - ISSN 1559-503X. - Roč.120/č.1, s.54-63 : obr.19, tab.3. - 
Lit. 5. 

K.sl.: Galileo, altimetrie, AltBOC, RTK, reflektometrie, výšky odrazných ploch 
Abstrakt. Reflektometrické systémy analyzuji odražené signály GNSS a tím zjišťují vlast-
nosti odrážejících povrchů a odvozují různé parametry těchto ploch. S vývojem nových 
systémů GNSS se zvýšila nabídka různě strukturovaných signálů na rozličných kmi-
točtech, což pokytuje příležitosti pro vývoj nových technologií k uplatňování reflektomet-
rie. Tento článek popisuje terestrickou aplikaci altimetrie s nosnými vlnami E1/E5a/E5b, 
testovanou na signálech systému Galileo. Inovace v této aplikaci řeší ambiguity fáze nosné 
vlny jako v RTK pro získání milimetrové přesnosti měření výšky ploch, spolu s využitím 
kódových měření signálů Galileo AltBOC pro okamžité decimetrové přesnosti výšek. 
(AltBOC je modulace zvaná Alternate Binary Offset Carrier, o které si můžeme číst na  
http://www.gmat.unsw.edu.au/snap/publications/nagaraj%26dempster2009b.pdf .) Nové aplikace nabí-
zené touto technikou mohou zahrnovat monitorování velkých budov, sesuvy půdy, nebo 
přesné pasivní radary. – Celé číslo časopisu je na http://www.insidegnss.com/node/3272 , tento článek 
na http://www.insidegnss.com/auto/janfeb13-WP.pdf ; jsou v něm pěkná bloková schémata systému. 

Ka  110/2013 

 

 

       50 247 

Mattos,  Philip G. 

Markets and Multi-Frequency GNSS : What will limit the spread of multi-frequency 
GNSS receivers into the mass market? [Trhy a vícefrekvenční GNSS : Co bude limito-
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vat šíření vícefrekvenčních GNSS přijímačů na masový trh?] / Philip G. Mattos, Mark Pe-
tovello. - In: Inside GNSS. - ISSN 1559-503X. - Roč.120/č.1, s.34-37 : obr.1. - Lit.1. 

K.sl.: GNSS, vícefrekvenční přijímače, perspektivy trhu 
Abstrakt. Vedoucí rubriky GNSS Solutions Mark Petovello přizval Philipa G. Mattose, 
odborníka v mikroelektronice, implementaci L1C + Compass/Beidou a tvorbě totálního 
generického softwaru, aby zodpověděl otázku z názvu článku, týkající se neznámých bu-
doucích systémů. Článek, který můžeme studovat na  http://www.insidegnss.com/auto/janfeb13-
SOLUTIONS.pdf , příp. na http://www.insidegnss.com/node/3380 ,  nejprve definuje pojmy, jako 
systémy GNSS (kmitočtová pásma a jejich použití atd.) a poté složky „masového“ (mass) 
trhu – různých požadavků na navigační aplikace. Uvažuje o potřebě přesnosti, přínosu ví-
cefrekvenčního měření, o vlivu uživatelů na vývoj přístrojů, o vlivu cen na vývoj trhu a o 
technologických výhledech vícefrekvenčních přijímačů – např. až do 64 kanálů – 16 pro 
GPS L1, 16 pro GPS L5, 16 pro Galileo E1, 16 pro Galileo E5. Ale na předpokládaný vý-
voj trhu (a tudíž i zdokonalování přijímačů) mají vliv nejen technické možnosti inovací, ale 
např. i to, že „masoví“ uživatelé GNSS se koncentrují ve městech, kde omezená dostupnost 
satelitních signálů omezuje i možnosti některých „vymožeností“ – např. dvojfrekvenční 
měření, podpora WAAS/EGNOS. Mnohé pak nejsou potřebné ve volmém prostoru. Zavá-
dění nových funkcí závisí na vývoji nových čipů, které budou výrobci nabízet až když bu-
de zaručena poptávka po milionech kusů ročně. Mnohý „mírně profesionální“ trh, jako je 
zemědělství, železnice apod. nepotřebuje špičkovou geodetickou přesnost. Zájem a vědo-
mosti uživatelů rovněž mají vliv na poptávku – tak zájemci o GNSS v mobilních telefo-
nech či autech se málo starají o přesnost určení polohy. Vyšší přesnost, třeba detekce dál-
ničního pruhu, může mít ovšem význam pro asistenční služby. Nyní je žádoucí, aby tvůrci 
systémů poskytli výrobcům čipů záruky pro investice do vývoje hardwaru i softwaru pro 
„kompromisní“ přijímače střední třídy. Do vývoje nových přístrojů mohou zasáhnout 
mnohé univerzity a odborné společnosti – mnoho se pracuje ve směru softwarových přijí-
mačů, specifických integrovaných obvodů, programovatelných hradlových polí apod. – 
Toto je jen náznak směrů, kterými se autorovy úvahy ubírají. Čtěme si je podrobně na ci-
tovaných stránkách. 

Ka  111/2013 

 

 

     51 014 

Marčenko, O. M. 

Doslidžennja hravitacijnoho polja, topohrafiji okeanu ta ruchiv zemnoji kory v rehi-
oni Antarktyky [Výzkum tíhového pole, topografie oceánu a pohybů zemské kůry v ob-
lasti Antarktidy] / Za red.: O. M. Marčenko, K. R. Tretjak, A. Ja. Kulčickij, Ju. I. Holubin-
ka, D. O. Marčenko, N. P. Tretjak. – ¨L´viv : L´viv.politech. 2012. – 306 s. : obr.a tab.čet. 
– Lit.221. – (Monografija. ). – Res. – Res. - ISBN 978-617-607-206-5.  

K.sl.: Antarktida, tíhové pole, topografie hladiny oceánu, pohyby zemské kůry 
Abstrakt.  Monografie skupiny autorů předkládá výsledky geodynamických výzkumů v 
oblasti Antarktidy – metodami satelitními a také pozemním měřením na geodynamickém 
polygonu ukajinské antarktické stanice Akademik Vernadskij. Popisují se základní mode-
ly, měření a parametrizace, potřebné základy teorie potenciálu, modelování tíhového pole 
pro oblast Antarktidy, a také budování modelu topografie hladiny oceánů v tomto prostoru. 
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http://www.insidegnss.com/node/3380�
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Je pojednáno o teorii deformací zemské kůry s kinematikou litosférických bloků a o re-
centních pohybech antarktické litosférické desky podle měření GNSS. Závěrečná kapitola 
pojednává o lokálních výzkumech pohybů v oblasti Antarktického poloostrova, včetně 
výzkumu na tektonickém zlomu úžiny Penola. 

Ka  112/2013 

 

 

     51 018 

Deng, Zhiguo 

GPS Meteorology with Single Frequency Receivers [GPS meteorologie s jed-
nofrekvenčními přijímači] / Zhiguo Deng. – Hannover : Leibniz Univ., 2012. – 116 s. : 
obr.a tab.čet. – Lit.čet. – Res. – (Wiss.Arb. Fachrich.Geod.u.Geoinform. Hannover, ISSN 
0174-1454 ; Nr. 300). 

K.sl.: GPS, GPS meteorologie, model ionosférického zpoždění, levný jednofrekvenční při-
jímač, SAID. 
Abstrakt. Doktorská disertace je věnována některým možnostem GPS meteorologie – tedy 
využití těchto měření pro určování obsahu vodních par v atmosféře, jako podstatné složky 
pro vývoj počasí.  Po úvodu o principech GPS měření a některých metod zpracování (PPP 
– Precise Point Positioning a softwaru EPOS) vykládá základní myšlenky GPS meteorolo-
gie, podává přehled jednofrekvenčních přijímačů, a hlavně se věnuje problémům přesného 
zpracování měření těmito přijímači. K tomu  vyvíjí metodu SEID (Satellite-specific Epoch-
differenced Ionospheric Delay model) pro určení ionosférického zpždění z dat „okolních“ 
dvoufrekvenčních přijímačů. S výsledky (ionosférickými zpožděními) dle modelu SAID je 
možné pro určování zenitového troposférického zpoždění (ZTD – Zenith Total Delay) 
zhustit síť přijímačů jednofrekvenčními, levnějšími přístroji. Taková hustší síť může při-
nést kvalitnější data pro meteorologické předpovědi. Jsou provedena srovnání na datech 
německé GPS sítě. 

Ka  113/2013 

 

 

      2 332 

Zeimetz, Philipp 

Einsatz kalibrierter GNSS-Antennen zur genauen Längenmessung : The Use of Ca-
librated GNSS Antennas for Precise Length measurements [Použití kalibrovaných 
GNSS antén pro přesné měření délek] / Philipp Zeimetz, Heiner Kuhlmann. - In: AVN 
Allg.Vermess.-Nachr. - ISSN 0002-5968. - Roč.120/č.1, s.3-8 : obr.7, tab.2. - Lit.7. - Res. 
něm., angl. 

K.sl.: Kalibrační základna, mezilaboratorní srovnání, kalibrace antén, staničně závislé 
vlivy 
 Abstrakt. Pro zjištění vzdáleností pilířů nové kalibrační základny Univerzity Bunde-
swehru v Mnichově zorganizovala Společnost peo kalibraci geodetických měřických pro-
středků  (Gesellschaft zur Kalibrierung geodätischer Messmittel e.V. – GKGM) mezilabo-
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ratorní srovnávací měření sedmi institucemi. Institut geodézie a geoinformací Univerzity v 
Bonnu (Institut für Geodäsie und Geoinformation der Universität Bonn) jako jediný mezi 
nimi použil vedle terestrických měření také měření GPS s individuálně kalibrovanými an-
ténami. V opakovaných kampaních let 2009 a 2010 se použily různé antény a jejich sesta-
vy. Očekávala se apriorní střední chyba 1 mm, dosažená byla výrazně menší. Maximální 
odchylka vzdáleností mezi 7 pilíři, určená z GPS byla menší než 0,4 mm. Popisují se pou-
žité přístroje, antény, jejich kombinace, laboratorní kalibrace a analýza výsledků. 

Ka 115/2013 

 

 

     50 247 

Pozzobon, Oscar 

Developing a GNSS Position and Timing Authentication Testbed : GNSS Vulnerabili-
ty and Mitigation Techniques [Vývoj testovací základny pro autentizaci poloh a času 
určovaných s GNSS : Zranitelnost GNSS a technologie jejího zmírňování] / Oscar Pozzobon, 
Carlo Sarto, Andrea Dalla Chiara, Alessandro Pozzobon, Giovanni Gamba,. - In: Inside GNSS. - ISSN 
1559-503X. - Roč.120/č.1, s.45-53 : obr.17, tab.2. - Lit.3. - Res. 

K.sl.: GNSS, testovací základna, poloha, čas, autentizace, ověřování, zranitelnost, 
GAUPSS 
Abstrakt. Zajištění autenticity polohových a časových služeb GNSS je pro mnohé z nich 
hlavním požadavkem, který vede k potřebě nástrojů pro podporu návrhování, testování a 
ověřování zabezpečovacích mechanismů na uživatelské a systémové úrovni. Tato práce 
podrobně popisuje architekturu inovační testovací základny GAUPSS (GNSS Authenti-
cation and User Protection System Simulator), která využívá software pro kontrolu hard-
warového vybavení a umožňuje vytvářet realistické scénáře hrozeb pro GNSS. Základna je 
navržena tak, aby dokázala odhalit slabiny detekčních mechanismů uživatelských zařízení, 
mohla testovat účinnost nových technologií pro oslabení ohrožujících jevů, a byla schopna 
na systémové úrovni podporovat analýzu schémat zaručujících autenticitu přijímaných 
signálů. Uvádějí se předběžné výsledky ověřovací kampaně GAUPSSu. – Článek nalez-
neme na http://www.insidegnss.com/auto/janfeb13-POZZOBON.pdf , celé číslo časopisu je na 
http://www.insidegnss.com/node/3272 . 
Ka 114/2013 

 
 

 5 958 

Gatti, Andrea 

The height datum problem and the role of satellite gravity models [Problém výškového 
systému a úloha družicových gravitačních modelů] / Andrea Gatti, Mirko Reguzzoni, Gio-
vanna Venuti. - In: J.Geod. - ISSN 0949-7714. - Roč.87/č.1(2013), s.15-22 : 5 obr., 2 tab., 
Lit. 24. - Res. angl. 

K.sl.: Výškový systém, GOCE, EGM2008 
Abstrakt. Regionální výškové systémy se nevztahují k společné ekvipotenciální ploše, 
jako je geoid, ale zpravidla jsou navázány na střední hladinu moře podle referenčního ma-

http://www.insidegnss.com/auto/janfeb13-POZZOBON.pdf�
http://www.insidegnss.com/node/3272�
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reografu. Jelikož se střední hladiny moře liší mezi různými místy a kontinenty (o ±1-2 m), 
mají i vyšky vztažené k jednotlivým mareografům neznámé odchylky vzhledem k společné 
referenční ploše. Tento článek je věnován problému společného výškového systému v sou-
vislosti se satelitními misemi, zkoumajícími zemské gravitační pole, jako jsou GRACE 
nebo GOCE. Ty lze považovat za bezchybné, jelikož nepřesnosti výšek se projevují jen 
jako sekundární nebo nepřímé efekty – na rozdíl od pozemních tíhových anomálií. Pro-
blém společného výškového systému se zkoumá dvěma postupy: porovnáním gravitačního 
pole z GOCE s kombinovaným modelem EGM2008 a porovnáním elipsoidických výšek z 
GNSS. První posup se jeví jako příliš nepřesný, druhý vykazuje přesnost 5 cm pro výšky 
jednotlivých stanic GNSS. 

Ka 122/2013 

     49 533 

Eling, Christian 

Development of an instantaneous GNSS/MEMS attitude determination system [Vývoj 
systému pro okamžité určení prostorové orientace pomocí GNSS/MEMS] / Christian 
Eling, Philipp Zeimetz, Heiner Kuhlmann . - In: GPS Solut. - ISSN 1080-5370. - 
Roč.17/č.1,s.129-138 : obr.8, tab.3. - Lit.23. - Res.. 

K.sl.: GNSS/MEMS, určení orientace, celočíselné řešení ambiguit, rozšířený Kalmanův 
filtr, tvarovací – shaping filtr 
Abstrakt. GNSS jsou velmi vhodné pro určování (prostorové) orientace vozidla apod.. 
Zatímco s jednou anténou lze určovat pouze směr pohybu, systémy s dvěma nebo více an-
ténami dávají orientaci lokálně. Zde je pro její přesnost podstatné řešení ambiguit, a v pří-
padě kinematických určování je zvláště důležirá rychlost tohoto procesu. Předkládá se no-
vý systém okamžitého určení orientace, založený na podpoře řešení ambiguit údaji mikroe-
lektromechanických systémů (MEMS), který vede k úspěšnosti řešení ambiguit přes 99 %. 
Integrace dat GNSS/MEMS se realizuje ozšířeným Kalmanovým filtrem. Ve stacionárním 
režimu se systematické chyby GNSS orientace redukují užitím tvarovacího (shaping) filtru. 
– Popisuje se úspěšné ověřování systému v agrotechnických a městských aplikacích, a to 
na vozidle s dvěma základnami (ca 2.5 m) GNSS antén na střeše a systémem MEMS 
XSens MTi. Přesnosti byly v desetinách stupně. 

Ka 139/2013 

 

 

     49 533 

Zinas, Nicholas 

Improved network-based single-epoch ambiguity resolution using centralized GNSS 
network processing [Zdokonalený algoritmus řešení jednofrekvenčních ambiguit na zá-
kladě sítě, zpracovávané centralizovaného zpracování sítě GNSS] / Nicholas Zinas, Alex 
Parkins, Marek Ziebart. - In: GPS Solut. - ISSN 1080-5370. - Roč.17/č.1,s.17-27 : obr.9, 
tab.4. -  Lit.10. - Res.  

K.sl.: Síťová RTK, řešení ambiguit, algoritmus sítě roverů, NRTK, MRN 
Abstrakt. Kinematické síťové určování poloh v reálném čase (network real-time kinematic 
– NRTK) je dnes běžná technologie pro přesné práce. Po určení ambiguit se s daty několi-
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ka simultánně pracujících referenčních stanic určují polohy roverů, přičemž se tyto uživa-
telské stanice považují za pasivní uzly sítě. Pokud však je k dispozici oboustranná komuni-
kace, mohou rovery předávat svá observační data centrálnímu výpočetnímu systému, který 
je pak chápe jako aktivní uzly sítě, zhušťující její infrastrukturu. Taková víceroverová síť 
(multiple rover network – MRN) využívá kratší vzdálenosti mezi přijímači pro zlepšení 
jednofrekvenčních ambiguit. V článku se popisuje algoritmus takového zpracování a vý-
sledky jeho testování na 24 hodinových datech, vybraných z integrované GNSS sítě Jižní  
Kalifornie. Šlo o simulaci měření se třemi referenčními stanicemi a čtyřmi určovanými. 
Ukázalo se zvýšení procenta vyřešených ambiguit pro celý den a všechny „rovery“ na 83% 
, oproti 32% při konvenční metodě. 

Ka 130/2013 

 49 533 

Bidaine, Benoît 

Galileo single frequency ionospheric correction: performances in terms of position 
[Jednofrekvenční ionosférická korekce pro Galileo: účinnost z hlediska poloh] / Benoît 
Bidaine, Matthieu Lonchay, René Warnant. - In: GPS Solut. - ISSN 1080-5370. - 
Roč.17/č.1,s.63-73 : obr.17, tab.1. - Lit. 25. - Res.  

K.sl.: Galileo, polohy, ionosférická korekce, jedna frekvence, model NeQuick 
Abstrakt. U jednofrekvenčního GPS se vliv ionosféry edhaduje známým algoritmem dle 
Klobuchara. Pro Galileo bude tento vliv zmírněn globálním algoritmem, založeným na 
modelu NeQuick. Ten je v globálním algoritmu přizpůsoben pro výpočet „šikmého“ elek-
tronového obsahu (slant Total Electron Content – sTEC) podél paprsku od satelitu k stani-
ci, a využívá při tom globálních dat ionosférických pozorování. (Pozn. překl.: Zájemce si s 
ním může „pohrát“ na http://t-ict4d.ictp.it/nequick2/nequick-2-web-model .) V tomto článku se 
zkoumají a srovnávají účinky obou zmíněných modelů na polohová určení pro data z osmi 
globálně rozložených permanentních stanic (rok 2002) s různými hodnotami „modip“ (což 
je modifikovaná „dip“ šířka, aneb magnetická inklinace lomená odmocninou kosinu země-
pisné šířky). Množství výsledků studujme v originálu. 

Ka  131/2013 

 

 

     49 533 

Peng, Senlin 

A USRP2-based reconfigurable multi-constellation multi-frequency GNSS software 
receiver front end [Konfigurovatelný softwarový přijímač GNSS pro více konstelací a 
frekvencí – frontend na bázi USRP2] / Senlin Peng, Yu Morton. - In: GPS Solut. - ISSN 
1080-5370. - Roč.17/č.1,s.89-102 : obr.17, tab.2. - Lit.37. - Res.  

K.sl.: Softwarový přijímač GNSS, více konstelací, více frekvencí, USRP2    
Abstrakt. Pojednává se o možnosti využití softwarového přijímače USRP2 jako frontendu 
pro přijímač GNSS, konfigurovatelný pro více konstelací (systémů družic GNSS) a řadu 
frekvencí – satelitních signálů. Uvažuje se o všech používaných signálech, jako GPS L1, 
L2C a nový L5,  GLONASS L1 a L2, Galileo i Compass. Popisuje se struktura a vlastnosti 
přijímače USRP2 a experimentální sestava university v Miami pro srovnání jeho výsledků 

http://t-ict4d.ictp.it/nequick2/nequick-2-web-model�


Novinky Zeměměřické knihovny® 3-4 / 2013 
 

 
 
 

87 
 

s měřením přijímači NovAtel Propak a Septentrio PolaRxS. Pro ovládání přijímače USRP2 
byl v jazyku C++ navržen potřebný software. Podrobnosti a obsáhlé výsledky experimentů 
lze studovat v úplném textu články, který je k dispozici na 
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10291-012-0263-y.pdf . 

Ka  132/2013 

 

 

10 553 

Kao, S. 

Factors affecting the estimation of GPS receiver instrumental biases [Faktory ovlivňu-
jící určení přístrojových odchylek přijímačů GPS] / S. Kao, Y. Tu, W. Chen, D. J. Weng 
and S. Y.Ji. - In: Surv.Rev. - ISSN 0039-6265. - Č.328 (Roč.45,č.1),s.59-66 : obr.3, tab.11.  
- Lit.20. - Res. 

K.sl.:  totální obsah elektronů, GPS, ionosféra, odchylka frekvence přijímače   
Abstrakt. GPS je široce využíván ke výzkumu ionosféry, jmenovitě totálního obsahu elek-
tronů (TOE) a jeho rozdělení v prostoru. Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících přes-
nost určení TOE přístrojové odchylky družic a přijímačů GPS. Jsou studovány různé fakto-
ry ovlivňující přesnost určení přístrojové odchylky přijímačů GPS. Po řadě testů je zjiště-
no, že nejdůležitějším faktorem je přesnost modelu ionosféry. 

di 153/2013 

 

 

42 690  

Bruyninx C. 

