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Abstrakt
Geodetická observatoř Pecný (GOP), součást Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i.
(VÚGTK) se podílí na monitorování Galileo Open Service (OS) v rámci podpory členských států pro Referenční centrum
Galilea (GRC) ve třech hlavních úlohách: 1) kontrola kvality globálních multi-GNSS dat, 2) konsolidace navigačních dat
a referenčních produktů oběžných drah a hodin družic GPS a Galileo a 3) určování klíčových indikátorů pro monitorování
dostupnosti a polohové přesnosti Galileo OS. Systém monitorování GOP je nezávislý na ostatních příspěvcích ve smyslu
použitých nástrojů (G-Nut software), referenčních produktů (vlastní přesné dráhy a hodiny družic) a konsolidovaných
„broadcast“ navigačních dat (BRDC).
Galileo Open Service Navigation Performance Monitoring supported by Geodetic Observatory Pecný
Abstract
Geodetic Observatory Pecný contributes to the monitoring of the Galileo Open Service within the Member States support of
the Galileo Reference Centre in three main tasks: 1) monitoring the quality of global multi-GNSS data, 2) consolidation of
navigation data and reference GPS and Galileo satellites orbit and clock products, and 3) estimating key-parameter indicators for the Galileo OS navigation performance monitoring. The GOP chain of processes is independent from other contributions in terms of the tools (G-Nut software), reference products (rapid precise satellite orbits and clocks), and consolidated
broadcast navigation data (BRDC files).
Keywords: GNSS, Galileo, satellite orbits and clocks, navigation, performance monitoring

1. Úvod
Navigační systém Galileo bude poskytovat několik typů
služeb značnému počtu uživatelů po celém světě. Dostupnost a přesnost jednotlivých služeb je proto žádoucí
nepřetržitě sledovat. Od října 2018 se Geodetická observatoř Pecný (GOP) při Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém, v. v. i. podílí na nezávislém monitorování dostupnosti a přesnosti otevřené služby Galileo - Open Service (OS). Tato činnost je vykonávána
v rámci projektu GRC-MS, podpory členských států Referenčního Centra pro Galileo (GRC, Galileo Reference Center) [1], [2]. GRC bylo založeno v nizozemském Noordwijku
v roce 2018 Agenturou pro evropský globální navigační
družicový systém (GSA, European GNSS Agency), jejímž
nástupcem se později stala Agentura Evropské unie pro
kosmický program (EUSPA, European Union Space Programme). Článek popisuje implementaci příspěvků GOP
poskytované v rámci GRC-MS:
• Kontrola kvality multi-GNSS dat z přibližně 65 referenčních stanic.
• Poskytování referenčních produktů:
• Konsolidovaná vysílaná navigační data (soubory BRDC)
[3],
• Přesné parametry oběžných drah a korekce hodin pro
aktivní družice systémů GPS NAVSTAR a Galileo.
• Monitorování klíčových indikátorů pro Galileo OS:
• Dostupnost služby v rozsahu definovaném specifikací,
• Přesnost určování polohy.
Monitorování Galileo OS bylo navrženo jako zcela nezávislé jak na vlastním systému, tak jiných monitorovacích

službách a produktech. Obr. 1 zobrazuje popisné schéma procesu každodenního monitorování na GOP včetně nutných vstupů, výstupů a závislostí. Většina procesů
je závislá na observačních a navigačních datech sesbíraných z globálních stanic pozorování Globálních navigačních družicových systémů (GNSS). Monitorování vybraných indikátorů dostupnosti zahrnuje jak řešení v globálním rozsahu, tak na diskrétních místech na Zemi reprezentovaných v našem případě permanentními stanicemi
GNSS. První přístup závisí pouze na navigačních datech,
druhý na navigačních datech, observačních datech a referenčních produktech. Produkty GOP jsou vytvářeny ve dvou
módech – včasný rychlý (early-rapid) s dostupností do 6 hodin a rychlý (rapid) s dostupností do 48 hodin. Pro maximální nezávislost jednotlivých procesů v obrázku – referenčních produktů (zelené bloky), monitorování kvality dat
GNSS z globálních stanic (modrý blok), referenčních souřadnic (červený blok) a monitorování indikátorů kvality služby (žluté bloky) jsou primárně využívány vlastní programové nástroje vytvořené či rozšířené pro tyto rozličné úlohy:
• G-Nut/Anubis pro kontrolu kvality observačních dat
GNSS, navíc specificky rozšířený pro určování indikátorů pro polohovou a výškovou přesnost na permanentních stanicích s využitím vybraných signálů a navigačních dat,
• G-Nut/Aset pro porovnávání přesných produktů, poloh
družic a korekcí jejich hodin, navíc rozšířený pro slučování, filtrování a kontrolu navigačních zpráv přímo z družic GNSS,
• G-Nut/Geb pro přesné autonomní určování souřadnic
stanic GNSS,
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Obr. 1 Schéma procesu monitorování, vstupy, výstupy a vlastní nástroje GOP
• G-Nut/Sothis pro určování přesných korekcí hodin družic GNSS,
• Bernese GNSS Software kontrolovaný systémem GOP
pro určování přesných drah družic.

2. Konsolidovaná sada navigačních zpráv
Kompletní sada navigačních zpráv pro družice všech systémů je poskytována ve formě konsolidovaných navigačních dat, tzv. BRDC souborů [3]. Tyto získáváme pomocí
nástroje G-Nut/Aset sloučením a vhodným výběrem individuálně posbíraných navigačních dat z více než 300 globálních permanentních stanic GNSS. Data jsou načítána
jednak z hodinových a z denních souborů RINEX, ale i z datových toků v reálném čase. Výstupem jsou navigační data
pro všechny systémy GNSS i regionální zpřesňující systémy v souborech formátu RINEX 3 a doplňované až po dobu
následujících tří dnů.
Celý postup konsolidace se skládá ze slučování individuálních navigačních dat, jejich filtrování a kontroly kvality. Jelikož pro rychlou konsolidaci nejsou dostupné referenční produkty ani jiné užitečné externí informace, je
spolehlivost konsolidace zajištěna řadou autonomních
procesů zahrnující algoritmy: a) analýzy časových řad vybraných parametrů (hodnoty a jejich změny v čase), b)
kontroly povoleného rozsahu pro jednotlivé parametry,
c) statistické analýzy, d) většinovou volbou, e) penalizačním systémem a f ) korekcemi chybných dat u specifických přijímačů.
Hrubá kontrola povoleného rozsahu je využívána pro
filtraci zřetelně chybných navigačních zpráv (např. vzdálená časová značka, nepravděpodobná hodnota hlavní poloosy dráhy družice). Analýza časových řad vybraných navigačních parametrů potom sleduje absolutní hodnoty vybraných parametrů a rovněž jejich změny v čase. Proces je
doplněn penalizačním systémem využívajícím adaptivní
kritéria pro identifikaci a vyloučení odlehlých hodnot, čímž
je docílena robustnost a vylučování konkrétních zpráv při
dosažení takové výše bodové penalizace indikující odlehlost pro více parametrů současně. Stav družic a skupinové

zpoždění jednotlivých signálů jsou vyhodnocovány statistickou analýzou společně s autonomní detekcí (a eliminací) problematických typů přijímačů. Společná data v hlavičce jsou vybírána na základě většinové volby z dostatečného počtu vstupních souborů.
Maximální robustnost procesu je zajištěna v několika
úrovních s použitím nezávislých vstupů navigačních dat.
V každé úrovni jsou využity všechny již zmíněné metody
pro slučování i kontrolu kvality navigačních zpráv jednotlivých družic všech systémů. Ačkoliv podporujeme v rámci generování souborů BRDC všechny globální i regionální systémy, v GRC-MS jsou dosud využívány pouze zprávy
systémů GPS NAVSTAR a Galileo. Ze čtyř definovaných
typů navigačních zpráv Galileo [4] momentálně konsolidujeme pouze tyto dva typy: 1) navigační zpráva F/NAV
vysílaná na kanále E5a-I rychlostí 25 bps a 2) navigační
zpráva I/NAV vysílaná na kanálech E1B a E5b-I rychlostí
125 bps.
Obr. 2 zobrazuje celkové počty družic pro jednotlivé
globální systémy podle jejich dostupnosti v souborech
GOP BRDC v průběhu období 2017–2021. Je patrný růst
počtu družic Galileo v průběhu let 2016–2017. Poslední
čtyři družice byly vypuštěny na konci roku 2017 a aktivovány v únoru 2018, čímž celkový počet družic vzrostl na
22 aktivních (a navíc dvě družice na excentrických drahách a dvě družice trvale neaktivní).
Obr. 3 ukazuje průměrné počty navigačních zpráv na
jednu družici pro každý systém. Je zřejmé, že navigační
zprávy systému Galileo jsou vydávány častěji než v jiných
systémech (např. nominálně 10 min pro Galileo oproti dvěma hodinám pro GPS NAVSTAR). Z obrázku je možné vidět
několik časových úseků či okamžiků s nižším počtem navigačních dat. Tyto odpovídají významným událostem s nedostupností Galileo OS Signal-In-Space (SIS). Dvě jsme studovali již v průběhu monitorování GRC-MS monitorování
a odpovídají obdobím: 1) 7.–8. listopadu 2018 a 2) 11. až
17. července 2019. Obě události jsou rovněž známy z oficiálních zpráv s upozorněním vydávaných pro uživatele systém Galileo, tzv. Notice Advisory to Galileo Users (NAGU,
https://www.gsc-europa.eu/system-status/nagu-information), v tomto případě pod označeními NAGU 2018027–031
a NAGU 2019025–028.
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Obr. 2 Počet družic dostupných z jednotlivých GNSS