Gestion du réseau GNSS permanent européen à l´Observatoire royal de Belgique 
[Správa permanentní sítě GNSS královské observatoře Belgie] / Carine Bruyninx, J. 
Legrand, D. Mesmaker, A. Moyaert, Q. Baire. - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – 
Č.134(Roč.35,č.1), s.37-44 :  obr.13. – Lit.7. - Res. fr. 

K.sl.: EUREF, GNSS, GPS, stálé stanice GNSS, geodetické základy 
Abstrakt. Prezentace průběžného monitoringu signálů GNSS na stálých stanicích sítě 
EUREF na Král. observatoři Belgie http://epncb.oma.be/, http//gnss.be, datová podpora 
poskytovaná ETRS89 a ITRF v oblasti sledování globálních změn, referenčních geod. sys-
témů AIG (Association Internationale de Géodésie); statut instituce prezentace kontinuál-
ního příjmu dat GNSS (GPS - Galileo, GLONASS), kalibrování antén, data RINEX, tech-
nika RTK, korekce RTCM; analýza výstupů. kategorie a rozmístění evropských stanic 
GNSS, jejich charakteristiky; přechod na ETRF2000, porovnání temporálních serií 
s ETRF89, perspektiva dalšího vývoje ITRS; více na 
http://epncb.oma.be/_documentation/guidelines/, 
http://epncb.oma.be/_documentation/formats/ , ftp://olggps.oeaw.ac.at/pub/outdata/ a 
v LIT. 

duš 174/2013 
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42 690  

Legros R. 

Méthodes de travail dans les réseaux GNSS. 3e partie : Méthodes du „statique multi-
stations“ [Pracovní metody v sítích GNSS, 3.část. Metody „statické multistaniční“] / R. 
Legros, L. Morel, F. Viguier, H. Birot. - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – 
Č.134(Roč.35,č.1), s.19-26 :  obr.11, tab.1. - Res. fr. 
K.sl.: GNSS, NRTK, RTK, PPK, NPPK, observace, RGP, sítě v reálném čase  
Abstrakt. Prezentace metodik observací GNSS a jejich hodnocení; úrovně – kinematická, 
statická a jejich metodiky (určení polohy v reálném čase, pozdějším), plánování mise mě-
ření podle charakteru prostředí, fáze měření a hodnocení potřebné doby příjmu signálů, 
použití přesných efemerid, modelů ionosféry a troposféry, vyrovnání; příklady záznamů a 
vyhodnocení; více na http://geopos.netne.net/spip.php?rubrique55, http://rgp.ign.fr/, 
http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html,  http://rgp.ign.fr/PRODUCTS/iono.php, 

ftp://rgpdata.ign.fr/pub/products/ephemerides/, http://rgp.ign.fr/PRODUCTS/tropo.php, 
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#ILBO.  

duš 170/2013 

 

 

42 690  

Coulomb, Alain 

Mise au point sur – les réseaux de géodésie et nivellement [Zaměření na základní body 
– geodetické a nivelační sítě] / Alain Coulomb - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – 
Č.134(Roč.35,č.1), s.33-3626 :  obr.8. – Lit.4. - Res. fr. 

K.sl.: geodetické základy, geodézie, nivelace, technologie GNSS, revize, stabilizace bodů  
Abstrakt. Údržba a modernizace geodetických základů Francie, současné úkoly IGN (In-
stitut Géographique Nacional) a jeho složek, zabezpečení dostupnosti souřadnic geodetic-
kých systémů; stanice GNSS (340, http://rgp.ign.fr/), základní nivelační síť vysoké přes-
nosti (350 000 bodů), geodetická síť a její struktura (3 složky – RRF, RBF, RDF, cca 
80 000 bodů s 3D souřadnicemi, http://geodesie.ign.fr); průběh modernizace a nasazení 
triplexové metody v nivelaci (kombinace klasické nivelace s GPS, charakteristiky), obnova 
stabilizace bodů; prezentace oboru zeměměřictví, informací a databází , stránky 
http://www.geoportailgouv.fr, http://geodesie.ign.fr/fiches/, 
http://geodesie.ign.fr/index.php?page=ernit. 

duš 173/2013 

 

 

48 107 

Melo , L. F. de Sampaio  

Avaliação de modelos globais do geopotencial para os estados do Maranhão e Piauí 
[Hodnocení globálního modelu geopotenciálu pro území států Maranhão a Piauí] / L. F. de 

http://geopos.netne.net/spip.php?rubrique55�
http://rgp.ign.fr/�
http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html�
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ftp://rgpdata.ign.fr/pub/products/ephemerides/�
http://rgp.ign.fr/PRODUCTS/tropo.php�
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Sampaio Mělo, S. V. R. Correira de Freitas. – In:: Bol.Cienc.geod. – ISSN 1413-4853. – 
Roč.18, č.2, s. 203-224 : obr.13, tab.4. – Lit.23. - Res. angl., port.  

K.sl.: globální model geopotenciálu, MGG, tíhová měření, geodetický systém, Brazílie, 
BGS, geoid MAPGEO2010  
Abstrakt. Hodnocení přesnosti oficiálního modelu geoidu Brazílie (MAPGEO2010), sta-
novení odchylek  od -1m do +1m na ploše cca 500m; studium možností jeho zpřesnění – 
ověření geodetických základů Brazílie BGS, výškového systému FAFB (Brazilian Fund. 
Altimetric Network) a průběhu geoidu odvozeného z GGMs (Global Geopotential Mo-
dels). Použití družicových dat GRACE, GOCE, misí Lageos; kombinování dat GGMs a 
EGM2008 (rozvoj do řádu 360, 720), EIGEN-05C řádu 360 a povrchových tíhových a 
výškových měření, zřízení 47 perm. stanic s výškami geoidu; použitá metodika analýz, 
porovnání získaných modelů, zavedení korekcí; odkazy na práci Burša a kol., 
http://iegemgfz-potsdam.de www.ufpe.br/cgtg/SIMGEOIII/index1.htm a další. 

duš 175/2013 

 

 

4 913 

Jürgen Otter  

Transformationsflächen für die Umrechnung zwischen ETRS89 und MGI in Österre-
ich [Transformační plochy pro převody mezi ETRS89 a MGI v Rakousku] / Jürgen Otter - 
In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-9650. – Roč.100,č.3,s.333-340 : 
obr.7, tab.1. – Lit.13. - Res. něm., angl.  

K.sl.: transformace, výšky, MGI, ETRS89, letecké laserové skenování, sítě GIS a výšek, 
NTv2  
Abstrakt. Určení transformačních vztahů mezi systémy ERTS89 a rakouským systémem 
MGI, výběr optimální metody v r. 2010 s využitím sítí GIS ve datovém formátu NTv2, 
dosažená přesnost cca 15 cm; řešení problematiky překrytů hraničních oblastí v rámci ře-
šení prostorové podobnostní transformace s použitím nivelačních a gravimetrických údajů 
(diagram), problematika optimálního použití výškových údajů ALS (Airborne Laser Scan-
ning); průběžné převody výšek GNSS na rakouské MGI pro celé území státu, projekt trans-
formace historického katastrálního systému; více na www.euref-iag.net/euref_egrs.html.  

duš 180/2013 

 

 

48 107 

Suci, F. M.  

Análise da estabilidade da rede geodésica de monitoramento da UHE Salto Caxias a 
partir de dados GPS [Analýza stability geodetické sítě z monitoringu dat GPS na vodní 
elektrárně Salto Caxias] / F. M. Suci, F. L. Faggion. - In: Bol. Cienc. Geod. – ISSN 1413-
4853. – Roč.18, č.4, s.564-582 : obr.6, tab.6. – Lit.18.– Res. port., angl. 

K.sl.: monitorování, geodetická síť, testování globální kongruence (shody) 
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Abstrakt. Prezentace analýzy stability souřadnic bodů geodetické sítě s využitím dat per-
manentního monitorování dat GPS na stanicích DPZ hydroelektrárny Salto Caxias (lokali-
zace, 4 monitorovací zařízení – PRMA, PRGU, SCCH, ITAI, úpravy stanovišť), použitá 
technika, způsob příjmů dat a jejich zpracování, použitá software (Leica Geo Office v.7.0), 
převody souřadnic do syst. ITRFyy Helmertovou transformací a lokálního geod. systému; 
kontrola porovnávaním vzdáleností mezi stanovišti určené GPS a vzdálenostmi ze sítě tri-
laterace SIRGAS lokality UHE určených totální stanicí Leica TC2003; hodnocení hodnot 
variací v polohách v mm, stabilita objektů hydroelektrárny. 

duš  182/2013 

 

 

4 913 

Nilsson, Tobias  

Wheather and Climate: Signal and Noise for Geodesy [Počasí a klima – signál a šum 
pro geodézii] / Tobias Nilsson. - In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-
9650. – Roč.100,č.3, s.367-372 : obr.4, tab.1. – Lit.18. - Res. něm., angl.  

K.sl.: GNSS, VLBI, troposférické zpoždění, meteorologie  
Abstrakt. Velký vliv zemské atmosféry na fyzikálně nerušené a nedeformované snímání a 
vysílání dat geodetické družicové techniky VLBI a GNSS; výzkum, numerické modelová-
ní fyzikálních turbulentních vlivů atmosféry, zpoždění v šíření radiových vln způsobené 
ionosférou a jejich vliv na reálnost a přesnost snímaných dat; studia charakteristik klimatu, 
matematické vztahy pro šíření vln, modelování zpoždění a turbulence, tzv. meteorologie 
GNSS. 

duš 191/2013  
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Geofyzika, geodynamika 
 

49 276  

Trojanowicz , Marek  

Local quasigeoid modelling using gravity data inversion technique – analysis of fixed 
coefficients of density model weighting matrix [Vliv akumulování kontinentální vody na 
úroveň gravitace – studie na základě hodnot absolutní gravitace v oblasti Dolního Slezska] 
/ Marek Trojanowicz - In: Acta geodyn. geomater. – ISSN 1211-1910. - Roč.9, 2012, č.3, 
111111111s.269-281 : obr.10, tab.2. – Res. angl.  - Lit. 14. - Res. angl. 

K.sl.: model lokálního kvazigeoidu, hustota topografických hmot distribučního modelu, 
metodika tvorby modelu, použití anomálií výšek geoidu 
Abstrakt. Prezentace postupu tvorby lokálního kvazigeoidu, založeném na geofyzikální 
technice řešení lineárního řešení úlohy inverse tíhových dat; použití neredukovaných povr-
chových tíhových dat a anomálie výšek GNSS; použité veličiny a jejich vzájemné vztahy, 
postup výpočtu, definování modelu poruchového potenciálu; tvorba mapy lokálního prů-
běhu kvazigeoidu s využitím variant globálních modelů geopotenciálu EGM96 a EGM08; 
více na http://www.ejpau.media.pl/articles/volume 10/issue4/art-35.pdf . 

duš 69/2013 

 

 

49 276  

Hefty, Ján  

Potential of precise point positioning using 1 Hz GPS data for detection of seismic 
related displacements [Potenciál přesného určení polohy s použitím 1 Hz GPS údajů pro 
detekování seismických posunů] / J. Hefty, Ľ. Gerhátová. - In: Acta geodyn. geomater. – 
ISSN 1211-1910. - Roč.9,2012, č.3,s.303-314 : obr.9. tab.1. –Lit. 17. - Res. angl.  

K.sl.: GPS, seismologie, přesné určování polohy, zemětřesení, přesuny hmot, geokinemati-
ka, geodynamika 
Abstrakt. Využití analytické techniky PPP (Precise Point Positioning) družicového systé-
mu GPS pro souřadnicové monitorování polohových změn objektů na povrchu Země vzni-
kajících v důsledku aktuálních seismických událostí; použití a ověření dvou přístupů – ki-
nematické PPP pro velké přesuny hmot a analytická residua quasistatického PPP, vhodné-
ho pro malé přesuny; síť stanic GPS, snímání dat; použití software ABSOLUTE (SUT, 
Bratislava) pro multi-GNSS určování polohy, aplikace analytické metody, testování dat a 
jejich ohodnocení, proces detekce posunů; uvedeny příklady – analýza zemětřesení 
v italské Aquila, v Maďarsku (Tatabanya) a další události; více informací na 
http://ring.gm.ingv.it/, www.gnssnet.hu, http://eartquake.usgs.gov/, 
http://igsch.jpl.nasa.gov/. 

duš 71/2013 
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49 276  

Kontny, B.   

Models of vertical movements of the Earth crust surface in the area of Poland derived 
from leveling and GNSS data [Modely vertikálních pohybů povrchu zemské kůry 
v oblasti Polska odvozené z výsledků nivelace a dat GNSS] / B. Kontny, J. Bogusz. - In: 
Acta geodyn. geomater. – ISSN: 1211-1910. - Roč.9,2012,č.3,s.331-337 : obr.4, tab.1. - 
Lit. 10. – Res. angl. 

K.sl.: mapy vertikálních pohybů, nivelace, GPS, ASG-EUPOS, regionální rychlosti výško-
vých změn  
Abstrakt. Prezentace historických map recentních vertikálních změn zemské kůry 
v Polsku, jejich vytváření v období od r.1871 až po data, publikovaná na základě výsledků 
státní nivelace 1. a 2.třídy v r.2006; hodnocení jejich kvality a přesnosti. Určování rychlos-
ti vertikálních změn na základě dat GPS stanic EPN (http://www.epncb.oma.be/) a ASG-
EUPOS, GANP (Gánovce, SR), MOPI (Modra-Piesok, SR) a dalších, konstrukce a prezen-
tace map s vrstevnicemi vertikálních pohybů, porovnání modelů nivelačního a družicové-
ho, hodnocení rozdílů. 

duš 72/2013 

 

 

49 276  

Zdunek , Ryszard  

Permanent GPS stations in Ksiaz geodynamic laboratory for supporting investigati-
ons of neo-tectonic motions in the Ksiaz massif [Permanentní stanice GPS 
v geodynamické laboratoři Ksiaz pro podporu výzkumů neotektonických pohybů v masivu 
Ksiaz] / Ryszard Zdunek, - In: Acta geodyn. geomater. – ISSN: 1211-1910. - 
Roč.9,2012,č.3,s.371-377 : obr.5. - Lit.14. – Res. angl. 

K.sl.: měření GPS, časová řada staničních souřadnic, recentní tektonické pohyby, pohyby 
zemské kůry, slapové a neslapové signály 
Abstrakt. Zpráva o stálé stanici GPS instalované na geodynamické laboratoři v oblasti 
horského masivu Ksiaz, jejích úkolech v oblasti sledování slapových variací a posunů 
zemských hmot (ref. syst. ITRF); definování funkcí v kooperaci s další technikou a jejich 
výstupy, variantní analytické postupy použité při vyhodnocování dat GPS, informace 
o porovnání s metodami používanými na ostatních GPS stanicích v Polsku které jsou vyu-
žívány ke studiuporuchových efektů geofyzikálního původu; zřizování stanice, typ přijí-
mače a instalace antén (uveden typ), polská lokální a evropská (ASG-EUPOS) síť stanic 
použitých pro metodu DD (Double Difference) a GAMIT/GLOBK-PPP, spojení 
s CZEPOS, SAPOS; hodnocení výsledků. 

duš 73/2013 
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49 276  

Ćmielewski K. 

The use of optoelectronic techniques in studies of relative displacements of rock mass 
 [Použití optoelektronické techniky pro studium relativních přesunů skalních hmot] / K. 
Ćmielewski, J. Kuchmister, P. Goluch, K. Kowalski. - In: Acta geodyn. geomater. – ISSN: 
1211-1910. - Roč.9,č.3,s.409-418 : obr.12, tab.2. – - Lit.14. - Res. angl.  

K.sl.: optoelektronická technika, studie relativních posunů hmot, observační segmenty, 
určované geodetické prvky  
Abstrakt. Zpráva o metodách určování relativních sklonů a posunů inženýrských objektů, 
budov a nepohyblivých přírodních útvarů vznikajících v důsledku důlní činnosti; výčet 
geodetických metod a kontrolních měřických systémů - uvedeny 6 „segmentů“ – I. GPS 
a přesná nivelace (přesnost ±0,5-10mm), II. stejná technika s totálními stanicemi (přesnost 
±0,5-2mm), III. relat. měření s extensometrem, inklinometrem (přesnost ±0,01-0,1mm), 
vzdálenosti mezi body, výšky bodů, tížnicové odchylky; příklady, koncepce a metody op-
toelektronických měření, popis a obr. techniky; ukázky z praxe a hodnocení. 

duš 

 

 

49 276  

Cacoń, S.  

Geodynamic effects detected in the Stolowe Góry Mountains investigated originally 
for gravitational mass mouvements [Geodynamické efekty detekované v pohoří Stolové 
hory získané v průběhu výzkumu gravitačních změn způsobovaných přemisťováním hmot] 
/ S. Cacoń, B. Košťák, K. Makolski.. - In: Acta geodyn. geomater. – ISSN: 1211-1910. - 
Roč.9,č.4,s.457-472 : obr.23, tab.2. – Res. angl. - Lit. 24 

K.sl.: Český masiv, recentní pohyby zemské kůry, vnější a vnitřní přesuny hmot, změny 
gravitace, tektonické  procesy, geodetické a tíhové měření, geodynamické efekty  
Abstrakt. Zpráva o výsledcích studia geodynamických změn ve Stolových horách a Čes-
kém masivu probíhajících v  důsledku recentních pohybů zemské kůry (období let 2000-
2006); technika měření, metodiky a technologie – geodetická mikrosíť (velmi přesná nive-
lace,  určování vertikálních změn, úhlových deviací), mikroměření tíhových rozdílů. Geo-
dynamické analýzy, lokalizace posunů bloků hmot a změn jejich orientace; evropská spo-
lupráce v rámci COST 625 („3D monitoring of active tectonic structures“) a další akce. 

duš 77/2013 

 

 

49 273  

Bogusz, J.  

Wavelet decomposition in the earth´s gravity field investigation [Dekompozice vlnění 
ve výzkumu zemského tíhového pole] / J. Bogusz, A. Klos, W.Kosek. - In: Acta Geodyn. 
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Geomater. – ISSN 1211-1910. – Roč.10,2013,č.1, s.47-59 : obr.6, tab.1. - Lit. 33. - Res. 
angl. 

K.sl.: GGP, dekompozice vlnění, změny tíhového pole Země  
Abstrakt. Prezentace výsledků aplikace dekompozice vlnění při zpracování dat získaných 
v rámci mezinárodního projektu GGP (The Global Geodynamics Project); obsah a program 
studia změn tíhového pole Země, světová síť stanic vybavených vysoce přesnými gravime-
try, stanice Wettzell a Bad Homburg s intervaly měření 5 sec.; dekompozice vlnění reali-
zována regulárním ortogonálním symetrickým Meyerovým vlněním (průběh a grafické 
ukázky), fyzikální vztahy a Fourierovou transformací, odvození, kombinace dvou senzorů, 
situace v průběhu záznamů zemětřesení; hodnocení dekompozice vln jako velmi dobré 
metody pro interpolace a filtrování dat zvláště při zemětřeseních. 

duš  80/2013 

 

 

13 138  

Gellemann, Thomas  

Geodätische und geotechnische Langzeitbeobachtungen an einer Rutschung im Isar-
tal südlich von München [Dlouhodobé geodetické a geotechnické observace sesouvání 
v údolí řeky Isar jižně od Mnichova] / Thomas  Gellemann. – In: VDV Mag,. - ISSN 1863-
1320. - Roč.63,č.6,s.474-479 : obr.11. – Lit 10. 

K. sl.: geologický vývoj, sesuvy půdy, observace  
Abstrakt. Geologický a geomorfologický vývoj údolí Isar, geologická, geotechnická reko-
gnoskace fází průběhu posuvů půdy od r. 1970, principy geodetických měření, aplikace 
tenzometrie a prezentace použité geotechniky; geologické profily, digitální modelování 
posunů a eroze zemních hmot v 3D a jejich přesnosti, vztah k regionu Alp, geologická in-
terpretace a prognózy dalšího vývoje; více na www.lfu.bayern.de. 

duš 87/2013 

 

 

51 014 

Marčenko, O. M. 

Doslidžennja hravitacijnoho polja, topohrafiji okeanu ta ruchiv zemnoji kory v rehi-
oni Antarktyky [Výzkum tíhového pole, topografie oceánu a pohybů zemské kůry v ob-
lasti Antarktidy] / Za red.: O. M. Marčenko, K. R. Tretjak, A. Ja. Kulčickij, Ju. I. Holubin-
ka, D. O. Marčenko, N. P. Tretjak. – ¨L´viv : L´viv.politech. 2012. – 306 s. : obr.a tab.čet. 
– Lit.221. – (Monografija. ). – Res. – Res. - ISBN 978-617-607-206-5.  

K.sl.: Antarktida, tíhové pole, topografie hladiny oceánu, pohyby zemské kůry 
Abstrakt.  Monografie skupiny autorů předkládá výsledky geodynamických výzkumů 
v oblasti Antarktidy – metodami satelitními a také pozemním měřením na geodynamickém 
polygonu ukajinské antarktické stanice Akademik Vernadskij. Popisují se základní mode-
ly, měření a parametrizace, potřebné základy teorie potenciálu, modelování tíhového pole 
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pro oblast Antarktidy, a také budování modelu topografie hladiny oceánů v tomto prostoru. 
Je pojednáno o teorii deformací zemské kůry s kinematikou litosférických bloků a o re-
centních pohybech antarktické litosférické desky podle měření GNSS. Závěrečná kapitola 
pojednává o lokálních výzkumech pohybů v oblasti Antarktického poloostrova, včetně 
výzkumu na tektonickém zlomu úžiny Penola. 