Obr. 3 Počet navigačních záznamů na jednu družici (zvlášť pro každý systém)

Obr. 4 Denní poměry F/NAV zdravých navigačních záznamů systému Galileo
Obr. 4 znázorňuje detailně poměry zpráv pro aktivní vs.
neaktivní družice (Galileo OS SIS) pro každý jednotlivý den
v monitorovaném kvartále a pro každou družici Galileo vyznačenou na ose y s použitím zpráv F/NAV (zprávy I/NAV vykazují zpravidla velmi podobné výsledky). Mezní hodnota
100 % představuje všechny zprávy pro aktivní družici, opa-

kem je hodnota 0 % pro zprávy po celý den neaktivní družice. V průběhu některých dnů může družice vykazovat
smíšené zprávy, tj. aktivní i neaktivní stav, který je u Galileo OS SIS určován kombinací více indikátorů: 1) Signal
Health Status (SHS), 2) Data Validity Status (DVS) a 3) Signal-in-Space Accuracy (SISA), všechny definované v doku-
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Obr. 5 Hodnoty SISA pro Galileo 14. prosince 2020 pro záznamy I/NAV
mentu Galileo OS SDD (Service Definition Document) [5].
Na obrázku je také patrný den první aktivace dvou excentrických družic Galileo (E14 a E18), který nastal 30. listopadu 2020 (viz NAGU 2020019-020). Začleněním těchto družic disponoval systém Galileo ke konci roku 2020 až 24
aktivními družicemi (navíc vedle dvou trvale neaktivních
družic). Další zřetelně viditelná událost je z 14. prosince
2020 (viz žlutá vertikála), kdy OS SIS s využitím zpráv
F/NAV a I/NAV nebyl k dispozici po dobu 4 resp. 6 hodin
(viz NAGU 2020021). Jak ukazuje obr. 5 (mezera v černých polích), mezi 1. a 2. hodinou ranní nebyla k dispozici
žádná navigační data, přičemž několik hodin před a po
této nedostupnosti je charakterizováno navigačním parametrem SISA=NAPA („No Accuracy Prediction Available“)
pro všechny družice, což je patrné v černé barvě (tj. záporná hodnota SISA). Tato situace je zároveň nejčastějším důvodem pro krátkodobé (v řádu hodin až dnů) neaktivní
nastavení konkrétních družic Galileo či OS SIS.

3.

Referenční produkty parametrů oběžných drah
a hodin družic

K určování přesných drah družic Galileo využíváme Bernese GNSS Software V5.2 [6] a dvojitě diferencované observace z globální sítě více než 120 stanic GNSS. Náš postup byl odvozen od procesu určování ultra-rychlých drah
družic GPS NAVSTAR a GLONASS, kterým GOP přispívalo
do Mezinárodní služby GNSS (IGS, International GNSS Service) [7], [8]. Dráhy jsou určovány v denním režimu ve dvou
módech dostupnosti: 1) rychlé řešení se zpožděním 2 dnů
a 2) včasné/rychlé řešení se zpožděním pouhých 6 hodin.
Druhé je kompromisem mezi standardní rychlou produkcí
a ultra-rychlou produkcí v IGS [7], [8], tj. dostupnou 4× denně s 6 hodinovým zpožděním pro podporu aplikací v reálném čase. Druhé řešení je tedy generováno 1 za den (podobně jako rychlé), ovšem s kratším zpožděním. A navíc
zahrnuje předpověď polohy družic i pro 1 následující den
(stejně jako ultra-rychlé řešení).
Dráhy družic jsou určovány kombinací normálních rovnic ve dvou po sobě jdoucích dnech, čímž vzniká robustní
řešení s dvoudenním obloukem pro každou určovanou