Ka  112/2013 

 

 

        51 018 

Deng, Zhiguo 

GPS Meteorology with Single Frequency Receivers [GPS meteorologie s jed-
nofrekvenčními přijímači] / Zhiguo Deng. – Hannover : Leibniz Univ., 2012. – 116 s. : 
obr.a tab.čet. – Lit.čet. – Res. – (Wiss.Arb. Fachrich.Geod.u.Geoinform. Hannover, ISSN 
0174-1454 ; Nr. 300). 

K.sl.: GPS, GPS meteorologie, model ionosférického zpoždění, levný jednofrekvenční při-
jímač, SAID. 
Abstrakt. Doktorská disertace je věnována některým možnostem GPS meteorologie – tedy 
využití těchto měření pro určování obsahu vodních par v atmosféře, jako podstatné složky 
pro vývoj počasí.  Po úvodu o principech GPS měření a některých metod zpracování (PPP 
– Precise Point Positioning a softwaru EPOS) vykládá základní myšlenky GPS meteorolo-
gie, podává přehled jednofrekvenčních přijímačů, a hlavně se věnuje problémům přesného 
zpracování měření těmito přijímači. K tomu  vyvíjí metodu SEID (Satellite-specific Epoch-
differenced Ionospheric Delay model) pro určení ionosférického zpždění z dat „okolních“ 
dvoufrekvenčních přijímačů. S výsledky (ionosférickými zpožděními) dle modelu SAID je 
možné pro určování zenitového troposférického zpoždění (ZTD – Zenith Total Delay) 
zhustit síť přijímačů jednofrekvenčními, levnějšími přístroji. Taková hustší síť může při-
nést kvalitnější data pro meteorologické předpovědi. Jsou provedena srovnání na datech 
německé GPS sítě. 

Ka  113/2013 

 

 

         5 958 

Pálinkáš, Vojtech 

Analysis of the repeated absolute gravity measurements in the Czech Republic, Slo-
vakia and Hungary from the period 1991–2010 considering instrumental and hydro-
logical effects [Analýza opakovaných absolutních tíhových měření v České republice, na 
Slovensku a v Maďarsku z období 1991-2010, s ohledem na instrumentální a hydrologické 
efekty] / Vojtech Pálinkáš, Martin Lederer, Jakub Kostelecký, Jaroslav Šimek, Marcel 
Mojzeš, Dušan Ferianc, Géza Csapó. - In: J.Geod. - ISSN 0949-7714. - Roč.87/č.1,s.29-42 
: obr.8, tab.2. - Lit.48. - Res. 

K.sl.: Tíhové zrychlení, absolutní gravimetr, nejistoty, hydrologické efekty, ČR, SR, MR 
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Abstrakt. Od srpna 2001 byl absolutní gravimetr FG5 # 215 použit pro modernizaci ná-
rodních gravitmetrických sítí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Bylo měřeno 
celkem 43 absolutních stanic, některé z nich opakovaně. Absolutní tíže na 29 stanicích 
byla stanovena již v letech devadesátých jinými absolutními gravimetru (FG5 nebo JI-
LAg). Rozdíly opakovaných měření na většině stanic ukazují neočekávané zmenšení tíže 
(až o 22 μGal) v celém regionu. Analýza nejistot absolutních měření, při zvláštním důrazu 
na hydrologické efekty, svědčí o  statistické významnosti zjištěných změny tíhového 
zrychlení na mnoha stanicích. V tomto článku se diskutují tři možné příčiny těchto změn: 
(1) regionální geodynamická aktivita, (2) systematické chyby přístrojů (offsety), (3) hydro-
logické vlivy. Analýza a statistika výsledků mezinárodního srovnání absolutních gravimet-
rů ukázaly odchylky až  9μGal pro přístroje JILAg -6 a FG5 # 107. Údaje uváděné v této 
studii (mj. tabulky a řada grafů) ukazují, že pro korektní interpretaci opakovaných absolut-
ních měření tíže je zvažování přístrojových a hydrologických efektů zásadní.  

Ka  123/2013 

 
 

8 055 
Adamczewski, Zdzislaw 

Sila odsrodkowa na quasi-rzeczywistej kuli ziemskiej [Odstředivá síla na kvazireálné 
Zemi] / Zdzislaw Adamczewski , - In: Przegl.Geod. – ISSN 0033-2127. - Roč.85/č.3, s.3-5 
: obr.3. – Lit.4. - Res.pol., angl. 

K.sl.: tvar reálné Země, odstředivá síla 
Abstrakt. Autor se zabývá rozdělením odstředivé síly zemské rotace na povrchu Země. 
Přitom uvažuje nehomogenní model zemského nitra. Jako základ použil mírně zhlazený 
Bullenův model B2, zachovávající skokové změny na Wiechertově rozhraní, t.j. základní 
rozdělení na jádro a plášť. Získaný výsledek přispívá k výzkumu reálného a přirozeného 
tvaru Země. 

di  146/2013 

 

 

10 553 
Kamiňski, W. 

Local variance factors in deformation analysis of non-homogenous monitoring ne-
twork [Lokální varianční faktory v deformační analýze nehomogeních monitorovacích 
sítí] / W.Kamiňski and K.Nowel. - In: Surv.Rev. - ISSN 0039-6265. - Č.328 
(Roč.45,č.1),s.44-50 : obr.4, tab.5.  - Lit.13. - Res.  

K.sl.: deformační analýza, nehomogení monitorovací síť, konfidenční elipsa, lokální vari-
anční faktory 
Abstrakt. Je navržena modifikace  algoritmu klasické deformační analýzy nehomogeních 
(např. s měřenými délkami a úhly) monitorovacích sítí. Základem navrhovaného řešení je 
myšlenka lokálních variančních faktorů. Teoretické úvahy jsou doplněny příkladem simu-
lované horizontální monitorovací sítě. Výsledky potvrzují užitečnost navrhovaného řešení. 

di 152/2013 
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10 553 

Zhao, L.H. 

Crustal deformation analysis by using collocate model based on regional tectonic fea-
tures [Analýza deformací zemského povrchu použitím kolokačního modelu založeného na 
regionálních tektonických prvcích] / L. H. Zhao, Y. X. Yang and Q. L. Wang. - In: 
Surv.Rev. - ISSN 0039-6265. - Č.328 (Roč.45,č.1),s.43-18 : obr.6, 4 tab.3.  - Lit.17. - Res.  

K.sl.: kolokace, analýza deformací kůry, regionální tektonické prvky, zlomový bod 

 Abstrakt.Kolokační metoda aplikovaná na analýzu deformací zemské kůry může určit 
dtrend deformace nejen na měřených bodech, ale i na bodech na nichž nebylo měřeno. Po-
kud se ve zkoumané oblasti vyskytnou zlomy nebo skryté zlomy, není možné použít kon-
venční kolokaci v důsledku nespojitosti deformací. Jsou navrženy dvě alternativní kolo-
kační metody. Jedna je založena na regionálním geologickém tektonickém pozadí, které 
rozděluje oblast na podoblasti podle geologických informací a určuje kolokační model v 
každé podoblasti. Druhá metoda je založena na robustní kolokaci s bodem zlomu. Jsou 
uvedeny simulovaný a praktický příklad. Výsledky ukazují, že navržené metody jsou pou-
žitelné při analýze skutečných deformací. 

di 149/2013 

 

 

42 690  

Legros R. 

Méthodes de travail dans les réseaux GNSS. 3e partie : Méthodes du „statique multi-
stations“ [Pracovní metody v sítích GNSS, 3.část. Metody „statické multistaniční“] / R. 
Legros, L. Morel, F. Viguier, H. Birot. - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – 
Č.134(Roč.35,č.1), s.19-26 :  obr.11, tab.1. - Res. fr. 
K.sl.: GNSS, NRTK, RTK, PPK, NPPK, observace, RGP, sítě v reálném čase  
Abstrakt. Prezentace metodik observací GNSS a jejich hodnocení; úrovně – kinematická, 
statická a jejich metodiky (určení polohy v reálném čase, pozdějším), plánování mise mě-
ření podle charakteru prostředí, fáze měření a hodnocení potřebné doby příjmu signálů, 
použití přesných efemerid, modelů ionosféry a troposféry, vyrovnání; příklady záznamů 
a vyhodnocení; více na http://geopos.netne.net/spip.php?rubrique55, http://rgp.ign.fr/, 
http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html,  http://rgp.ign.fr/PRODUCTS/iono.php, 
ftp://rgpdata.ign.fr/pub/products/ephemerides/, http://rgp.ign.fr/PRODUCTS/tropo.php, 
http://rgp.ign.fr/STATIONS/#ILBO.  
duš 170/2013 

 

 

48 107 

Melo , L. F. de Sampaio  

Avaliação de modelos globais do geopotencial para os estados do Maranhão e Piauí 
[Hodnocení globálního modelu geopotenciálu pro území států Maranhão a Piauí] / L. F. de 
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Sampaio Mělo, S. V. R. Correira de Freitas. – In:: Bol.Cienc.geod. – ISSN 1413-4853. – 
Roč.18, č.2, s. 203-224 : obr.13, tab.4. – Lit.23. - Res. angl., port.  

K.sl.: globální model geopotenciálu, MGG, tíhová měření, geodetický systém, Brazílie, 
BGS, geoid MAPGEO2010  
Abstrakt. Hodnocení přesnosti oficiálního modelu geoidu Brazílie (MAPGEO2010), sta-
novení odchylek  od -1m do +1m na ploše cca 500m; studium možností jeho zpřesnění – 
ověření geodetických základů Brazílie BGS, výškového systému FAFB (Brazilian Fund. 
Altimetric Network) a průběhu geoidu odvozeného z GGMs (Global Geopotential Mo-
dels). Použití družicových dat GRACE, GOCE, misí Lageos; kombinování dat GGMs 
a EGM2008 (rozvoj do řádu 360, 720), EIGEN-05C řádu 360 a povrchových tíhových 
a výškových měření, zřízení 47 perm. stanic s výškami geoidu; použitá metodika analýz, 
porovnání získaných modelů, zavedení korekcí; odkazy na práci Burša a kol., 
http://iegemgfz-potsdam.de www.ufpe.br/cgtg/SIMGEOIII/index1.htm a další. 

duš 175/2013 

 

 

22 344 

Formisano , L. A  

Topography effects in the polarization of earthquake signals: a comparison between 
surface and deep recordings [Topografický efekt polarizování zemětřesných signálů – 
porovnání povrchových a hlubinných záznamů] / L. A. Formisano, M. La Rocca, E- Del 
Pezzo, D. Galluzzo, C. Fischione, R. Scarpa. - In: Boll.Geofis. Teor.appl. – ISSN 0006-
6729 – Roč.53, č.4, s.471-484 : obr.9. – Lit.27. – Res. angl. 

K.sl.: topografie, zemětřesení, Gran Sasso, střední Itálie  
Abstrakt. Zkoumání polarizace záznamů seismických vln povrchových a hlubinných regi-
onálních a lokálních zemětřesení (Gran Sasso, 2007, ohnisko v hloubce cca 1,4km); použi-
té snímací techniky a výpočty výsledné polarizace signálů, studie a jejich porovnání 
s jejich geologickou a terénní hmotnou strukturou; použitá data z 35 seismických stanic 
a metodiky analýz azimutálních polarizací (ukázky záznamů), vliv topografie a morfologie 
terénu na horizontální a vertikální amplitudu seismického záznamu (H/V, použité podklady 
TM); výsledky, závěry. 

duš 183/2013  

 

 

22 344 

Viezzoli, A.  

Aiborne electromagnetics for groundwater salinity mapping: case studies of coastal 
and inland salinisation from around the world [Letecká palubní elektromagnetika pro 
mapování salinity spodních vod – studia pobřežní a vnitrozemské salinizace po celém  svě-
tě] / A. Viezzoli, T. Munday, Y. L. Cooper. - In: Boll. Geofis. Teor.appl. – ISSN 0006-
6729 – Roč.53,č.4,s.581-600 : obr.4, tab.3. – Lit.34. - Res. angl.  

K.sl.: letecká palubní elektromagnetika, salinizace, podzemní voda, hydrogeologie, výzkum  
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Abstrakt. Informace o probíhajícím vzdušném (používané jsou vrtulníky) globálním prů-
zkumu pronikání soli do zemské kůry (cca 10m-120m) a mapování tohoto nebezpečného 
jevu; používaná technika AEM (Aiborne electromagnetics), princip, metodika snímání dat, 
její efektivita při hydrologickém mapování salinity a jejího potenciálu – uvedeny příklady 
výsledků mapování na různých kontinentech (např. Evropa, Australie, Afrika, Ameriky), 
připojena hodnocení, vztahy s meteorologickým, geologickým prostředím s přehlednými 
mapami lokalit. 

duš 185/2013 
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Přístroje 
 

50 333 

Poetsch, M. S.   

3D-Browser für SMARTPHONES und Tablets [3D prohlížeč pro komunikátory 
SMARTPHONE a tablety] / M. S. Poetsch. - In: GIS business. – ISSN 1869-9286. - Roč.8, 
2012, č.7, s.34-37 : obr.8, tab.1.  

K.sl.: vývoj mobilních telefonů, navigační využití, snímání prostoru a zobrazení v 3D, sys-
témy vzdušného snímání, tvorba GIS sídlišť  
Abstrakt. Prezentace nových možností využití 3D technologií mobilních telefonů Sam-
sung – aplikace v oblasti prostorového snímání krajiny, pořizování informací pro databáze 
GIS, obrazové komunikace, navigace, odkazy na 1000 možností využití; topografické a 
geologické mapování lokalit s využitím přístrojových polohových dat GPS, tvorba DMT; 
připojeny technické charakteristiky, použitá software (Desktop, GeoTIFF, OSM, Windous-
PC, J2ME a další), návod na instalace a použití; více na www.apemap.com.  

duš 66/2013 

 

 

40 264  

Starčević, M. 

Pravac severa u geodezju i geofizici [Směr severu v geodézii a geofyzice] / M- Starčević. 
- In: Geod. služba. – ISSN 1451- 0561. –Č.116 Roč.42,2013),s.24-29 : obr.7, tab.4. - Lit. 
4.- Res. srb., angl.  

K.sl.: zeměpisný sever, kompas, geodézie, geofyzika  
Abstrakt. Hodnocení historického a praktického používání orientace na magnetický „se-
ver“ ve vědě, technice, navigaci a denní praxi; odlišnost zeměpisného a geomagnetického 
severního a jižního pólu, magnetická deklinace a poledníková konvergence; definice IGRF 
(International Geomagnetic Reference Field) a časové změny magnetického pole, mapy 
v zobrazení UTM (Universal Transverse Mercator) a číselné geomagnetické údaje, příkla-
dy na mapách Srbska; více na http://www.infoplease.com/atlas.html.  

duš 78/2013 

 

 

7 992 

Ray, J.  

Mesurer les avions de swisstopo, un mandat plutôt inhabituel [Zaměření polohy letou-
nů Swisstopo – mandát spíše neobvyklý] / J. Ray, M. Kistler, R. Schittli. – In: Geom. 
Schweiz. - ISSN 1660-4458. - Roč.110,č.11,s.524-526 : obr.5. - Res. 
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K. sl.: fotogrammetrický nálet,Švýcarsko, určování polohy letadla, navigační technologie, 
využití GPS a gyroskopu  
Abstrakt. Prezentace průběhu a výsledku realizace projektu modernizace navigace a určo-
vání polohy letounu v průběhu fotogrammetrickém snímkování; využití letadel švýcarské 
armády s výbavou GNSS a gyroskopy PAV30 k navádění a digitálnímu určování souřadnic 
středu letounu v okamžiku expozic; použité lokální souřadnicové systémy a jejich převody 
na 3D (Helmert), technické úpravy prostředků navigace, antén a určování jejich vzájemné 
polohy; využití při celostátním topografickém mapování Švýcarska. 

duš 105/2013 

 

 

  2 332 

Zeimetz, Philipp 

Einsatz kalibrierter GNSS-Antennen zur genauen Längenmessung : The Use of Ca-
librated GNSS Antennas for Precise Length measurements [Použití kalibrovaných 
GNSS antén pro přesné měření délek] / Philipp Zeimetz, Heiner Kuhlmann. - In: AVN 
Allg.Vermess.-Nachr. - ISSN 0002-5968. - Roč.120/č.1, s.3-8 : obr.7, tab.2. - Lit.7. - Res. 
něm., angl. 

K.sl.: Kalibrační základna, mezilaboratorní srovnání, kalibrace antén, staničně závislé 
vlivy 
 Abstrakt. Pro zjištění vzdáleností pilířů nové kalibrační základny Univerzity Bunde-
swehru v Mnichově zorganizovala Společnost peo kalibraci geodetických měřických pro-
středků  (Gesellschaft zur Kalibrierung geodätischer Messmittel e.V. – GKGM) mezilabo-
ratorní srovnávací měření sedmi institucemi. Institut geodézie a geoinformací Univerzity 
v Bonnu (Institut für Geodäsie und Geoinformation der Universität Bonn) jako jediný mezi 
nimi použil vedle terestrických měření také měření GPS s individuálně kalibrovanými an-
ténami. V opakovaných kampaních let 2009 a 2010 se použily různé antény a jejich sesta-
vy. Očekávala se apriorní střední chyba 1 mm, dosažená byla výrazně menší. Maximální 
odchylka vzdáleností mezi 7 pilíři, určená z GPS byla menší než 0,4 mm. Popisují se pou-
žité přístroje, antény, jejich kombinace, laboratorní kalibrace a analýza výsledků. 

Ka 115/2013 

 

 

 50 247 

Pozzobon, Oscar 

Developing a GNSS Position and Timing Authentication Testbed : GNSS Vulnerabili-
ty and Mitigation Techniques [Vývoj testovací základny pro autentizaci poloh a času 
určovaných s GNSS : Zranitelnost GNSS a technologie jejího zmírňování] / Oscar Pozzobon, 
Carlo Sarto, Andrea Dalla Chiara, Alessandro Pozzobon, Giovanni Gamba,. - In: Inside GNSS. - ISSN 
1559-503X. - Roč.120/č.1, s.45-53 : obr.17, tab.2. - Lit.3. - Res. 

K.sl.: GNSS, testovací základna, poloha, čas, autentizace, ověřování, zranitelnost, 
GAUPSS 
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Abstrakt. Zajištění autenticity polohových a časových služeb GNSS je pro mnohé z nich 
hlavním požadavkem, který vede k potřebě nástrojů pro podporu návrhování, testování 
a ověřování zabezpečovacích mechanismů na uživatelské a systémové úrovni. Tato práce 
podrobně popisuje architekturu inovační testovací základny GAUPSS (GNSS Authenti-
cation and User Protection System Simulator), která využívá software pro kontrolu hard-
warového vybavení a umožňuje vytvářet realistické scénáře hrozeb pro GNSS. Základna je 
navržena tak, aby dokázala odhalit slabiny detekčních mechanismů uživatelských zařízení, 
mohla testovat účinnost nových technologií pro oslabení ohrožujících jevů, a byla schopna 
na systémové úrovni podporovat analýzu schémat zaručujících autenticitu přijímaných 
signálů. Uvádějí se předběžné výsledky ověřovací kampaně GAUPSSu. – Článek nalez-
neme na http://www.insidegnss.com/auto/janfeb13-POZZOBON.pdf , celé číslo časopisu 
je na http://www.insidegnss.com/node/3272 . 
Ka 114/2013 

 
 

  2 332 
Nindl, Daniel 

Bericht zur Teilnahme am Ringvergleich auf der Kalibrierbasis der UniBw München 
- Messkampagne Leica Geosystems : Report about the Cooperative Test on tne Calib-
ration Baseline of the UniBw München – Measurement Campaign Leica Geosystems 
[Zpráva o vzájemných srovnáních dálkoměrů na kalibrační základně Univerzity Bunde-
swehru v Mnichově – měřická kampaň Leica Geosystems] / Daniel Nindl, Wolfgang Har-
degen, Erich Wippel. - In: AVN Allg.Vermess.-Nachr. - ISSN 0002-5968. - 
Roč.120/č.1,s.9-18 : obr.13, tab.9. -  Lit. 9. - Res. něm., angl. 

K.sl.: tachymetr, Leica Geosystems AG, elektronický dálkoměr, hodnocení nejistot, zjišťo-
vání atmosférických parametrů 
Abstrakt. Měření vzdálenosti je spolu s měřením úhlů základní funkce elektronických 
tachymetrů (totálních stanic). Pro výrobce je důležité ověřování kvality a přesnosti inte-
grovaných dálkoměrů a sledování výsledků měření jejich přístroji. V rámci sympozia 
GKGM 2010 o velmi přesném měření vzdáleností (GKGM-Fachtagung 2010) se dojednalo 
vzájemné srovávání dálkoměrů firmy  Leica Geosystems AG, a to na kalibrační základně 
Univerzity Bundeswehru v Mnichově. Šlo o přístroje TS30, TS15, TS02 a TC1800, měření 
se konala 17. a 18. srpna 2011  Srovnávaly se základní kmitočty oscilátorů (laboratoř), 
přesnosti čidel meteorologických parametrů (teplota, tlak, vlhkost) a jejich vliv na výsled-
ky podle různých modelů, a výsledné naměřené a redukované vzdálenosti v řadě osmi pilí-
řů základny. Ty byly mezi 18,8 a 509,7 m, všechny změřené (jako váhové průměry) se 
stejnou nejstotou 0,23 mm. Uvádějí je postupy měření, grafy výsledků (hlavně atmosféric-
kých podmínek), použité redukční vzorce a snímky zařízení. 

Ka 118/2013 

 
 

  5 958 
Pálinkáš, Vojtech 

Analysis of the repeated absolute gravity measurements in the Czech Republic, Slo-
vakia and Hungary from the period 1991–2010 considering instrumental and hydro-
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logical effects [Analýza opakovaných absolutních tíhových měření v České republice, na 
Slovensku a v Maďarsku z období 1991-2010, s ohledem na instrumentální a hydrologické 
efekty] / Vojtech Pálinkáš, Martin Lederer, Jakub Kostelecký, Jaroslav Šimek, Marcel 
Mojzeš, Dušan Ferianc, Géza Csapó. - In: J.Geod. - ISSN 0949-7714. - Roč.87/č.1,s.29-42 
: obr.8, tab.2. - Lit.48. - Res. 

K.sl.: Tíhové zrychlení, absolutní gravimetr, nejistoty, hydrologické efekty, ČR, SR, MR 
Abstrakt. Od srpna 2001 byl absolutní gravimetr FG5 # 215 použit pro modernizaci ná-
rodních gravitmetrických sítí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Bylo měřeno 
celkem 43 absolutních stanic, některé z nich opakovaně. Absolutní tíže na 29 stanicích 
byla stanovena již v letech devadesátých jinými absolutními gravimetru (FG5 nebo JI-
LAg). Rozdíly opakovaných měření na většině stanic ukazují neočekávané zmenšení tíže 
(až o 22 μGal) v celém regionu. Analýza nejistot absolutních měření, při zvláštním důrazu 
na hydrologické efekty, svědčí o  statistické významnosti zjištěných změny tíhového 
zrychlení na mnoha stanicích. V tomto článku se diskutují tři možné příčiny těchto změn: 
(1) regionální geodynamická aktivita, (2) systematické chyby přístrojů (offsety), (3) hydro-
logické vlivy. Analýza a statistika výsledků mezinárodního srovnání absolutních gravimet-
rů ukázaly odchylky až  9μGal pro přístroje JILAg -6 a FG5 # 107. Údaje uváděné v této 
studii (mj. tabulky a řada grafů) ukazují, že pro korektní interpretaci opakovaných absolut-
ních měření tíže je zvažování přístrojových a hydrologických efektů zásadní.  

Ka  123/2013 

 

 

 49 533 

Eling, Christian 

Development of an instantaneous GNSS/MEMS attitude determination system [Vývoj 
systému pro okamžité určení prostorové orientace pomocí GNSS/MEMS] / Christian 
Eling, Philipp Zeimetz, Heiner Kuhlmann . - In: GPS Solut. - ISSN 1080-5370. - 
Roč.17/č.1,s.129-138 : obr.8, tab.3. - Lit.23. - Res.. 

K.sl.: GNSS/MEMS, určení orientace, celočíselné řešení ambiguit, rozšířený Kalmanův 
filtr, tvarovací – shaping filtr 
Abstrakt. GNSS jsou velmi vhodné pro určování (prostorové) orientace vozidla apod.. 
Zatímco s jednou anténou lze určovat pouze směr pohybu, systémy s dvěma nebo více an-
ténami dávají orientaci lokálně. Zde je pro její přesnost podstatné řešení ambiguit, a v pří-
padě kinematických určování je zvláště důležirá rychlost tohoto procesu. Předkládá se no-
vý systém okamžitého určení orientace, založený na podpoře řešení ambiguit údaji mikroe-
lektromechanických systémů (MEMS), který vede k úspěšnosti řešení ambiguit přes 99 %. 
Integrace dat GNSS/MEMS se realizuje ozšířeným Kalmanovým filtrem. Ve stacionárním 
režimu se systematické chyby GNSS orientace redukují užitím tvarovacího (shaping) filtru. 
– Popisuje se úspěšné ověřování systému v agrotechnických a městských aplikacích, a to 
na vozidle s dvěma základnami (ca 2.5 m) GNSS antén na střeše a systémem MEMS 
XSens MTi. Přesnosti byly v desetinách stupně. 

Ka 139/2013 
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 48 212 

Medvedev, Evgeny  

Home-made LiDAR Mapping : The Middle East Experience [LiDARový mapovací 
systém vlastní výroby : Zkušenost ze Středního východu] / Evgeny Medvedev, Valery 
Gutman, Michael Weitsman. - In: Geoinform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.2,s.34-39 
: obr.12, tab.1. - Res.  

K.sl.: LiDAR, vývoj systému, Drakkar, PolyScan 
Abstrakt. Autoři článku jsou pracovníci izraelské společnosti Drakkar, mezinárodně zná-
mé v oblasti LiDARových  i tradičních geodetických metod měření. Drakkar začal jako 
první v Izraeli roku 2004 využívat pozemní a pak i letecké laserové skenování, a učinil 
mnohé v zájmu popularizce těchto metod a přesvědčování vládních agentur i soukromých 
společností o jejich užitečnosti. Nyní společnost Drakkar vyvinula vlastní mobilní lidarový 
mapovací systém, nazvaný PolyScan, a předkládá získané zkušenosti z tohoto vývoje. Já-
drem PoluScanu je laserovy skener firmy Riegl LMS Z-420i, který je vybaven modulem 
pro synchronizaci každého měření (šikmá vzdálenost, horizontální a vertikální úhel) s ča-
sem GPS. Dalšími součástmi jsou digitální kamera VA-29M firmy Vieworks Co., Ltd (ma-
tice 6576 × 4384 pixelů), GNSS přijímač SPAN-SE + inerciální systém, spojené produkty 
firmy NovAtel, a k tomu potřebné antény (jedna nebo dvě) i řídící a záznamový počítač. 
Letecká konfigurace systému dává přesnost na úrovni 5-20 cm (výška letu 300-2000 m). – 

 

 Celý článek (s celým číslem časopisu) v pdf získáme přes 
http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/34/  . 

Ka  129/2013 

 

 

 49 533 

Peng, Senlin 

A USRP2-based reconfigurable multi-constellation multi-frequency GNSS software 
receiver front end [Konfigurovatelný softwarový přijímač GNSS pro více konstelací a 
frekvencí – frontend na bázi USRP2] / Senlin Peng, Yu Morton. - In: GPS Solut. - ISSN 
1080-5370. - Roč.17/č.1,s.89-102 : obr.17, tab.2. - Lit.37. - Res.  

K.sl.: Softwarový přijímač GNSS, více konstelací, více frekvencí, USRP2    
Abstrakt. Pojednává se o možnosti využití softwarového přijímače USRP2 jako frontendu 
pro přijímač GNSS, konfigurovatelný pro více konstelací (systémů družic GNSS) a řadu 
frekvencí – satelitních signálů. Uvažuje se o všech používaných signálech, jako GPS L1, 
L2C a nový L5,  GLONASS L1 a L2, Galileo i Compass. Popisuje se struktura a vlastnosti 
přijímače USRP2 a experimentální sestava university v Miami pro srovnání jeho výsledků 
s měřením přijímači NovAtel Propak a Septentrio PolaRxS. Pro ovládání přijímače USRP2 
byl v jazyku C++ navržen potřebný software. Podrobnosti a obsáhlé výsledky experimentů 
lze studovat v úplném textu články, který je k dispozici na 
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10291-012-0263-y.pdf . 

Ka  132/2013 

http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/34/�
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 13 221 
Li-Chee-Ming, Julien 

Introduction to a Portable Stereo Mapping System for Unmanned Vehicles [Úvod do 
přenosných stereomapovacích systémů pro vozidla bez posádky] / Julien Li-Chee-Ming, Costas 
Armenakis. - In: Geomatica. - ISSN 1195-1036. - Roč.66/č.4 (2012),s.323-332 : obr.7, tab.8. -  
Lit.13. - Res. angl., fr. 

K.sl.: stereomapovací systém, dálkové ovládání, vozidlo bez posádky, MSMS 
Abstrakt. Tato práce představuje mobilní stereomapovací systém (MSMS – Mobile Stereo 
Mapping System) určený pro dálkově ovládaný rychlý sběr 3D prostorových dat z paluby 
vozidla bez posádky, s přímým georeferencováním a integrací optických a jiných navigač-
ních senzorů. Bez potřeby vlicovacích bodů poskytuje možnost levného mapování v kine-
matickém i statickém režimu, rychlého nasazení i přenosu dat, při nízkém riziku pro operá-
tory. Polohy kamer se určují diferenciálním GPS, volně svázaných Kalmanovým filtrem 
s levným inerciálním měřicím systémem (IMU – Inertial Measurement Unit) na bázi mik-
roelektromechanických systémů (MEMS – Micro Electro-Mechanical Systems). Orientace 
se zjišťuje pomocí gyroskopů, podporovaných daty akcelerometrů a magnetometru pro 
kompensaci driftu. Dvě běžné digitální kamery jsou kalibrovány a časově navazovány na 
GPS/IMU. Popisuje se struktura systému, kalibrační procedury, algoritmy zpracování dat 
a výsledky testování. Uvádí se orientační přesnost poloh 1/100 vzdálenosti objektů do 30 
m při mezikamerové vzdálenosti řádu desetin metru. 

Ka  145/2013 

 
 

 48 212 
Clark, Faith 

Mobile Mapping Going Underground : Challenging Surveying Environments [Mobil-
ní mapování přichází do podzemí : Náročné prostředí pro měření] / Faith Clark. - In: Geo-
inform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.2,s.6-8 : obr.4. - Res. 

K.sl.: Mobilní mapování, podzemní prostory, ruční laserový systém, LiDAR, MEMS, Zebe-
dee  
Abstrakt. Článek pojednává o prvním (?) rychlém, mobilním, ručním laserovém mapova-
cím systému, určeném pro práci v podzemí, uvnitř budov či v hustém lese, kde nelze použít 
GPS nebo jiné radiotechnické systémy. Pod názvem Zebedee byl vyvinut v Austrálii vý-
zkumnou organizací CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organi-
sation). Zebedee obsahuje lehký LiDARový skener s dosahem 30 m, spolu s průmyslově 
vyráběným malým MEMS (mikro-elektromechanickým systémem) v podobě IMU (inertial 
measurement unit – inerciální měřicí jednotky). Vše je namontováno na jednoduchém ruč-
ním pružinovém držáku, který volně osciluje při pohybu operátora v zaměřovaném prosto-
ru. Těmito pohyby se 2D snímaná data převádějí do lokálního 3D pohledu. A  software 
zmíněného MEMS/IMU o 6 stupních volnosti převádí v reálném čase 3D pohledy do přes-
ného 3D mračna bodů. Celý článek (s celým číslem časopisu) v pdf získáme 
z http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/6/ . – Po-
znamenejme, že Zebedee je v Bibli otec Ježíšových učedníků Jakuba Zebedeova a jeho 
bratra Jana (viz např. Mat 4,21). 

Ka 140/2013 
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10 553 

Savšek, S. 

Measuring meteorological data along the ray path of a distance meter with an ultra-
light aircraft [Měření meteorologických údajů podél dráhy paprsků dálkoměru ultraleh-
kým letadlem] / S. Savšek, Z. Gregorn and T. Ambrožič. – In: Surv.Rev. - ISSN 0039-
6265. - Č.328 (Roč.45,č.1),s.3-12 : obr.8, 4 tab.4.  - Lit.18. - Res.  

K.sl.: měření vzdáleností, elektronický dálkoměr, ultralehké letadlo, měření meteorologic-
kých parametrů podél záměry 
Abstrakt. Při měření vzdáleností dálkoměrem je nutné znát hustotu vzduchu podél zámě-
ry. V praxi se obvykle meteorologické prvky měří na koncových bodech měřené vzdále-
nosti, což může při dlouhých vzdálenostech způsobovat nepřesné zavádění korekcí z atmo-
sféry. Základní myšlenkou uvedeného výzkumu je měřit meteorologické parametry podél 
dráhy svazku světelných paprsků pomocí ultralehkého pomalu letícího letadla. Na dvou 
stranách malé geodynamické sítě bylo provedeno zkušební měření. Byly provedeny tři lety 
za různých atmosférických podmínek. Během jednoho letu byla provedena dvě nezávislá 
měření podél obou délek. Očekává se, že získaná data reprezentující aktuální atmosférické 
podmínky budou mít významný vliv při měření dlouhých vzdáleností.  

di 148/2013 

 

 

10 553 

Vshivkova, O. V. 

Refraction corrections from complex measurements of atmospheric parameters for 
electronic tacheometry [Korekce z refrakce pro elektronickou tacheometrii z komplex-
ních měření atmosférických parametrů] / O.V. Vshivkova and I.V. Kalugin. - In: Surv.Rev. 
- ISSN 0039-6265. - Č.328 (Roč.45,č.1),s.68-86 : obr.5, tab.4.  - Lit.12. - Res.  

K.sl.: vliv atmosféry, oprava z refrakce, elektronický dálkoměr, elektronická tacheometrie 
Abstrakt. Je uvedena nová metoda určení korekcí z atmosféry, založená na komplexním 
použití geodetických a meteorologických měření. Zkoušky v terénu ukázaly přínos metody 
pro elektronickou tacheometrii. Průměrná střední chyba výškového rozdílu byla 8 mm na 
vzdálenost 1 km při minimálním počtu dodatečných měření. Pro měření atmosférických 
parametrů vyvinuli a použili autoři článku elektronický gradientometr. 

di 155/2013 

 

 

42 690  

Bruyninx C. 

Gestion du réseau GNSS permanent européen à l´Observatoire royal de Belgique 
[Správa permanentní sítě GNSS královské observatoře Belgie] / Carine Bruyninx, J. 
Legrand, D. Mesmaker, A. Moyaert, Q. Baire. - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – 
Č.134(Roč.35,č.1), s.37-44 :  obr.13. – Lit.7. - Res. fr. 
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K.sl.: EUREF, GNSS, GPS, stálé stanice GNSS, geodetické základy 
Abstrakt. Prezentace průběžného monitoringu signálů GNSS na stálých stanicích sítě 
EUREF na Král. observatoři Belgie http://epncb.oma.be/, http//gnss.be, datová podpora 
poskytovaná ETRS89 a ITRF v oblasti sledování globálních změn, referenčních geod. sys-
témů AIG (Association Internationale de Géodésie); statut instituce prezentace kontinuál-
ního příjmu dat GNSS (GPS - Galileo, GLONASS), kalibrování antén, data RINEX, tech-
nika RTK, korekce RTCM; analýza výstupů. kategorie a rozmístění evropských stanic 
GNSS, jejich charakteristiky; přechod na ETRF2000, porovnání temporálních serií 
s ETRF89, perspektiva dalšího vývoje ITRS; více na 
http://epncb.oma.be/_documentation/guidelines/, 
http://epncb.oma.be/_documentation/formats/,ftp://olggps.oeaw.ac.at/pub/outdata/ a v LIT. 

duš 174/2013 

 

4 913 

Knapp A. 
Entwicklung der Austrian Map mobile [Vývoj Austrian Map mobile] / A. Knapp, T. 
Hildebrandt. - In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-9650. – 
Roč.100,č.4,s.380-390 : obr.13. – Lit.15. – Res. něm., angl. 

K.sl.: mobilní mapy, smartphone, tablety, Android, Geo-App 100  
Abstrakt. Význam mobilního využívání družicových dat a jejich používání smartfony 
a tablety; jejich integrace a aplikace v navigaci, při orientaci v neznámém terénu (GPS 
a kompasy); technické principy, snímání a vztahy mezi sférickými a rovinnými souřadni-
cemi, využívání technologií „Geo-apps“, AMap mobile ve spolkových zemích, meteorolo-
gii a zeměměřictví; uživatelské systémy – výčet, aplikace, digitální kartografické modely 
(BEV-modely - struktura, informační obsah, měřítka 1:50 000, 1:200 000, 1:500 000), vý-
vojové diagramy verzí, prezentace výstupů Amap mobile, poskytované služby a průběžné 
aktualizace; více na http://apple.com/de/ios, http://developer.android.com/index.html 
a další. 

duš 193/2013 
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8 096 

Méthodologie pour mesurage dans le bâti existant [Metodologie měření uvnitř stávají-
cích budov] / Réd- Géomètre. – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. - , 
Č.2100‘(Roč.166,Févr.2013),s.38-39 : obr.1. - Res.  

K. sl.: měření v objektech, nová technika, rozměry zdiva, plochy, metodika, výpočty  
Abstrakt. Informace o nové technice a metodologii měření rozměrů vnitřních stavebních 
konstrukcí a prostorů budov; klasifikování vnější a vnitřní typologie konstrukcí, plánování 
postupu měření; výpočetní zpracování (plochy, prostory, síla zdiva, stropnice a vnitřní 
konstrukce); využití technologie v zaměřování podzemních prostor, stanovení míry bez-
pečnosti staveb, zaměření a zpracování plánů velkých prostor. 

duš 91/2013 

 

 

8 096 

Kasser, Michel  

Géomètres brevetés, une formation technique. Suisse [Patentovaní zeměměřiči, tech-
nický útvar. Švýcarsko] / Michel  Kasser. – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – 
Č.2100(Roč.166,Févr.2013),s.46-47 : obr.1. - Res.   

K. sl.: zeměměřictví, nové technologie, technické novinky, změny profesní orientace  
Abstrakt. Pojednání o vývoji orientace profese „zeměměřič“ na „geomatika“ a o náplni 
jeho práce ve Švýcarsku; geoinformatika a oficiální vyměřování, geomatika a její technic-
ká geodetická východiska, data a modelování, vizualizace, rozšíření požadavků na sledo-
vání vývoje povrchu rizikových oblastí a rozvojových ekonomických požadavků; doplňu-
jící profesní vzdělávání v používání nové techniky, nově vznikající instituce a pracovní 
nabídky, sociální postavení zeměměřičů v období probíhajících změn. 

duš 92/2013 

 
 

  2 332 

Zeimetz, Philipp 

Einsatz kalibrierter GNSS-Antennen zur genauen Längenmessung : The Use of Ca-
librated GNSS Antennas for Precise Length measurements [Použití kalibrovaných 
GNSS antén pro přesné měření délek] / Philipp Zeimetz, Heiner Kuhlmann. - In: AVN 
Allg.Vermess.-Nachr. - ISSN 0002-5968. - Roč.120/č.1, s.3-8 : obr.7, tab.2. - Lit.7. - Res. 
něm., angl. 

K.sl.: Kalibrační základna, mezilaboratorní srovnání, kalibrace antén, staničně závislé 
vlivy 
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 Abstrakt. Pro zjištění vzdáleností pilířů nové kalibrační základny Univerzity Bunde-
swehru v Mnichově zorganizovala Společnost peo kalibraci geodetických měřických pro-
středků  (Gesellschaft zur Kalibrierung geodätischer Messmittel e.V. – GKGM) mezilabo-
ratorní srovnávací měření sedmi institucemi. Institut geodézie a geoinformací Univerzity 
v Bonnu (Institut für Geodäsie und Geoinformation der Universität Bonn) jako jediný mezi 
nimi použil vedle terestrických měření také měření GPS s individuálně kalibrovanými an-
ténami. V opakovaných kampaních let 2009 a 2010 se použily různé antény a jejich sesta-
vy. Očekávala se apriorní střední chyba 1 mm, dosažená byla výrazně menší. Maximální 
odchylka vzdáleností mezi 7 pilíři, určená z GPS byla menší než 0,4 mm. Popisují se pou-
žité přístroje, antény, jejich kombinace, laboratorní kalibrace a analýza výsledků. 

Ka 115/2013 

 

 

  2 332 
Nindl, Daniel 

Bericht zur Teilnahme am Ringvergleich auf der Kalibrierbasis der UniBw München 
- Messkampagne Leica Geosystems : Report about the Cooperative Test on tne Calib-
ration Baseline of the UniBw München – Measurement Campaign Leica Geosystems 
[Zpráva o vzájemných srovnáních dálkoměrů na kalibrační základně Univerzity Bunde-
swehru v Mnichově – měřická kampaň Leica Geosystems] / Daniel Nindl, Wolfgang Har-
degen, Erich Wippel. - In: AVN Allg.Vermess.-Nachr. - ISSN 0002-5968. - 
Roč.120/č.1,s.9-18 : obr.13, tab.9. -  Lit. 9. - Res. něm., angl. 