družici. Dráhový model zahrnuje 6 Keplerových elementů,
9 parametrů tlaku solárního záření definovaného modelem ECOM2 (Extended Centre for Orbit Determination in
Europe Model) [9] a 3 stochastické impulsy pro empirické
modelování zrychlení družic během každých 12 hodin ve
směru radiálním, v dráze pohybu a pohybu kolmém na rovinu oběžné dráhy družice. Výpočet parametrů je inicializován s využitím souborů GOP BRDC a celý proces řešení drah
družic spočívá ve dvou iteracích. Mohou být ovšem realizovány i další iterace pro řešení specifických problémů jednotlivých družic, stanic nebo základen. Přesnost polohy družic
uváděná v hlavičce souborů formátu SP3 (Standard Product
version 3) je určována na základě kombinace řady informací,
např. formální chyby určených Keplerových parametrů, návaznost dráhových oblouků, kombinace krátkých a dlouhých oblouků a dalších indikátorů dostupných z vnitřních
kontrolních mechanismů.
Souřadnice stanic a parametry rotace Země (poloha pólů, jejich změna v čase a délka dne) jsou spolu s dráhovými
parametry určovány rovněž na denní bázi. Další parametry,
jakými jsou troposférická zpoždění na jednotlivých stanicích
a počáteční fázové ambiguity, jsou řešeny v rámci jednotlivých procesních kroků s vhodným časovým rozlišením. Modely použité při zpracování splňují konvence Mezinárodní
služby pro rotaci Země a referenční systémy (IERS, International Earth Rotation and Reference System Service) vydané
v roce 2010 [10]. Absolutní kalibrace antén pro posun a variaci fázového centra využívá aktualizovaný model IGS14.
Přesné korekce chodu družicových hodin jsou na GOP
určovány s využitím G-Nut/Sothis při zavedení (včasných)
rychlých drah družic a určených souřadnic všech stanic.
Strategie pro určování chodu hodin využívá lineární kombinaci observací zbavenou ionosférického efektu prvního
řádu, tentokrát mixující nediferencovaná kódová a v čase
diferencovaná fázová pozorování. Vlastní chod hodin vychází z přesnosti epochově diferencovaných fázových observací a počáteční hodnoty chodu hodin (ICB, initial
clock biases) jsou určovány pro jednotlivé družice právě
z nediferencovaných kódových měření [10]. Tato metoda
je zároveň efektivní i robustní díky eliminaci počátečních
ambiguit a redukci možného negativního dopadu fázových skoků. Opravy chodu hodin družic a přijímače jsou
určovány ve stochastickém procesu pro každou epochu
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jako součet diferencí fázových měření mezi epochami
a příslušných počátečních hodnot pro opravy chodu hodin. Pro určování přesných hodnot ICB vstupují do výpočtu systematické chyby kódových měření poskytovaných
ve čtvrtletních souborech z produktů MGEX (Multi-GNSS
Experiment) [12]. Referenční datum pro určování chodu hodin je definováno pomocí strategie vyvinuté na GOP zaměřené na jejich určování v reálném čase [13]. Korekce
hodin jsou počítány s 5 min rozlišením pro všechny aktivní družice GPS NAVSTAR a Galileo a konzistentně jsou poskytovány jak v souborech SP3, tak souborech pro korekce
hodin – SINEX (Software Independent Exchange Format).
Přesné dráhy družic a hodin generované v GOP jsou
pravidelně porovnávány s produkty IGS MGEX, konkrétně
řešením z Centre for Orbit Determination in Europe (CODE)
[14], [15] a Francouzské kosmické agentury (CNES) [16].
Porovnání na denní bázi provádíme s pomocí G-Nut/Aset
software při časovém rozlišení 15 minut. Porovnání zahrnuje i výpočet 7 parametrů Helmertovy transformace
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(3 translace, 3 rotace a 1 měřítko) mezi oběma řešeními
s vyloučením problematických družic, pokud jsou jejich
pozice identifikovány jako odlehlá pozorování. Chod družicových hodin je porovnáván ve dvojitých diferencích,
kdy první diference odstraňuje referenční datum chodu
hodin jednotlivých produktů (patrné jako společný ofset
v chodu hodin všech družic ve společném okamžiku),
a druhá eliminuje počáteční nejistoty hodin korelující se
systematickými chybami zpoždění signálu při zpracování
a jeho průchodu hardware na každé družici. Diference
hodin jsou navíc redukovány o chybu z radiální polohy
družice transformovanou pro tento účel do domény času,
jelikož vlastní chod hodin kompenzuje i chybu v radiální
poloze.
Na obr. 6 a obr. 7 jsou zobrazeny výsledky porovnání
rychlých drah družic GOP a korekcí chodu družicových hodin pro Galileo s finálními produkty z CODE během roku
2020. Je patrné, že 30. listopadu 2020, byly začleněny i dvě
družice Galileo (E14 a E18) na eliptických drahách, a to