K.sl.: tachymetr, Leica Geosystems AG, elektronický dálkoměr, hodnocení nejistot, zjišťo-
vání atmosférických parametrů 
Abstrakt. Měření vzdálenosti je spolu s měřením úhlů základní funkce elektronických 
tachymetrů (totálních stanic). Pro výrobce je důležité ověřování kvality a přesnosti inte-
grovaných dálkoměrů a sledování výsledků měření jejich přístroji. V rámci sympozia 
GKGM 2010 o velmi přesném měření vzdáleností (GKGM-Fachtagung 2010) se dojednalo 
vzájemné srovávání dálkoměrů firmy  Leica Geosystems AG, a to na kalibrační základně 
Univerzity Bundeswehru v Mnichově. Šlo o přístroje TS30, TS15, TS02 a TC1800, měření 
se konala 17. a 18. srpna 2011  Srovnávaly se základní kmitočty oscilátorů (laboratoř), 
přesnosti čidel meteorologických parametrů (teplota, tlak, vlhkost) a jejich vliv na výsled-
ky podle různých modelů, a výsledné naměřené a redukované vzdálenosti v řadě osmi pilí-
řů základny. Ty byly mezi 18,8 a 509,7 m, všechny změřené (jako váhové průměry) se 
stejnou nejstotou 0,23 mm. Uvádějí je postupy měření, grafy výsledků (hlavně atmosféric-
kých podmínek), použité redukční vzorce a snímky zařízení. 

Ka 118/2013 

 
 

48 107 
Andrade, A. F. 
Avaliação de símbolos pictóricos em mapas turísticos [Hodnocení značkových symbolů 
turistických map] / A. F. Andrade, C. R. Sluter. - In: Bol.Cienc.geod. – ISSN 1413-4853. – 
Roč.18,č.2, s. 242-261 : obr.11, tab.2. – Lit. 37. – Res. angl., port. 
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K.sl.: turistická kartografie, čtení map, zákonitosti, značkový klíč  
Abstrakt. Prezentace výsledků výzkumu optimálních standardů pro objektivizaci značek 
turistických map; standardy vizuální, čtecí a informační, obsahové a rozlišovací, skupiny 
kvalitativních symbolů, geografické a situační, graficka.  Čtení map (rozlišení na mužské a 
ženské přístupy), metodologie tvorby mapové symboliky s odkazy, příklady výstupů. 

duš 176/2013 

 

 

4 913 

Häusleitner, W. 

Präzise Absolutkalibration des Jason-2 Altimeters mit Hilfe eines Mikrowellentrans-
ponders [Přesná absolutní kalibrace altimetru Jason-2 pomocí mikrovlnného transponderu] 
/ W. Häusleitner,  F. Moser. - In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-9650. 
– Roč.100, č.3, s.324-332 : obr.14, tab.2. – Lit.16.  – Res. něm., angl.  

K.sl.: altimetrie, transponder, absolutní kalibrace, Jason-2  
Abstrakt. Hodnocení významu a přínosů technologií radarové družicové altimetrie pro 
sledování variací výšek mořské hladiny v globálním měřítku (www.sealevel.edu) a potřeba 
jednotné observační a kalibrační metodiky; Jason-2 a princip altimetrie, staniční observace 
UDZ altimetrických misí Jason-2, Poseidon 3 na řecké stanici Gavdos; použitá altimetrická 
technika a koncepce jejího absolutního kalibrování pomocí transponderu, vývojový dia-
gram procesního zpracování; dosahovaná přesnost 6,8±0,3cm; další na 
http://www.altimetry.info.  

duš 179/2013 

 

 

 4 913 

, Jürgen Otter  

Transformationsflächen für die Umrechnung zwischen ETRS89 und MGI in Österre-
ich [Transformační plochy pro převody mezi ETRS89 a MGI v Rakousku] / Jürgen Otter - 
In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-9650. – Roč.100,č.3,s.333-340 : 
obr.7, tab.1. – Lit.13. - Res. něm., angl.  

K.sl.: transformace, výšky, MGI, ETRS89, letecké laserové skenování, sítě GIS a výšek, 
NTv2  
Abstrakt. Určení transformačních vztahů mezi systémy ERTS89 a rakouským systémem 
MGI, výběr optimální metody v r. 2010 s využitím sítí GIS ve datovém formátu NTv2, 
dosažená přesnost cca 15 cm; řešení problematiky překrytů hraničních oblastí v rámci ře-
šení prostorové podobnostní transformace s použitím nivelačních a gravimetrických údajů 
(diagram), problematika optimálního použití výškových údajů ALS (Airborne Laser Scan-
ning); průběžné převody výšek GNSS na rakouské MGI pro celé území státu, projekt trans-
formace historického katastrálního systému; více na www.euref-iag.net/euref_egrs.html.  

duš 180/2013 
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51 017 

Iwanczak, Bartłomiej 

Wizualizacja komputerowa w geografii, czyli poradnik z recepturami krok po kroku 
[Počítačová vizualizace v geografii – čili příručka s návody krok po kroku] / Bartłomiej 
Iwanczak. - Warszawa : Uniwers.Warszaw., 2010. - 268 s. : obr.,tab. - Lit.21. - Res. pol. – 

ISSBN 978-83-89502-19-3.   

K.sl.: geografie, vizualizace, GIS, standardy, programy  
Abstrakt. Příručka pro počítačové zpracování textových a obrazových geografických in-
formací, tvorba programů grafických, vektorových a rastrových GIS; výčet úloh a jejich 
charakteristiky, návody - statistické programování, tvorba map (62 typů map, npř. mapy 
reprezentativní, krajinné, izogon, izochron, izohips, izolinií, navigační-GPS, turistické aj.),  

 

různorodých kartogramů a plánů, jejich digitalizace; připojeny návody a vývojové diagra-
my úloh, příklady, weby pro 23 programů. 

duš 183/2013 

 

 

22 344 

Viezzoli, A.  

Aiborne electromagnetics for groundwater salinity mapping: case studies of coastal 
and inland salinisation from around the world [Letecká palubní elektromagnetika pro 
mapování salinity spodních vod – studia pobřežní a vnitrozemské salinizace po celém  svě-
tě] / A. Viezzoli, T. Munday, Y. L. Cooper. - In: Boll. Geofis. Teor.appl. – ISSN 0006-
6729 – Roč.53,č.4,s.581-600 : obr.4, tab.3. – Lit.34. - Res. angl.  

K.sl.: letecká palubní elektromagnetika, salinizace, podzemní voda, hydrogeologie, výzkum  
Abstrakt. Informace o probíhajícím vzdušném (používané jsou vrtulníky) globálním prů-
zkumu pronikání soli do zemské kůry (cca 10m-120m) a mapování tohoto nebezpečného 
jevu; používaná technika AEM (Aiborne electromagnetics), princip, metodika snímání dat, 
její efektivita při hydrologickém mapování salinity a jejího potenciálu – uvedeny příklady 
výsledků mapování na různých kontinentech (např. Evropa, Australie, Afrika, Ameriky), 
připojena hodnocení, vztahy s meteorologickým, geologickým prostředím s přehlednými 
mapami lokalit. 

duš 185/2013 
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Organizace a řízení 
 

50 333 
Kunze , Carola  

Gebäudedaten von OpenStreetMap – eine Alternative zu amtlichen Geobasisdaten? 
[Údaje o budovách v OpenStreetMap – alternativa úřední geografické databáze?] / Kunze 
Carola - In: GIS.business. – ISSN 1869-9286. - Roč.8, 2012, č.7, s.20-24 : obr.4, 1 tab.    

K.sl.: databáze budov/zástavby, OpenStreetMap-úřední geodatabáze ATKIS, kvali ,a po-
skytované služby 
Abstrakt. Porovnání poskytovaných služeb a jejich kvality projektů dvou městských GIS 
– OSM (OpenStreetMap) a státní zeměměřický topo/karto informační systém ATKIS 
(Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystems); možnosti vstupů růz-
norodých dat, schemat, velikost plošného pokrytí, rozlišení, metodická využitelnost 
v administrativě, údržbě, urbanismu, plánování rozvoje; průzkum kvality pokrytí požadav-
ků 8 městských prostorů a porovnání jejich výsledků. Více na www.openstreetmap.org, 
www.wiki.openstreetmap.org , www.download.geofabrik.de , www.postgresgl.org. 

duš 65/2013 

 
 

13 689  
Lintelmann, M. B. 

Einführung des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) in 
Niedersachsen 2011 – Mehr als ein Rückblick [Zavedení oficiálního informačního sys-
tému katastru nemovitostí (ALKIS) v Dolním Sasku, 2011 - více než recenze] / B.M. Lin-
telmann, F. Brauer. - In: Nachr.Niedersächs.VuKV. – Roč.62,2012,č.1/2,s.3-17 : obr.14, 
tab.3.  

K.sl.: katastr. Dolní Sasko, rok 2012, koncepce ALKIS a jeho specifika, migrace dat, zpří-
stupnění informací 
Abstrakt. Podrobná prezentace vývoje a současného stavu dolnosaského katastrálního 
informačního systému ALKIS (Liegenschaftskatasterinformationssystems) od pilotního 
projektu z  r. 2002  v  systému ETRS89 a zobrazení UTM (v záloze zůstal původní systém 
– Besselův elipsoid, zobrazení Gauss-Krügerovo), modelování a testování databáze a její 
současný stav (GeoInfoDok 1.0); současný obsah a struktura, složky, použitá software, tok 
dat a internetová nabídka datových a grafických informací. Příručka pro uživatele, odborné 
školení a zácvik obsluh; migrace dat, hodnocení a metodika jejich renovování, perspektiva. 

duš 67/2013 

 
 

24 131  
Rossi ,Lucile  

Développement de systèmes de mesure basés sur la stéréovision dédiés aux feux en 
propagation [Nasazení měřických systémů založených na stereovizi na sledování šíření 

http://www.openstreetmap.org/�
http://www.wiki.openstreetmap.org/�
http://www.download.geofabrik.de/�
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požárů] / Lucile  Rossi. - In: Rev.franç.Photogramm. Télédét.– ISSN 1768-9791. – 
Roč.112,č.201,s.2-12 : obr.21-- Lit. 28. - Res. fr., angl. 

K.sl.: požáry lesů, geometrické charakteristiky, měření, pohled v 3D  
Abstrakt. Celosvětová rizika lesních požárů, charakteristiky a velikost události – výška a 
poloha, změny rozsahu, rychlost šíření; potřeba vývoje systému pro měření jejich geomet-
rických charakteristik, vývoj sledovacího stereovizního systému, kalibrace použitých ka-
mer Bumblebee XB3 (http://ptgrey.com/products/bbxb3/), pořizování živého 3D modelu 
(segmentace snímků, určení vztažných bodů, automatizovaný výpočet polohových změn, 
výpočet 3D modelu požáru s použitím stereokorespondence). Uvedeno pořadí automatic-
kého výpočtu, průběžné vyhodnocování charakteristik požáru 3D modely a grafy vývojo-
vých charakteristik. 

duš 73/2013 

 

 

13 138  

Kooperationserklärung zur Nachwuchsgewinnung in der Godäsie [Prohlášení o infor-
mační spolupráci v geodézii] / DVD Magazin. – In: vDV Mag. - ISSN 1863-1320. - 
Roč.64, č.1, s.33-38 : obr.5.  

K. sl.: srn, STÁTNÍ SPRÁVA, spolupráce, oblast geodEzie,  financování  
Abstrakt. Příklad - informace o technické spolupráci a vzájemné finanční pomoci mezi 
ministerstvem vnitra SRN a komunálními orgány v oblasti geodetického zabezpečování 
výstavby a údržby objektů moderními technologickými prostředky – SAR-Interferometrie, 
výstupy družicového a leteckého DPZ; prezentace nasazení geotechniky při výstavbě ko-
munikací a tunelů, tras městské dopravy, kanalizací, při výstavbě a obnově sídlišť, nepřetr-
žitého sledování stability dopravních objektů autonomními senzory; příklady ze spolko-
vých zemí.  

duš 85/2013 

 

 

8 055  

Pietrzak, Ludmila  

Przegląd przepiszów prawa [Přehled právních předpisů] / Ludmila  Pietrzak. – In: Przegl. 
Geod. - ISSN 0033-2127. - Roč.85, č.1 (2013), s.23-25 : obr.1, tab.2. - Lit.31.  

K. sl.: katastr, právo, předpisy, novelizace, 2012,Polsko 
Abstrakt. Podrobná informace o aktualizovaných vládních a institucionálních předpisech 
pro katastr platných od r. 2012 a 2013; právní ustanovení, odkazy na občanské právo, po-
vinnosti a ústavní práva státních i privátních geodetických a kartografických institucí, ga-
rantování katastrálních geodetických databází státem, stabilita kalkulace a oceňování ze-
měměřičských prací, platné standardy; v přílohách uveden přehled nových právních před-
pisů platných ke dni 20.12.2012, také na www.sejm.gov.pl.  

duš 88/2013 

http://www.sejm.gov.pl/�
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8 096 

Fantuzzi, Anne 

Géoportail, Géofoncier, les nouvelles versions [Géoportail, Géofoncier – nové verze] / 
Anne Fantuzzi. – In: Géomtrètre. - ISSN 0016-7967. – Č.2100(Roč.166, Févr.2013),s.12-
13 : obr.1. - Lit. 1. - Res.  

K. sl.: generace portálů IGN, nové technologie, požadavky, oblasti modernizace, od 3D ke 
4D 
Abstrakt. Informace o probíhajících modernizacích geoportálů IGN (Institute Geogra-
phique National) Géoportail, Géofoncier s vizualizací na základě OpenStreetMap, jejich 
datová integrace, rozšířením teleservisu (www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, uveden 
rozsah), kombinace s GPS (www.trace.gps.com), aktualizace složek katastru a geodézie, 
vložení průmyslových informací a dat podle požadavku státního INERIS (Institut National 
de l´Environnement Industriel et des Risques), respektování evropské direktivy INSPIRE; 
více na http://m.geoportail.fr. 

duš 93/2013 

 

 

8 096 

Géomètre-expert: Un pilotage RH au millimètre près [Zeměměřič-expert – řízení RH 
s milimetrovou přesností] / Réd.Géomètre – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – 
Č.2099(Roč.166,Jan.2013),s.40-44 : obr.4,  tab.4. - Res. 

K. sl.: zeměměřičství, sociální specifika, společenské závazky, strategie RH, analýza                                                                                                                                                                                                                
Abstrakt. Výsledky analýz stavu současné zeměměřické profese, jejího postavení a speci-
fik v současném světě, formulace kvalitativních charakteristik, perspektivní doporučení; 
uvedeny soudobé rozdíly v pracovní náplni, sociálním postavení zeměměřičů (společností i 
jedinců) s perspektivou náročnosti na odbornou přípravu a pracovní zaměření; připojeny 
tab. složek analýz podle současných a perspektivních globálních standardů RH (potenciál-
ní lidské zdroje, Resources Humaines – http://www.stephanehaefliger.com/campus-
/biblio/021/21_30.pdf); hodnocení úrovně zájmu o profesi, vývoj vzdělanosti a její součas-
ná úroveň, diverzifikace povolání a organizace práce, právní příprava, náročnost, výzkum 
a spolupráce. 

duš 95/2013 

 

 

15 937 

Gelman, R. N. 

O roli romantiki v našej professii  [O roli romantiky v naši profesi] / R. N. Gelman. - In: 
Geod. i Kartogr. - ISSN 0016-7126. – 2012,č.11,s.61-64 : obr.3. - Res. rus., angl. 

K.sl.: Letecka geodézie, romantika polních výzkumů 
Abstrakt. Autor prohlašuje, že podmínky polních prací geodetů, geologů, geografů apod. 
v sobě skrývají romantické prvky, které lákají mladé lidi k volbě takové profese. Je žádou-

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/�
http://www.trace.gps.com/�
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cí to respektovat ve studijních plánech příslušných vysokých škol – s ohledem na reálie 
soudobých technologií. Autor uvádí řadu příkladů ze své dlouholeté praxe. Přes úsilí řady 
soudobých hromadných sdělovacích prostředků existují mladí lidé mající zájem o činnosti, 
které nejsou nezbytně spojeny s tučnými balíky bankovek. Moderní technologie zbavují 
pracovníky těžkých polních a stereotypních     kancelářských prací, ale nekonečné sezení u 
počítače nelze právě považovat za pozitivní. Zážitky z polních expedic jsou s tím nesrov-
natelné. Poté autor vypráví o svých polních pracích od roku 1952 – mapováí stolovou me-
todou, vyměřování pro přehrady, různá měření na Kavkazu – a také jak tam při měření na 
Maruchském průsmyku (1958) v prostoru válečných operací druhé světové války tam na-
lezli kamennou pyramidu, patrně společný hrob. Přizdobili jí helmou, kulometnými pásy 
a rozbitým lehkým kulometem, nalezeným na místě – autor praví, že takový skromný po-
mníček v místě událostí zanechává větší dojem, než oficiální monumentální památníky. – 
Je slíbeno pokračování... 

Ka  125/2013 

 

 

 6 266 

Löwner, Marc-O. 

CityGML 2.0 - Ein internationaler Standard für 3D-Stadtmodelle. Teil 2: CityGML 
in der Praxis [CityGML 2.0 - mezinárodní norma pro 3D modely měst. Díl 2: CityGML 
v praxi] / Marc-O.Löwner, Egbert Casper, Thomas Becker, Joachim Benner, Gerhard Grö-
ger, Ulrich Gruber, Karl-Heinz Häfele, Robert Kaden und Sandra Schlüter. - In: ZfV 
Z.Geod.Geoinform.Land-Mgnt. – ISSN 1618-8950. - Roč.138/č.2,s.131-143 :  obr.9. – 
Lit.čet. - Res.angl., něm.  

K.sl.: CityGML 2.0, 3D modely měst, praktické příklady 
Abstrakt. Článek je věnován problematice použití softwaru CityGML 2.0 (City Geogra-
phy Markup Language), který byl zveřejněn v březnu 2012. CityGML je obecný informač-
ní model pro reprezentaci, ukládání a změnu virtuálních 3D modelů měst. Jsou uvedeny 
příklady praktického použití např. pro environmentální a energetické plánování, simulaci 
hluku, řešení katastrof a plánování městského rozvoje. 

di  167/2013 

 

 

48 107 

Friedmann, R. M. P.   

Brazilian permanent orienteering training camps: The partnership between the Pub-
lic university and the Brazilian army in education and sport [Brazilské stálé výcvikové 
středisko orientačního běhu – přátelská spolupráce ve výchově a sportu mezi státní univer-
zitou a armádou Brazílie] / R. M. P. Friedman, L. A. K. Veiga, E. B. Neves, L. Zental. - In: 
Bol.Cienc.geod. – ISSN 1413-4853. – Roč.18,č.2,s. 329-345 : obr.4. – Lit.19. - Res. angl., 
port.  

K.sl.: kartografie, mapy pro orientační běh, sport  
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Abstrakt.  Doporučení Mezinárodní federace pro orientační běhy k rozvoji aktivit mládeže 
v přírodních oblastech (příručka s obsahem), význam magnetické orientace v navigačním 
použití map, využití ve sportu a při výchově mládeže, program armádního výcvikového 
střediska v Brazílii pro mládež a jeho význam; spolupráce mezi Federální technologickou 
univerzitou a armádní geografickou službou. Učební pomůcka armády pro navigaci 
v terénu, charakteristiky, vojenský výcvikový prostor, společné programy výuky používání 
map; více na http://www.codac.org.br/codac/ppo_pni/oqeppo.htm. 

duš 177/2013 
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Historie 
 

13 689  

Meyer, Helmut  

Die Katasterämter in Niedersachsen seit 1876 [Katastrální úřady v Dolním Sasku od 
roku 1876] / Helmut Meyer. - In: Nachr.Niedersächs.VuKV. – Roč.62, 2012, č.1/2, s.22-33 
: , obr 5,tab.1. – Lit.18. 

K.sl.: katastrální správa v Dolním Sasku, vývoj od r. 1861, současný katastr  
Abstrakt. Historický vývoj úřední katastrální správy v Dolním Sasku od r.1876, pruská 
iniciativa s počátky v  r.1861 a vzájemná dohoda mezi královstvím Pruska a císařstvím 
Východního Pruska 23.8.1866 (uzavřená v Praze) o vytvoření společné státní katastrální 
administrativy; základní odborná, organizační a personální ustanovení přijata a schválena 
1.1.1876 v Hannoveru. Další historický vývoj, politické a válečné vlivy (např. napoleonské 
války 1806-1815), další etapy vývoje celostátní instituce v období 1815-1945 (situace v 
Hannoveru, Brunschweigu a v ostatních regionech Dolního Saska), schemata, přehledy, 
současný stav; více na www.vermessungsgeschichtemail.com, www.dvw.de/landesverein-
ns-br/15236/geschichte-niederschsischen-kataster-mter,  

duš 68/2013 

 

 

13 138  

Heller, Eckhard  

Die „Germania Magna“ des Ptolemaios [Ptolemaiova „Germania Magna“] / Eckhard 
Heller. – In: VDV Mag.. - ISSN 1863-1320. - Roč.63,č.6,s.480-484 : obr.10. - Lit.13.–Res.  

K. sl.: Ptolemaiova kartografie, Germania Magna, mapa Harzu 
Abstrakt. Prezentace Ptolemaiovy mapy „Germania Magna“ a její části Harzu, využívání 
Ptolemaiova díla v historii evropské kartografie; analýza zeměpisného umístění (šířka, 
délka) sídlišť na starých mapách a jejich polohové porovnání s mapami následujících stale-
tí, římské období a studium použitého názvosloví se vztahem k historickému období, inter-
pretace historie transformovaných obrazů, hodnocení jejich historického významu. 

duš 86/2013 

 

 

8 055  

Felcenloben, Dariusz  

Przyczynek do historii powstania rejestrów gruntowych – od czasów najdawniejszych 
do średniowiecza w Europie. Cz. II [Příspěvek k dějinám vzniku registrů půdy – od sta-
rověku po evropský středověk. Část 2.] / Dariusz  Felcenloben. – In: Przegl. geod. - ISSN 
0033-2127. - Roč.85,č.1,s.3-6. - Lit. 25.- Res. angl., pol.  
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http://www.dvw.de/landesverein-ns-br/15236/geschichte-niederschsischen-kataster-mter�
http://www.dvw.de/landesverein-ns-br/15236/geschichte-niederschsischen-kataster-mter�
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K. sl.: půdní vlastnictví, majetková práva, zahájení registrace, středověk, novověk, Evropa  
Abstrakt. Příspěvek č.II k dějinám vzniku registrace půdního vlastnictví (starověké Řec-
ko) a zakládání katastru ve středověké feudální Evropě; římské právo v germánských 
a frankofonních zemích (IV.-V.století, přetrvalo až do napoleonských dob), vyměřování 
katastrálních hranic, pokračování administrativního vývoje, vznik a kodifikace právních 
institucí ve středověkých státech (zemské knihy, ratio legis); situace v Anglii, Německu, 
Polsku; prototypy katastrálních plánů, jejich charakteristiky; odkazy také na II.mezinárodní 
konferenci „Geodetické technologie vyměřování“ – www.gtp.edu.pl. 

duš 89/2013 

 

 

 8 096 

Polidori, Laurent  

Galilée le géomètre. Découvertes [Galileo jako zeměměřič. Objevy.] / Laurent Polidori. – 
In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – Č.2099(oč.166, Jan.2013),s.44-47 : obr.3. - Res.  

K. sl.: Galileo, vývojová linie, biografie, astronomie, zeměměřictví, vynálezy, pokračovate-
lé  Galilea 
Abstrakt. Hodnocení osobnosti Galilea (1564-1642) jako humanistického pokračovatele 
starověké astronomie, zeměměřictví a jeho následovníků v oblasti moderní fyziky – New-
tona, Einsteina až po současné družicové technologie; jeho filozofie (Aristoteles), občan-
ský život, přínosy v oblasti zeměměřictví a definování tvaru Země, v planetárním heliocen-
trismu, optické technice, matematice a observační astronomii (využití zatmění); novodobí 
učenci navazující na jeho odkaz, ukázky přístrojů, ochrana papeže Urbana VIII. gregorián-
ský kalendář a dialogy s církví, rehabilitace (Jan Pavel II.), vztah astronomů, zeměměřičů, 
topografů a geografů k jeho osobnosti. 

duš 99/2013 

 

 

  2 332 

Buchmann,  Manuela 

3D-Modellierung und Präsentation zerstörter Bausubstanz am Beispiel des ehemali-
gen Schlosses Stedten : 3D-Modeling and Presentation of Destructed Fabric on the 
Example of the Ancient Castle Stedten  [3D modelování a prezentace zničených budov 
na příkladu někdejšího zámku Stedten] / Manuela Buchmann. - In: AVN Allg.Vermess.-
Nachr. - ISSN 0002-5968. - Roč.120/č.1, s.19-26 : obr.23, tab.2. - Lit.4. - Res. něm., angl. 

K.sl.: Zámek Steden, 3D modelování, pozemní laserové skenování, prezentace 
Abstrakt. Geodézie, jako vědecká disciplína zabývající se především výzkumem Země 
a znázorňováním jejího povrchu v podobě map, dovede ještě více. S novými  technologie-
mi přináší historické důkazy o výsledcích lidské činnosti, zničených, opuštěných, či ztra-
cených degradací materiálu, a může je dokumentovat, modelovat a virtuálně obnovit. Tato 
práce se zabývá 3D modelováním někdejšího barokního (z roku 1737) zámku Steden, který 
byl poničen během pozemkové reformy let 1948/49 v někdejší sovětské okupační zóně. 

http://www.gtp.edu.pl/�
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V první části se pojednává o vyhodnocení stávajících archivních materiálů a o sběr dat – 
měřických podkladů pro 3D modelování. K tomu bylo kromě klasických metod zaměřová-
ní použito pozemní laserové skenování. Druhá část je věnována vlastnímu modelování 
a různým možnostem fyzické a virtuální prezentace. Při rekonstrukci polohy a velikosti 
stavby se vychází ze starého plánu z roku 1855 a ze zachovaného měřického manuálu. 
Výška a vzhled zámku se stanovily s využitím staré fotografie, pro vnitřní postory se 
uplatnila data z Weimarského archivu  (Thüringer Hauptstaatsarchiv Weimar). Modelování 
se dělalo v AutoCADu. Získaný 3D model byl renderován do virtuální prezentace a do 3D 
tiskárny pro prezentaci fyzickou. 

Ka 117/2013 

 

 

15 937 

Gelman, R. N. 

O roli romantiki v našej professii  [O roli romantiky v naši profesi] / R. N. Gelman. - In: 
Geod. i Kartogr. - ISSN 0016-7126. – 2012,č.11,s.61-64 : obr.3. - Res. rus., angl. 

K.sl.: Letecka geodézie, romantika polních výzkumů 
Abstrakt. Autor prohlašuje, že podmínky polních prací geodetů, geologů, geografů apod. 
v sobě skrývají romantické prvky, které lákají mladé lidi k volbě takové profese. Je žádou-
cí to respektovat ve studijních plánech příslušných vysokých škol – s ohledem na reálie 
soudobých technologií. Autor uvádí řadu příkladů ze své dlouholeté praxe. Přes úsilí řady 
soudobých hromadných sdělovacích prostředků existují mladí lidé mající zájem o činnosti, 
které nejsou nezbytně spojeny s tučnými balíky bankovek. Moderní technologie zbavují 
pracovníky těžkých polních a stereotypních     kancelářských prací, ale nekonečné sezení u 
počítače nelze právě považovat za pozitivní. Zážitky z polních expedic jsou s tím nesrov-
natelné. Poté autor vypráví o svých polních pracích od roku 1952 – mapováí stolovou me-
todou, vyměřování pro přehrady, různá měření na Kavkazu – a také jak tam při měření na 
Maruchském průsmyku (1958) v prostoru válečných operací druhé světové války tam na-
lezli kamennou pyramidu, patrně společný hrob. Přizdobili jí helmou, kulometnými pásy 
a rozbitým lehkým kulometem, nalezeným na místě – autor praví, že takový skromný po-
mníček v místě událostí zanechává větší dojem, než oficiální monumentální památníky. – 
Je slíbeno pokračování... 

Ka  125/2013 

 

 

42 690  

Derwael, Jean-Jacques 

Méthode de l´amiral Mouchez (1821-1892) [Metoda admirála Moucheze (1821-1892)] / 
Jean-Jacques Derwael - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – Č.134(Roč.35,č.1), s.61-
66 :  obr.8, tab.3. – Lit.12. - Res. fr. 

 
K.sl.: průzkum Antarktidy, expedice, osobnosti, geodézie, metody mapování, Mouchez 
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Abstrakt. Polární expedice do Antarktidy a metody jejího mapování od konce 18. st., kar-
tografické zpracování; osobnost Adrien de Gerlache (1866-1934) a jeho působení, výsled-
ky; pokračování výzkumů, další výpravy, osobnosti, zakládání stálých stanic, geodetická 
měření, prezentace kartografických prací; osobnost adm. Moucheze a princip, adaptace 
jeho metodk v polárních podmínkách – trigonometrická měření v síti polohové (přesnost 
cca do 10m), barometrické a úhlové určování vertikálního převýšení, výpočet souřadnic; 
použité přístroje - magnetické teodolity Brunner, barometry Fortin, aneroidy (barometrická 
nivelace cca na 1,5m), použití magnetické orientace (cca na 3´); připojeny tab. s rozbory 
přesností, hodnocení Amundsena a dalších. 

duš 172/2013 

 

 

42 690  

Derwael, Jean-Jacques 

Méthode de l´amiral Mouchez (1821-1892) [Metoda admirála Moucheze (1821-1892)] / 
Jean-Jacques Derwael - In: XYZ Rev.AFT. – ISSN 0290-9057. – Č.134(Roč.35,č.1), s.61-
66 :  obr.8, tab.3. – Lit.12. - Res. fr. 

K.sl.: průzkum Antarktidy, expedice, osobnosti, geodézie, metody mapování, Mouchez 
Abstrakt. Polární expedice do Antarktidy a metody jejího mapování od konce 18. st., kar-
tografické zpracování; osobnost Adrien de Gerlache (1866-1934) a jeho působení, výsled-
ky; pokračování výzkumů, další výpravy, osobnosti, zakládání stálých stanic, geodetická 
měření, prezentace kartografických prací; osobnost adm. Moucheze a princip, adaptace 
jeho metodk v polárních podmínkách – trigonometrická měření v síti polohové (přesnost 
cca do 10m), barometrické a úhlové určování vertikálního převýšení, výpočet souřadnic; 
použité přístroje - magnetické teodolity Brunner, barometry Fortin, aneroidy (barometrická 
nivelace cca na 1,5m), použití magnetické orientace (cca na 3´); připojeny tab. s rozbory 
přesností, hodnocení Amundsena a dalších. 

duš 172/2013 

 

4 913 

Pammer, A. 

100 Jahre „vgi – Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation“ 
[100 let „vgi – Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation“] / A. 
Pammer, E. Zahn, S. Klotz. - In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-9650. 
– Roč.100,č.4,s.375-379 : obr.2, tab.1. – Res. něm.  

K.sl.: 100 let vgi, historie, redaktoři, prof.Dr. E. Doležal, význam pro zeměměřictví,  
Abstrakt. 100letá historie časopisu - vývoj, redakční rady – předsedové od r. 1903 (např. 
známý prof.Dr. Doležal, období 1907-1955), programy a přehledy publikovaných témat, 
příspěvky technickému rozvoji rak.-uh. zeměměřictví a katastru, citace; další perspektiva. 

duš 192/2013 

4 913 
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Konecny, G.  

Univ.Prof. Dr. Karl Rinner und die Photogrammetrie. 100. Geburgstag Karl Rinner 
[Univ.Prof. Dr. Karl Rinner a fotogrammetrie. 100. výročí narození Karla Rinnera] / G. 
Konecny. - In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-9650. – 
Roč.100,č.4,s.399-402 : obr.12.  

K.sl.: Karl Rinner - životopis, práce v oblastech fotogrammetrie a geodézie, pedagogické 
působení, spolupracovníci   
Abstrakt. Vývoj fotogrammetrie a příspěvky Karla Rinnera, jeho výzkumná, pedagogická 
a publikační činnost, spolupráce domácí a zahraniční (také v Číně), autorství a spoluautor-
ství, osobnosti; historie - vyhodnocování snímků balonových a leteckých, ukázky – mapy 
částí Alp; další vývoj a Rinnerovy příspěvky v oblasti družicové geodézie – uvedeno 
v přílohách (H. Sünkel, str. 403-406), působení a práce K. Rinnera v oblasti inženýrské 
geodézie (F. K. Brunner, str.407-409); odkazy na jeho práce jsou uvedeny v textech. 

duš 196/2013 
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Vzdělávání, školství 
 

 7 992 

Amsler Jörg 

Schutz des Kulturlandes – eine vordringliche Augabe [Ochrana kulturních oblastí - na-
léhavý úkol] / Jörg Amsler. – In: Geomatik Schweiz. - ISSN 1660-4458. - 
Roč.111,č.3,s.107-110 : obr.4. - Res. něm., fr., ital. 

K.sl.:kulturní oblast, klasifikace, ochrana kulturních památek, §chrana půdy a přírody, 
perspektivní plánování oblasti, národní a globální podmínky, legislativa, výzkumné projek-
ty, administrativa  
Abstrakt. Územní vymezení a geografická klasifikace typických oblastí podle jejich pří-
rodního a kulturního charakteru na sídla, vodní plochy, lesy, neosídlené a neproduktivní 
oblasti; stav v Evropě a ve světě, zákonná ustanovení k ochraně a rozvoji regionální kultu-
ry – příklad vývoje a zavádění opatření pro oblast Galmitz (Švýcarsko), ochrana sídlišť 
před hypermarkety a jejich atypickou architekturou, kartografická vymezení biogeografic-
kých regionů a zemědělských oblastí; územní plánování, role katastru a zeměměřictví; více 
na www.blw.admin.ch/themen/01361/index.html?lang=de 

duš 74/2013 

 

 

8 055  

Pietrzak, Ludmila  

Przegląd przepiszów prawa [Přehled právních předpisů] / Ludmila  Pietrzak. – In: Przegl. 
Geod. - ISSN 0033-2127. - Roč.85, č.1 (2013), s.23-25 : obr.1, tab.2. - Lit.31.  

K. sl.: katastr, právo, předpisy, novelizace, 2012,Polsko 
Abstrakt. Podrobná informace o aktualizovaných vládních a institucionálních předpisech 
pro katastr platných od r. 2012 a 2013; právní ustanovení, odkazy na občanské právo, po-
vinnosti a ústavní práva státních i privátních geodetických a kartografických institucí, ga-
rantování katastrálních geodetických databází státem, stabilita kalkulace a oceňování ze-
měměřičských prací, platné standardy; v přílohách uveden přehled nových právních před-
pisů platných ke dni 20.12.2012, také na www.sejm.gov.pl.  

duš 88/2013 

 

 

8 096 

Kasser, Michel  

Géomètres brevetés, une formation technique. Suisse [Patentovaní zeměměřiči, tech-
nický útvar. Švýcarsko] / Michel  Kasser. – In: Géomètre. - ISSN 0016-7967. – 
Č.2100(Roč.166,Févr.2013),s.46-47 : obr.1. - Res.   

http://www.blw.admin.ch/themen/01361/index.html?lang=de�
http://www.sejm.gov.pl/�
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K. sl.: zeměměřictví, nové technologie, technické novinky, změny profesní orientace  
Abstrakt. Pojednání o vývoji orientace profese „zeměměřič“ na „geomatika“ a o náplni 
jeho práce ve Švýcarsku; geoinformatika a oficiální vyměřování, geomatika a její technic-
ká geodetická východiska, data a modelování, vizualizace, rozšíření požadavků na sledo-
vání vývoje povrchu rizikových oblastí a rozvojových ekonomických požadavků; doplňu-
jící profesní vzdělávání v používání nové techniky, nově vznikající instituce a pracovní 
nabídky, sociální postavení zeměměřičů v období probíhajících změn. 

duš 92/2013 

 

 

 7 992 

Services sur mesure d´Esri [Služby Esri zeměměřictví] / Esri Suisse SA. – In: Geomatik 
Schweiz. - ISSN 1660-4458. - Roč.111,č.3,s.126-127 : obr.3. - Res. fr. 

K. sl.: technické novinky fy. Esri Suisse, webové mapy regionů, GIS v administrativě, uži-
vatelské volby prezentací. 
Abstrakt. Prezentace nových projektů fy. Esri v oblasti „služby administrativě“, webové 
mapy ArcGIS Desktop a ArcGIS Online jejich moderní mobilová aplikace, automatizace 
procedur poskytování a tvorby geografických informací státní a regionální správě; aplikace 
pro tablety a smartfony, vstupy do web-GIS a bezprostřední úpravy jejich obsahu 
(www.post.ch/fr/sites), expertní prezentace úloh a jejich ovládání (údaje a informace na 
http://esri.ch/fr/services/workshops.html); více o aktuálních novinkách  na www.esri.ch/fr. 

duš 75/2013 

 

 

7 992 

Institut für Geodäsie und Photogrammetrie (IGP) [Ústav geodézie a fotogrammetrie 
(IGP)] / Rws.Geomatik Schweiz.  – In: Geom. Schweiz. - ISSN 1660-4458. - 
Roč.111,č.1,s.4-8 : obr.4. - Res. něm., fr. 

K. sl.: presentace vysokého školství, programy výuky, věda a výzkumy, technika, osobnosti  
Abstrakt. Prezentace Ústavu geodézie a fotogrammetrie, vývoj výuky předmětů geodézie, 
topografie, fotogrammetrie od r. 1855; současné předměty - moderní geodézie (matematic-
ká, fyziální, systémová), geoinformatika, letecký a družicový dálkový průzkum Země; ak-
tivity ve výzkumu (mikrotriangulace v CERN, aplikace GPS/GNSS a UDZ, inž. geodézie, 
geosensorika, seismologie; aplikace kartografie a GIS, mobilní mapování, aplikace lasero-
vého skenování; osobnosti a jejich charakteristiky – oblasti pedagogika, výzkumná a pub-
likační činnost; více na www.igp.ethz.ch,  www.ggl.baug.ethz.ch, 
www.igp.ethz.ch/photogrammetry,  www.igp.ethz.ch/GSEG.    

duš 102/2013 
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7 992 

Institut für Kartografie und Geoinfomation (IKG) [Ústav kartografie a geoinformatiky 
(IKG)] / Geomatik Schweiz – In: Geom. Schweiz. - ISSN 1660-4458. - Roč.111,č.1,s.10-
13 : obr.4. - Res. něm., fr. 

K. sl.: presentace vysokého školství, programy výuky, věda a výzkumy, technika, osobnosti  
Abstrakt. Prezentace Ústavu kartografie a geoinformatiky, jeho vznik v r.1925 (prof. E. 
Imhof, zakladatel moderní akademické kartografie) jako nejstaršího ústavu na světě; před-
měty – tradiční topografická, tematická a atlasová kartografie (atlasy národní, světové), 
založení předmětu geoinformačního inženýrství (analýzy, prezentace, prostorové modelo-
vání a vizualizace, mobilní geoinformační služba a příslušné technologie); výuka geoin-
formačních systémů, výzkum moderních geoinfrastruktur, GIS aplikace, kartoreprodukční 
technologie, interaktivní evropská spolupráce – www.literaturatlas.eu; více na 
www.ikg.ethz.ch, www.karto.ethz.ch, www.atlasderschweiz.ch, www.gis.ethz.ch.  

duš 106/2013 

 
 

48 212 
Clark, Faith 

Mobile Mapping Going Underground : Challenging Surveying Environments [Mobil-
ní mapování přichází do podzemí : Náročné prostředí pro měření] / Faith Clark. - In: Geo-
inform. - ISSN 1387-0858. - Roč.16/č.2,s.6-8 : obr.4. - Res. 

K.sl.: Mobilní mapování, podzemní prostory, ruční laserový systém, LiDAR, MEMS, Zebe-
dee  
Abstrakt. Článek pojednává o prvním (?) rychlém, mobilním, ručním laserovém mapova-
cím systému, určeném pro práci v podzemí, uvnitř budov či v hustém lese, kde nelze použít 
GPS nebo jiné radiotechnické systémy. Pod názvem Zebedee byl vyvinut v Austrálii vý-
zkumnou organizací CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organi-
sation). Zebedee obsahuje lehký LiDARový skener s dosahem 30 m, spolu s průmyslově 
vyráběným malým MEMS (mikro-elektromechanickým systémem) v podobě IMU (inertial 
measurement unit – inerciální měřicí jednotky). Vše je namontováno na jednoduchém ruč-
ním pružinovém držáku, který volně osciluje při pohybu operátora v zaměřovaném prosto-
ru. Těmito pohyby se 2D snímaná data převádějí do lokálního 3D pohledu. A  software 
zmíněného MEMS/IMU o 6 stupních volnosti převádí v reálném čase 3D pohledy do přes-
ného 3D mračna bodů. Celý článek (s celým číslem časopisu) v pdf získáme z 
http://fluidbook.geoinformatics.com/GEO-Informatics_2_2013/index.html#/6/ . – Pozna-
menejme, že Zebedee je v Bibli otec Ježíšových učedníků Jakuba Zebedeova a jeho bratra 
Jana (viz např. Mat 4,21). 

Ka 140/2013 

 
 

 4 913 
Dissertationen, Diplom- und Magisterarbeiten [Disertace, diplomové a magisterské prá-
ce] / Red. VGI Z. - In: VGI Österr.Z.Vermess.u.Geo-Inform. – ISSN 0029-9650. – 
Roč.100,č.4,s.418-424.  – Lit.17. - Res. 

http://www.literaturatlas.eu/�
http://www.ikg.ethz.ch/�
http://www.karto.ethz.ch/�
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K.sl.: disertace, diplomové práce, magisterské práce, TU Vídeň, TU Graz 
Abstrakt. Prezentace disertací, diplomových a magisterských prací studentů Technických 
univerzit ve Vídni a Grazu v roce 2012 z oblasti vyšší, družicové a planetární geodézie, 
geofyziky, geoinformatiky, DPZ, fotogrammetrie, mapování, kartografie, digitalizace ka-
tastru, gravimetrie; uvedeny názvy a autoři obhájených prací, jejich zaměření s  uvedením 
a ohodnocením jejich obsahů (mj. práce Marcely Doubkové - oblast hydrologie, aplikace 
SAR).  

duš 181/2013 
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	Korekce z refrakce pro elektronickou tachymetrii z komplexních měření atmosférických parametrů
	[Refraction corrections from komplex measurements of atmospheric parameters for electronic tacheometry] / O. V. Vshivkova,  I. V. Kalugin. - In: Surv.Rev. - ISSN 0039-6265. - Roč.45, č.328 (2013), s.68-75 : 5 obr., 4 tab. - Res.angl. - Lit.12.
	Přeložil K. Diviš (zkráceno)
	Zdiby : VÚGTK, 2013. -5 s.
	Klíčová slova: korekce, refrakce, tachymetrie
	Abstrakt: Je uvedena nová metoda určení korekcí z atmosféry, založená na komplexním použití geodetických a meteorologických měření. Zkoušky v terénu ukázaly přínos metody pro elektronickou tachymetrii. Průměrná střední chyba výškového rozdílu byla 8 m...


	Úvod
	Zdokonalování geodetických přístrojů předstihuje pokrok v metodách korigujících atmosférické vlivy. Největší problém představuje korekce trigonometrické nivelace z vertikální refrakce. V elektronické tacheometrii se často používá hodnota koeficientu r...
	Korekce z refrakce musí vystihovat atmosférické podmínky podél celé záměry v čase měření. Tento požadavek splňují metody přímého měření refrakčního úhlu. Autoři zdokonalili úhlový refraktometr založený na dvouvlnné disperzní metodě. Tato metoda má dob...
	Vliv vertikální refrakce je zmenšen oboustrannou trigonometrickou nivelací. Touto metodou se však nevyloučí celý vliv refrakce. Simultánní oboustranné měření vylučuje pouze vliv časových změn koeficientu refrakce, ale nebere v úvahu rozdíl mezi koefic...
	Jsou známy metody založené na rovnici rovnováhy povrchové energie a teorii turbulence. V případě použití měřených teplotních gradientů vedou tyto metody k uspokojivým výsledkům. Vertikální teplotní gradient je definován měřením teploty ve dvou výškách...
	Moderní elektronické tacheometry se vyznačují přesností, rychlostí a flexibilitou měření (délkové a úhlové měření se provádí společně). Pro určení opravy z vlivu atmosféry však nejsou přesné, rychlé a flexibilní metody. Autoři navrhují způsob, který p...
	Hlavní složkou „komplexního“ způsobu je „geodetický“ model atmosféry popisující změnu indexu lomu v prostoru (ve vertikální a vodorovné rovině) ve vrstvě atmosféry. Princip modelu dovoluje kombinaci dvou problémů - určení indexu lomu a gradientu index...

	„Geodetický“ model vrstvy atmosféry
	Geodetický model dovoluje určení lokálních změn indexu lomu. Lokální pole indexu lomu jsou sledována v nejnižší části atmosférické „hraniční vrstvy“. Tloušťka této vrstvy je ~ 1 km. Lokální změny atmosférických charakteristik jsou způsobeny změnou typ...
	Geodetický model obsahuje konstantní a proměnlivé parametry. Konstantními parametry modelu jsou přechodové koeficienty. Tyto parametry jsou nezbytné pro určení horizontální variability indexu lomu a jeho vertikálního gradientu. Přechodové koeficienty ...
	Proměnlivými parametry modelu jsou koeficient změny, index lomu a jeho vertikální gradient ve výšce 1 m. Proměnlivé parametry umožňují modelování vertikální variability indexu lomu. Určují se z nepřímých měření parametrů atmosféry. Níže uvedené zásady...
	(i)  Měření parametrů atmosféry se provádí geodetickou nebo meteorologickou metodou. Meteorologická metoda je soběstačná, ale její přesnost není vysoká. Geodetická metoda vyžaduje doplňující informace. Nepřímá geodetická měření atmosférických parametr...
	(ii)  Měření parametrů atmosféry se provádí v čase geodetických měření nebo periodicky. Interval mezi měřeními by měl umožnit spolehlivou interpolaci v čase.
	(iii) Meteorologická měření se provádí ve třech výškách nad zemí. Dávají informace potřebné pro výpočet koeficientu změny a vertikálního gradientu indexu lomu. Koeficient změny uvažuje nelineární charakter průběhu indexu lomu ve vertikálním směru.
	(iv) Měření parametrů atmosféry se provádí ve dvou bodech (na dvou liniích) nacházejících se nad nejvíce kontrastním povrchem (např. nad vodou a suchou trávou) pro kontrolu modelování horizontální proměnlivosti indexu lomu.

	Vzorce
	Níže popisovaný experiment byl proveden nad homogenními povrchy, což umožnilo zjednodušit matematiku geodetického modelu. Přechodové koeficienty byly vyloučeny z pracovních vzorců. Pozornost se zaměřila na variabilitu vertikálního indexu lomu.
	Úhel lomu  r  (v úhlových vteřinách) závisí na gradientu vertikálního indexu lomu (v m-1)
	kde  (“ je radián ve vteřinách  (206265“), D  je šikmá vzdálenost (v m) a  x  je vzdálenost mezi koncem přístroje a bodem dráhy paprsku (v m). Gradient indexu lomu podél záměry je způsoben pouze změnami typu zemského povrchu (nebo typu vegetace) a výš...
	kde grad nz je gradient indexu lomu (v m-1) v průměrné výšce  z záměry nad zemí (v m). Gradient indexu lomu závisí na gradientu teploty grad t (ve  C m-1), tlaku grad P (v hPa m-1)
	a gradientu tlaku vodních par grad e (v hPa m-1)
	kde nst  je index lomu standardní atmosféry.

	Vliv gradientu vlhkosti na šíření světelných vln je velmi malý. Zanedbáme-li rozdíl mezi hodnotou standardního vertikálního gradientu tlaku vzduchu -0,12 hPa m-1 a jeho aktuální hodnotou, zúží se problém na přesné určení teplotního gradientu. Měření t...
	kde b je koeficient změny charakterizující intenzitu změny tepla ve vrstvě vzduchu a  grad t0
	( C m-1) je teplotní gradient ve výšce 1 m nad zemí. Rovnice pro určení vertikálního gradientu indexu lomu grad nz  (v m-1) ve výšce  z nad zemí je obdobná rovnici (4)
	kde  grad n0‘  je vertikální gradient  indexu lomu ve výšce 1 m opravený o vliv standardního vertikálního gradientu tlaku vzduchu. Rovnice (2) bude mít pak tvar

	Vertikální refrakční úhel lze tudíž teoreticky určit z měřených teplot  t1, t2  a  t3  ve třech výškách  z1 , z2  a  z3 . Dvě hodnoty teploty jsou nutné k výpočtu teplotního gradientu ve výšce 1 m nad zemí a třetí hodnota je použita k určení koeficien...
	Rovnice (3) se použije k výpočtu gradientu indexu lomu grad n0‘  výšce 1 m nad zemí    opraveného o vliv standardního vertikálního gradientu tlaku
	Tím jsme se vyhnuli problému měření  teplotního gradientu v každém bodu záměry. Analýza rovnic (3), (6) a (7) ukazuje, že přesnost polních teplotních senzorů nesplňuje požadavky vysoce přesné trigonometrické nivelace. K určení refrakčního úhlu s přesn...
	kde (rj-i = rj – ri . Přírůstek refrakčního úhlu závisí na rozdílu výšek vztahem

	Výškové rozdíly hi a hj  se určí z měřených zenitových vzdáleností ve výškách zi  a zj
	kde  h  je měřený výškový rozdíl opravený o zakřivení Země, Z je zenitová vzdálenost, I  je výška přístroje, V je výška terče nad zemí a R  je poloměr Země (zde vzat 6370 km). Výškové rozdíly, použité pro výpočet přírůstku refrakčního úhlu, by měly za...

	Oprava z refrakce  (hi měřeného výškového rozdílu hi
	se vypočte ze vztahu
	odvozeného z rovnic (6),(8),(9) a (11).

	Výše uvedené úvahy se staly základem nové metody efektivního zavádění opravy z refrakce do elektronické tacheometrie. S uvážením rovnice (12) bude chyba v určení opravy (hi  rovna 13 mm při výškovém rozdílu hj – hi  měřeném s přesností 3,5 mm, výšky z...

	Experiment
	Navržená metoda byla testována v období červenec-září 2009 se záměrem
	Pro zkoušky byla vybrána speciální oblast (obr.1). Přesné hodnoty výškových rozdílů byly určeny geometrickou nivelací s kilometrovou chybou 3 mm. Vodní plochu představuje řeka mezi body 2 a 4. Tížnicové odchylky byly určeny pomocí mapy tíhových anomál...
	Experiment zahrnoval řadu geodetických a meteorologických měření. Měření šikmých délek a zenitových vzdáleností bylo provedeno totální stanicí Nikon NPL 632. Přesnost měřených délek je 3 + 2 mm/km  a zenitových vzdáleností 2“. Zenitové vzdálenosti byl...
	Profil terénu, potřebný pro výpočet výšky záměry, byl mezi body 1 a 3 vyhotoven z výsledků geometrické nivelace.
	Měření teploty vzduchu bylo prováděno elektronickým gradientometrem vyvinutým autory.
	Gradientometr se skládá z teleskopické tyče, po níž se posouvá elektronický měřící blok s te-plotním senzorem. Teplotní senzory byly umísťovány ve třech výškách 1,44  - 2,94 a 6,05 m. Přesnost měření teploty je 0,5 C. Ke zvýšení přesnosti bylo měření ...
	Na bodě 4 byla umístěna stálá meteorologická stanice vybavená čidly pro měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu. Čidla pro měření teploty a vlhkosti byla umístěna ve výškách 1, 2,6 a 5,8 m. Tlak byl měřen ve výšce 1 m. Tlak byl redukován do výšky zám...

	Závěr
	Výsledky výzkumu ukázaly efektivitu navržené technologie. Vyvinutá metoda dovoluje uvážení vertikální refrakce při měření elektronickými tacheometry s minimálním úsilím. Střední chyba výškového rozdílu při délce 1 km byla 8 mm. Počet dodatečných měřen...
	Hussain, Masroor VÚGTK 6 722
	Detekce změn ze snímků dálkového průzkumu: Od metod založených na pixelu po metody založené na objektu

	[Change detection from remotely sensed images: From pixel-based to object-based approaches] / Masroor Hussain, Dongmei Chen, Angela Cheng, Hui Wei, David Stanley - In: ISPRS J.Photogram.Rem.Sens. - ISSN 0924-2716.  - Č. 80 (2013), s. 91-106 : 3 tab. -...
	Přeložil J. Ugorný (zkráceno)
	Zdiby : VÚGTK, 2012.- 4 s.
	Klíčová slova: dálkový průzkum, detekce změn, metody založené na pixelu, metody založené na objektu, získávání prostorových dat
	Abstrakt: Zájem o nejaktuálnější informace o zemském povrchu neustále roste, protože tyto informace poskytují základ pro mnoho dalších aplikací – lokální i globální monitorování zdrojů, zemský pokryv, změny krajiny, studium životního prostředí. Data z...


	Úvod
	U aplikací dálkového průzkumu jsou změny definované jako změny jednotlivých povrchových komponent s různorodou velikostí změny. Důležitými prvky jsou zemský pokryv a využívání půdy, protože se prakticky využívají v různých aplikacích, např. odlesňován...
	Detekce změn využívá více-časové databáze ke kvalitativní analýze časových vlivů. Detekce změn pomocí dálkového průzkumu je ovlivňována rozličnými faktory zahrnujícími prostorové, spektrální, tematické a časové omezení, radiometrickou přesnost, atmosf...
	V této studii dělíme metody detekce změn do dvou skupin. První zahrnuje metody využívající jako základní jednotku pro analýzu pixel. Druhá zahrnuje objektově orientované metody, které nejdříve vytvoří snímkové objekty a poté je analyzují. Celé pojedná...

	Všeobecné úvahy o detekcích změn
	Nejběžnější způsob detekce změn lze rozdělit na (a) předzpracování, (b) volbu techniky detekce změny, (c) hodnocení přesnosti. Předzpracování zahrnuje záležitosti týkající se radiometrie, atmosférických korekci, geometrické rektifikace a registrace sn...

	Detekce změn založená na pixelu
	Pixel je základní jednotkou metod detekce změn již od samého počátku využívání dat dálkového průzkumu. Pixel je analytickou jednotkou u těch technik, kde se pro detekci změn zkoumají spektrální charakteristiky bez zvažování prostorového obsahu. Pro vy...
	Rozhodovací funkce je klíčovým prvkem, který rozpoznává, zda se jedná či nejedná o změnu. Nejvyužívanějším algoritmem pro identifikaci změny je aplikace prahových hodnot. U této techniky však často dochází k nesprávné detekci a volba prahové hodnoty p...
	Bylo např. zjištěno, že přesnost detekce změn lze změnit nastavením různých prahů pro pozitivní a negativní změny. Optimální práh je buď definován použitím metody pokus-omyl nebo pomocí automatického generování a testování. Omezení prvního způsobu spo...
	Metody detekce, které využívají klasifikaci, mohou využívat jak řízené tak neřízené algoritmy. Přesnost dodatečné klasifikace detekce změn je funkcí přesností klasifikace jednotlivých snímků. Přesnost u každé klasifikace zlepší celkovou přesnost analý...
	Tradiční algoritmy detekce změn jsou všeobecně používané pro snímky s nízkou a střední rozlišovací schopností, ale ne pro ty s vysokou. Výsledky detekce změn u metod založených na pixelu jsou často limitovány, pokud jsou použity na snímky s velmi vyso...
	Lze konstatovat, že tradiční metody analýzy jsou doplňovány nebo nahrazovány novými přístupy.

	Objektově založená detekce změn
	S příchodem multispektrálních snímků s vysokou rozlišovací schopnosti a rychlým zvětšováním schopností výpočetní techniky se postupně zjistilo, že pixel není ten správný geografický objekt, ale jen reprezentant spektrální hodnoty, jehož hranice neodpo...
	Jednotkou analýzy je zde objekt snímku s bohatým množstvím informací - textura, tvar, prostorové vztahy se sousedními objekty a další prostorová data pro různou prostorovou přesnost, která umožňují využívání prostorového obsahu. Je to podobné jako kdy...
	Výsledky klasifikačních metod založených na objektu jsou kontrastní a zřetelné a jsou užitečné pro tématické mapování a detekci změn. Objektově založené analýzy se typicky skládají z (a) segmentace snímku, (b) vývoje objektové hierarchie (založené na ...
	Techniky detekce změn založené na objektovém přístupu lze rozdělit na detekce změn přímého objektu, detekce změn klasifikovaného objektu a detekce změn objektů z hlediska času.
	Základním předpokladem objektově založené analýzy je, že objekt získaný segmentací odpovídá objektu na povrchu. Nicméně stoprocentní korespondence těchto objektů není vždy možná. Obzvlášť je-li objekt malý nebo je-li rozlišovací schopnost snímku příli...
	Segmentační proces je rovněž náchylný k chybám z pod/pře-segmentace. Vede to k situaci, kdy mohou vzniknout objekty, které nepřesně reprezentují skutečné prvky. Pod-segmentace tvoří větší objekty, které zahrnují více než jeden skutečný prvek a zahrnuj...

	Budoucnost detekce změn
	Původní informace získané pomocí dálkového průzkumu měly omezenou prostorovou, spektrální a časovou rozlišovací schopnost, která byla limitující pro metody detekce změn. V minulých desetiletích se rozlišovací schopnost neustále zlepšovala a data jsou ...
	Dřívější tradiční metody detekce budou pravděpodobně používány i v budoucnu, ale se stále větší dostupností přesnějších dat a výkonnější počítačové techniky budou vyvinuty modernější technologie.
	Ashjaee, Javad      VÚGTK 50 516
	Perspektivy vývoje technologií GNSS

	[Perspektivy razvitija těchnologij GNSS] / Javad Ashjaee. - In: Geoprofi. - ISSN 1234-5678. - Č.1 (2013), s.46-47 : 2 obr. - Res. angl.
	Dostupné na: http://www.geoprofi.ru/default.aspx?mode=binary&id=1640
	Přeložil G. Karský (zkráceno)
	Zdiby : VÚGTK, 2013. - 2 s.
	Klíčová slova: GNSS, GNSS TRIUMPH-VS, JAVAD GNSS
	Abstrakt: Javad Ashjaee (prezident společnosti JAVAD GNSS) vysvětluje své představy o budoucím vývoji GNSS, kde vidí zejména nezbytnost zpřísnění požadavků na efektivní využívání radiofrekvenčního spektra. To bude podporovat vznik nových, dokonalejšíc...
	Při uvažování o perspektivách rozvoje technologií globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) vidím, že narůstá potřeba zpřísnění požadavků na efektivní využívání radiofrekvenčního spektra. Je třeba vypracovat oficiální standardy pro nové přij...


	Správa radiofrekvenčního spektra
	V důsledku bezprecedentního technologického rozvoje ve všech odvětvích je radiofrekvenční spektrum velmi přetížené. V současné době stojí všechny země před úkolem nalézt způsoby pro efektivnější využívání tohoto zdroje. Vymezování pásem radiofrekvenč...
	Začíná ostrý boj, veřejný i zákulisní, který lze nazvat „válkou o spektrum“. Vstupují do ní mohutné společnosti, velké zdroje, politikové, zájmové skupiny.

	Rušení v pásmech signálů GNSS
	Rušení ve frekvenčních pásmech signálů družic existovalo vždy a existuje všude, kam přichází z různých zdrojů, zjevných a neznámých, záměrných i náhodných. Do kmitočtových pásem těchto signálů může pronikat vyzařování televizních vysílačů, radarů a j...
	S pomocí filtrů a softwarů, vyvinutých (autorovou) společností JAVAD GNSS a zabudovaných do jejích antén a přijímačů může každý uživatel snadno uvidět a kontrolovat rušení, působící v různých místech, zejména ve městech, kontrolovat je, dostávat auto...

	Přijímače GNSS
	Běžně používané přijímače GNSS značně trpí nedokonalostmi konstrukčních řešení. Přitom však existují technologie pro ochranu vysoce přesných vlnění elektromagnetických signálů GNSS před účinky mimopásmových rušení, vyskytujicich se v dnešním radiofre...
	Pro mnoho průmyslových výrobků, třeba pro pneumatiky, existují normy, ale pro přijímače GNSS, které se využívají i v kriticky důležitých aplikacích, normy nejsou. Ani pro civilní aplikace v geodézii, geologii, letectví, kde jsou normy pro všechny mož...
	Monitorování a poskytování informací o rušení je velmi žádoucí pro základnové stanice GNSS, a také pro uživatele každé družicové aparatury, aby mohli posoudit „poruchovou“ situaci před zahájením měření, podobně jako piloti si ověřují povětrnostní pod...
	Zde následují odstavce, týkající se specifických vlastností přijímače GNSS TRIUMPH-VS s jeho analyzátorem frekvenčního spektra a sledováním fázových skoků, popisem tabulek a grafů. Jsou tam dva (v překladu vypuštěné) grafy frekvenčních spekter a koef...
	Analyzátor fázových skoků dává možnost posoudit vliv rušení na výsledky měření GNSS. Podle výskytu a frekvence výpadků sledování signálů lze usuzovat o pravděpodobnosti získání přesného řešení. Čím více je fázových skoků, tím menší je pravděpodobnost...
	Dále se praví, že pro spuštění analýzy kvality signálů GNSS a situace rušení postačí stisknout příslušné tlačítko na dotykové obrazovce, přičemž analýzy budou probíhat na pozadí, bez přerušování měření. A uvádí se základní charakteristika „unikátního...
	Podle mého názoru pro úspěšnou budoucnost průmyslu GNSS je nezbytné:
	Výsledkem bude to, že:
	Adeline, K. R. M VÚGTK 6 722
	Detekce stínů na leteckých snímcích s velmi vysokým rozlišením : srovnávací studie
	Přeložil J.  Ugorný (zkráceno)
	Zdiby : VÚGTK, 2012. - 3 s.
	Klíčová slova: detekce stínů, zastavená oblast, vysoké prostorové rozlišení, multispektrální a hyperspektrální

	Abstrakt: důležitý krok předzpracování snímků a scén pro řadu aplikací v oblasti dálkového průzkumu Země. Zejména pro snímky s vysokým rozlišením. Ve spletitých zastavěných oblastech mohou stíny zabírat podstatnou část snímku.

	Ignorováním těchto oblastí by mohlo dojít k chybám v různých aplikacích. Abychom lépe porozuměli vyzařovacímu vlivu stínů, byla provedena fyzikální studie na simulovaném obydleném území. Byly analyzovány nejmodernější metody detekce stínů a kategorizo...

	Úvod
	Analýza stínů se běžně používá v mnoha aplikacích dálkového průzkumu. Např. u satelitních senzorů s nízkou rozlišovací schopností jsou stíny mraků opravovány za předpokladu, že snímaná oblast je plochá. Nicméně s nástupem nových senzorů s vysokou rozl...
	Ignorování vlivu vyzařování stínů vede k jejich chybnému vyhodnocení. Na jedné straně radiometrické deformace ve stínech by mohly snížit účinnost  mnoha aplikací, jako je rozpoznání objektu, mapování zemského povrchu, detekce objektů, video sledování,...
	Doposud se nikdo nezabýval detekcí stínů z jednotlivého leteckého snímku s vysokým rozlišením pro multispektrální a hyperspektrální data v městských oblastech. Cílem studie je pomocí srovnání prozkoumat stávající nejmodernější algoritmy detekce stínů ...
	Studie postupně popisuje vyzařovací vliv stínů, zkoumá některé metody detekce stínů a vybírá nejvhodnější algoritmy pro další analýzy. Dále se zabývá databází a měřítky výkonnosti použité při hodnocení zvolených metod detekce stínů a prezentuje experi...

	Stíny z hlediska fyziky
	Tato část pojednává o vyzařování stínů v porovnání s nestíněnou oblastí.
	Stín vzniká na části objektu v okamžiku, kdy tato není osvětlená přímým světlem a vytváří se na ní stín způsobený předmětem blokujícím přímé světlo. Stín lze dále rozčlenit na stín (přímé světlo je plně blokováno) a polostín (přímé světlo je blokováno...
	Kromě toho, že se stín jeví tmavší, má také méně zřetelné vlastnosti, které lze nejlépe demonstrovat z hlediska vyzařování. Pro stín lze definovat následující vlastnosti:

	Metody detekce stínů
	V literatuře je popsáno mnoho způsobů detekce stínů a často jsou děleny do dvou tříd: metody založené na vlastnostech a metody založené na modelu. V této studii jsou zahrnuty další dvě třídy - založené na fyzikální podstatě a metody strojového učení.
	Metody založené na vlastnostech berou v úvahu vlastnosti stínu přímo vyvozované ze snímku. To zahrnuje jak radiometrické atributy tak strukturální. Příkladem jsou prahování, modely stálých barev a objektově orientované algoritmy. Naproti tomu metody z...

	Samotný experiment a metody
	Pro testování byla vybrána široká oblast městských částí s vysokým rozlišením. Vybrané oblasti se liší klimatem (nízko a vysoko položené oblasti), obsahem (od hustě osídlených oblastí až po venkovské), geometrií (různé úhly slunečního záření) a materi...
	Celková přesnost udává přesnost jak zastíněných tak nezastíněných oblastí a zachází s nimi stejně bez ohledu na velikost vzorku. Pro malé množství stínových pixelů nemusí vysoká přesnost jednoznačně naznačovat, že detekce stínů byla provedena s vysoko...

	Výsledky a závěry
	Studiem fyzikálních vlastností stínů a vlastností nejmodernějších algoritmů jejich detekce, které lze rozdělit do šesti tříd, lze konstatovat následující.
	Prahování využívající pouze NIR pásmo dává dobré výsledky pro detekci stínů. Zejména proto, že umí zcela zřetelně rozlišit zastíněné a osvětlené oblasti. Nicméně stíny byly často zaměněny za vodní plochy. Použitím dodatečného viditelného pásma lze dos...
	Z hlediska fyzikálně založených metod se zdá, že Richterova metoda umí zlepšit detekci stínů, zejména snížením zaměňování materiálů - např. vodní plochy versus málo odrazné materiály. Nevýhodou je skutečnost, že musí být k dispozici přesná metadata pr...
	Metody řízeného strojového učení, SVM, mají také dobré výsledky. Vyžadují však reprezentativní vzorky skutečného povrchu. Na druhé straně neřízená clusterová K-means metoda vyžaduje uživatelský vstup, např. počet tříd. Funguje poměrně špatně u snímků,...
	Geometrické modely generují stínové masky z 3D modelu scény bez použití vyzařování jako vstupu, jak je to běžné u jiných metod. Jejich výkon striktně závisí na prostorovém rozlišení 3D modelu a jeho zhotovení ze snímku. Metoda je stabilní vzhledem k m...
	Mezi různými studovanými metodami poskytují metody Nagao a Richterova nejlepší výsledky s minimem uživatelských vstupů. Použitím těchto metod spolu s geometrickými modely může výrazně zvýšit přesnost detekce. Budoucí práce se zaměří na rozlišení nízko...
	D´Agostino, Laurent    VÚGTK 24 121
	Lasergrammetrie a fotogrammetrie použité při archeologických studiích středověkých hradišť - francouzsko-italský program výzkumu hradů v horách
	Přeložil D.  Dušátko (zkráceno)
	Zdiby : VÚGTK, 2013. - 2 s.
	Klíčová slova: laserové skenování, fotogrammetrie, hradiště, archeologie, středověk, 3D
	modelování
	Abstrakt: Realizace programu evropské archeologické a architektonické služby AVER (Ancien Vestiges En Ruine) výzkumu konstrukce a restaurování středověkých hradišť s využitím výsledků jejich 2D, 3D skenování a 3D vizualizace. Prezentace snímání a kart...


	Úvod
	Probíhající mezinárodní studie konstrukčních principů architektury a výstavby středověkých hradišť a opevněných budov v Evropě, aplikace aktuálních výstupů lasergrammetrických, fotogrammetrických snímání na dosavadní dokumentační přístupy a jejich ren...
	Je rozvedena problematika archeologických a architektonických požadavků na programy snímání, zpracování a na výsledky, strategii vyhodnocování s ohledem na historické okolnosti průběhu jejich výstavby ve středověku (rozvedeny), válečného využití a je...

	Projekt, průběh prací v terénu, použité metody
	Zpracování projektu probíhalo v úzké součinnosti architektů, archeologů, historiků a zeměměřičů. Požadovány jsou - topografické plány vybraných lokalit v měřítku 1:500 řádově na plochách cca 5 ha, digitalizované lasergrammetrických struktur s rozlišen...

	Závěr
	Shrnutí technologických lasergrammetrických, fotogrammetrických postupů, analýz archeologických charakteristik objektů a interpretace jejich výsledků zaměřených na potřebné rekonstrukce. Doporučení k zavedení specifických přírodních a právních katastr...
	VÚGTK 2 332
	Nový kompaktní přijímač GNSS - Leica Viva GS14 : výkonný a flexibilní
	Přeložil K. Diviš (zkráceno)
	Zdiby, VÚGTK, 2013.- 1 s.

	Leica Geosystems rozšířila řadu Viva o nový výkonný přijímač GNSS. Nová lehká konstrukce s komunikační jednotkou integrovanou v těle činí Leica Viva GS14 nanejvýš flexibilní. Leica Viva GS14 se tak stává ideálním nástrojem k řešení různých měřických ú...
	Leica Geosystems uvádí s Leica Viva GS14 na trh přijímač GNSS, ve kterém se spojují desetileté znalosti a zkušenosti s nejnovější technologií GNSS. Ze základu nová konstrukce nabízí zákazníkovi vedle známé vysoké kvality a moderního designu více flexi...
	Kompaktní Leica Viva GS14 nabízí v mnoha variantách provedení a nasazení vysoký komfort při měření v terénu. Může být snadno kombinován s dalšími přístroji řady Leica Viva, např. totální stanicí. Tak mohou být určeny souřadnice stanoviska jediným stis...
	Leica Viva GS14 používá technologii Leica Geosystems. S osvědčenými technologiemi SmartTrack a SmartCheck může měření s Leica Viva GS14 dosahovat nejvyšší kvality. RTK-řešení bude postupně zlepšováno, což zajistí spolehlivost touto metodou určených so...
	Roulier, G VÚGTK 7 992
	Řízení stavebních strojů - použití inteligentních měřických systémů při stavbách silnic a inženýrských pracech
	Přeložil D. Dušátko (zkráceno)
	Zdiby : VÚGTK, 2013.- 2 s.
	Klíčová slova: stavební stroje, druh prací, dálkové ovládání ve 2D a 3D, příslušné        přístrojové vybavení,
	Abstrakt: Technologie pilotního řízení a ovládání stavební techniky prostřednictvím dálkového laserového přenosu vizuálních informací v 2D a 3D v kombinaci s polohovými daty GNSS/GPS; popisy měřického ovládání se složkami výbavy s 2D a technologií s 3...


	Ovládání stavební techniky v režimu 2D
	Měřická příprava terénu, vytvoření sítě výškových kót pro výšková připojení stavební techniky (uvedeny - bagr, buldozer, grejdr, povrchová frézování, dláždění, okrajové zdivo komunikace); příprava měřických senzorů, uvedeny složky - rotační laser, las...

	Ovládání stavební techniky v režimu 3D
	Řízení pracovních operací podle reálných prostorových snímků a projektových modelů na displeji a polohových údajů GNSS/GPS (jak pro pracovní objekty tak pro polohu stavebního stroje s operátorem), další senzorové složky - rotační laser, altrasenzory, ...

	Příprava dat a měřické práce
	Příprava dat a měření jsou pro technologii 2D minimální, pouze je nezbytné výškové zabezpečení; pro technologii 3D je zapotřebí připravit před stavebními pracemi v terénu digitální plochu (DGM/DTM) projektu výstavby, plánovací bázi CAD s georeferencov...
	García-San-Miguel, D.  VÚGTK 6 722
	Geometrická kalibrace pozemního laserového skeneru pomocí dodatečný místních parametrů : automatická strategie
	Přeložil J. Ugorný (zkráceno)
	Zdiby : VÚGTK, 2012. - 2 s.
	Klíčová slova: kalibrace, automatizace, vyrovnání, laserové skenování, parametry,      geometrie

	Abstrakt: Využívání systémů laserového pozemního skenování stabilně roste v mnoha odvětvích. Jedná se především o technické obory, obory zabývající se Zemí, architekturu, 3D modelování a mapování. Stejně jako další přesné přístroje, také tyto systémy ...
	V okamžiku nákupu laserového skeneru dostává kupující od výrobce odhadovanou přesnost přístroje a předpokládá, že úhlová i délková přesnost je správná. Avšak tato přesnost je velice závislá na mnoha faktorech, jako jsou věk, opotřebení a používání pří...
	Všechny měřící přístroje by měly být oproštěny od systematických chyb. Laserové skenery obzvlášť, a to díky obrovskému množství rychle získávaných dat. Proto je nutná znalost a modelování úhlových a délkových chyb, aby bylo možno dosáhnout kvality a s...
	Různí autoři navrhli různé parametrizace, aby definovali chyby přítomné v datech laserového skenování. Metody geometrické kalibrace jsou rozděleny do dvou skupin založených na měřeném objektu - buď dvourozměrný prvek nebo bod.
	První výzkumy o určení přesností a systematických chybách laserových skenerů v roce 2000 srovnávaly samotná měření se základnou měřenou pomocí elektronických dálkoměrů. Výsledkem řady výzkumů byl v roce 2007 model prezentovaný Lichtim a skládající se ...
	Kromě auto-kalibračních modelů je přesnost pozemního laserového skeneru rovněž zkoumána srovnáváním měření se standardně kalibrovanými objekty nebo dobře známými vzdálenostmi. González-Jorge a kol. (2011) využili levného zařízení skládajícího se z kal...
	Tento článek popisuje kompletní parametrizaci laserového skeneru a navrhuje plně automatickou strategii k nalezení nejlepší sady dodatečných parametrů. Účel této strategie je dvojí: Za prvé, usnadnit geometrickou kalibrační strategii při dodržení maxi...
	V následujících kapitolách je podrobně rozebírán matematický model geometrické kalibrace, automatická strategie použitá pro provedení geometrické kalibrace, pořizování dat a prezentace výsledků různých geometrických kalibrací. Z těchto podrobných popi...
	Toto pojednání navrhuje kompletní automatickou strategii pro auto-kalibraci pozemního laserového skeneru. Toto je testováno na laseru FARO FOCUS 3D. Dosáhlo se homogenního vylepšení čtyř různých datových sad s využitím místních dodatečných parametrů. ...
	Výsledky dosažené v oblasti geometrické kalibrace jsou různé, hlavně díky velké variabilnosti přístrojů používaných k testování modelů. Většina z nich uvádí následovná výrazná zlepšení: 48-36 % pro vzdálenost, 80-30 % pro horizontální úhel a 74-31 % p...
	Standardní odchylky měřených veličin a souřadnice nejsou validní pro vytváření srovnání, protože čím více parametrů je zahrnuto v modelu, tím menší je disperze nezjištěných chyb. Obecně platí, že řešení, které prezentuje nejlepší index kvality, je to ...
	Prezentována metodologie je plně automatická a odpovídá relevantním statistickým kritériím pro validaci kalibrace laserových skenovacích systémů. Výběr buď globálních nebo lokálních dodatečných parametrů závisí na samotném laserovém skeneru. Ideální b...
	Krynski, Jan VÚGTK 46 969
	O trvalé úloze geodynamiky v moderních výškových a tíhových referenčních systémech
	Přeložil G. Karský (zkráceno)
	Zdiby : VÚGTK, 2013. - 3 s.
	Klíčová slova: výškový referenční systém, tíhový referenční systém, geodynamika,   metrologie
	Abstrakt: Definice i realizace výškových referenčních systémů si žádá znalost tíže. Vztahy mezi změnami výšky a tíže jsou dobře známy v geodynamice, v lokálním, regionálním i globálním měřítku. Uvažování času jako dalšího rozměru je potřebné pro moder...

	V článku se stručně popisují klasické výškové a tíhové referenční systémy, aby pak následovala diskuse o potřebě progresivní modifikace těchto systémů, i o geodynamických aspektech tvorby moderních výškových a tíhových referenčních systémů. Úloha geo...

	1.  Úvod
	Vzájemný vztah mezi výškou a tíží je uváděn již v základech fyzikální geodézie. V teorii výškových systémů, jakož i při jejich realizaci, je tíže důležitou součástí. Podobně tíhové systémy souvisejí s výškami. Vztahy mezi změnami výšek a tíže jsou do...
	Výsledky opakovaných nivelačních kampaní ukazují potřebu přiřazovat každé kampani epochu, a také navazovat nivelační měření na časovou škálu pro vyloučení slapových deformačních efektů. Výsledky kosmických misí, zejména geopotenciální modely z měření...
	Poznamenejme, že postupy měření v praktické inženýrské geodézii, tradičně 2D technologiemi, nejsou nadále nezávislé na metodách 3D geodézie. Globální satelitní navigační systémy (GNSS) jsou často užívány nejen pro určování poloh, ale stále více i pro...

	2.  Charakteristiky klasických výškových a tíhových referenčních systémů
	2.1  Klasický výškový referenční systém
	Klasický výškový referenční systém se realizuje tak, že výšky bodů sítě se určují vyrovnáním dle metody nejmenších čtverců výsledků nivelačních měření. Vyjadřují se zpravidla v oficiálním státním systému výšek (normálních, ortometrických atd.), vztaž...
	Referenční plocha klasického výškového referenčního rámce se nivelací určuje v diskrétní formě, a může to být nivelační geoid nebo kvazigeoid, podle toho, zda jsou užity výšky ortometrické, nebo normální.
	Měřické kampaně přesných nivelací byly periodicky opakovány a zjišťované rozdíly se interpretovaly jako vertikální degormace zemské kůry.
	Zde následuje charakteristika polské výškové sítě, včetně zmínek o využití tíhových dat pro převod nivelací do oficiálního systému a pro slapové korekce.
	Klasický výškový referenční systém je statický. Uvažování času, navazujícího výškový referenční systém na geodynamiku, bylo omezeno na nepříliš často uplatňované přiřazení epochy k systému, a na výpočet slapových korekcí.

	2.2  Klasický referenční systém pro tíži
	Klasický referenční systém pro tíži je realizován gravimetrickou sítí. Tíže na bodech této sítě je určena vyrovnáním relativních měření metodou nejmenších čtverců. Úroveň tíhového systému je určena navázáním na jeden nebo více bodů, kde byla proveden...

	3.  Odklon od klasických výškových a tíhových referenčních systémů
	3.1  Odklon od klasického výškového referenčního systému
	Řada okolností mluví pro odklon od klasických výškových referenčních systémů. Pro dobrou údržbu výškových referenčních rámců je potřebné jejich přeměřování. Takové nivelační kampaně v zemích střední velikosti, jako je Polsko, trvají zpravidla řadu le...
	Technologie určování výšek pomocí GNSS začíná stále více konkurovat nivelaci. Techologie je celosvětově dostupná, běžně užívaná, velmi efektivní a nijak drahá. Její užití ovšem vyžaduje pro observační epochu přesnou znalost referenční plochy v libovo...
	Referenční plochu (geoid/kvazigeoid) pro výšky lze určovat velmi přesnou nivelací a její časové variace snadno monitorovat užitím dat kosmických gravimetrických misí, stejně jako dat pozemní gravimetrie. To ukazuje na rostoucí význam gravimetrie pro ...

	3.2  Odklon od klasického referenčního systému pro tíži
	Odklon od klasického tíhového referenčního systému je dán především vývojem balistických gravimetrů a snazší dostupnosti absolutních měření tíže. Dnešní balistické gravimetry dávají tíži výrazně přesnější, než statické relativní gravimetry. Nové přes...

	4.  Geodynamika versus výškové a tíhové referenční systémy
	Jedním z hlavních cílů geodynamiky je zkoumání trendů horizontálních a vertikálních pohybů tektonických bloků. Má též výrazný praktický cíl (z hlediska geodézie) v podobě využití při udržování co nejaktuálnějších hodnot souřadnic bodů a tíže na nich....
	Při vysoké přesnosti dnešních měřicích technologií již nelze geodynamický signál v bservacích výšky a tíže zanedbávat, tj. považovat za náhodný a odfiltrovatelný. Je třeba uvažovat časové změny tíhového pole, vedoucí k změnám referenční plochy (geoid...
	Pro udržování soudobých výškových a tíhových referenčních systémů je potřeba periodicky přeměřovat výšky a tíži, a pečlivě monitorovat jejich variace. Pouze tak lze spolehlivě oddělit vertikální pohyby od změn výšky mořské hladiny, což je podstatné p...

	5.  Geodynamika a metrologie při realizaci vertikálních a tíhových referenčních  systémů
	Geodynamika se stala neodmyslitelnou součásti realizace moderních referenčních systémů. Ukazuje se také rostoucí potřeba sledování změn referenční plochy pro výšky (geoid/kvazigeoid) nejen v globálním, ale i v regionálním a lokálním měřítku. A také m...
	Pro realizaci referenčních systémů je důležité velmi pečlivé uvážení slapových efektů. V mnoha zemích jsou však slapové modely nedostatečné a koeficienty pružnosti v nich nejsou dosti reprezentativní pro malý počet slapových stanic a jejich nevhodné ...
	Pro udržování gravimetrických sítí na aktuální úrovni je třeba opakovaně provádět absolutní měření tíže na několika základních stanicích a také na význačných bodech sítě. Zde se uplatňuje významná role metrologie při zajišťování standardů balistickýc...

	6.  Závěry
	Geodynamika se stala neodmyslitelnou součástí moderní geodézie, zejména při definování a údržbě referenčních systémů pro výšky a tíži. Časové změny tíhového pole si žádají jejich časté přeměřování a spolehlivost systémů značně závisí na správnosti me...
	Úloha metrologie při realizaci referenčních systémů je mimo každou diskusi, zvláště pokud jsou použity tradiční technologie měření relativními metodami. Pokud se však používají přístroje, poskytující absolutní hodnoty určovaných veličin, jako v přípa...
	Tětěrin, G. N.  VÚGTK 15 937
	Střídání historických epoch v geodézii
	Klíčová slova: krize, koncepce, paradigma, teoretické základy
	Abstrakt: Filozoficky zaměřené pojednání připomíná cesty, metody a charakter řešení systémových problémů geodézie, jak se vyvíjely v průběhu let. Byla vyvinuta koncepce rozvoje geodézie jako integrální jednoty na metodologickém základu. Pro zdůvodnění...

	Geodézie nové historické epochy musí mít definovaný teoretický základ. Ten se formuje na bázi metodologie, jejích principů. A tyto principy vyplývají z metodologické triády: předmět, metoda a objekt vědy. Soudobá geodézie počátků XXI. století se nemů...
	Konec XX. století se stal přelomovým přechodem k nové historické epoše, nazývané postindustriální - předcházela ji vědeckotechnická revoluce. V padesátých až osmdesátých letech se dovršila účinnost topograficko-geodetického paradigmatu a započalo for...
	Teorie geodézie jako uceleného systému neexistovala. Byl tu soubor geodetických disciplín, uspořádaných podle přesnosti a technologie. Fakticky proto geodézie jako jednotný vědecký systém nebyla ani v představách, ani v publikacích. Pro zformování př...
	V dalších částech článku autor vykládá historii (převážně) vlastních prací na formulování teorie systémové geodézie, počínajících v roce 1977, a podává charakteristiky hlavních publikací. My zde přejdeme přímo k souhrnům některých jeho základních myš...
	Zmiňuje se o metodologickém přístupu, kdy byly definovány předmět a metoda geodézie jako systémové integrity, a poté pojem metodologické trády. A koncepce geodézie byla nazvána geometrickou.
	Při zkoumání historického procesu vývoje geodézie byl objeven logistický zákon jejího vývoje, jehož základ lze vyjádřit vzorcem y = 10-2i, kde y je efektivnost, přesnost měření a i pořadové číslo historické epochy (i = 1, 2, 3, 4), přičemž i = 4 je s...
	V rámci geometrické koncepce byly vypracovány nejdůležitější „principy vlivu“, a to „Princip vertikála-horizontála“ a „Princip 4 (nebo 6) směrů“. Ty charakterizují jistý systém sil, určujících předurčenost a směřování rozvoje geodézie. Kromě těchto f...
	Druhou skupinu vývojových faktorů geodézie tvoří sociálně-ekonomické faktory, a také vliv odborníků, kteří se účastní historického procesu. Jejich odborná připravenost a zájem mohou mít pozitivní i negativní vliv - podle toho, jak odpovídají době. Po...
	Poznámky a doplňky překladatele. V článku vskutku nejsou definována zmíněná paradigmata, faktory, principy či fenomén – jsou tam jen odkazy na publikace. Ale pokud můžeme číst v ruštině, hledejme na webu Geodetické sekce ruského Národního geofyzikáln...
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