Obr. 6 Porovnání GOP (rychlých) a CODE (finálních) drah družic Galileo v roce 2020

Obr. 7 Porovnání GOP (rychlých) a CODE (finálních) korekcí chodu hodin družic Galileo v roce 2020
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okamžitě po jejich aktivaci. V porovnání drah GOP vůči
CODE jsou zřetelná opakující se období snížené přesnosti
drah u družic, jejichž rovina oběžné dráhy se blíží k poloze
Slunce, tzv. beta úhel charakterizující elevaci Slunce nad
příslušnou orbitální rovinou je velmi malý, viz obr. 8. Tento efekt není patrný vůči řešení CNES, protože odpovídá
nedávné aktualizaci dráhového modelu v CODE, který lépe
eliminuje vliv tepelného vyzařování z družic při jejich průchodu zákrytem Země [17]. Problémy v jednotlivých dnech
(vertikály) nebo u jednotlivých družic (horizontály) nejčastěji souvisí s nedostatkem optimálního pokrytí družicových dat Galileo v globálním měřítku či v určitém regionu pro ultrarychlé analýzy. Nedostatek observací pak více
ovlivňuje určení stochastického chodu družicových hodin
než vlastních drah, které mají dynamický charakter. Obr. 9
charakterizuje přesnost rychlých drah GOP pro individuální družice vůči finálním produktům z CODE, která dosahuje 3 cm pro GPS NAVSTAR a 6 cm pro Galileo.

4. Dostupnost služby
Dostupnost Galileo OS sledujeme pomocí dvou indikátorů:
1) dostupnost alespoň jednoho signálu na dvou frekvencích
a 2) dostupnost parametru přesnosti 3D (DOP, dilution of
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precision) menší než 6. Tento způsob umožňuje monitorovat celý rozsah služby (tj. globální pokrytí), jsou k němu zapotřebí pouze navigační data ze souborů BRDC a nezahrnuje chyby z vlivu prostředí (atmosféry, lokální efekty) či uživatelského vybavení (přijímač, infrastruktura). Klíčové indikátory (KPI, Key Parameter Indicators) monitorujeme v pravidelné mřížce „uživatelských“ bodů s horizontálním rozlišením 10° × 10° při časovém vzorkování 900 s. Pro každý bod
a epochu je sledována dostupnost OS SIS v duální frekvenci
a PDOP (Position Dilution of Precision), obojí pouze pro aktivní (zdravé) družice v elevaci nad 5° nad horizontem. Zdraví družic je hodnoceno podle všech indikátorů navigační
zprávy – SHS, DVS, SISA a časové platnosti efemerid [10].
Indikátory dostupnosti služby jsou sledovány s využitím softwaru G-Nut/Aset a souborů GOP BRDC. Měsíčně
reportované výsledky dostupnosti OS SIS dvou-frekvenčního signálu jsou určeny pro místo s nejhorší globální hodnotou (WUL, Worst User Location) na celé Zemi. Obr. 10
znázorňuje vývoj dostupnosti OS SIS od října 2018 do
května 2021 s využitím navigačních dat I/NAV (podobně,
ale nezávisle monitorujeme též dostupnost zpráv F/NAV).
Pokles KPI na 81,08 % je patrný v období 11.–17. června
2019, které odpovídá nedostupnosti Galileo OS v důsledku kompletně chybějících navigačních dat. Dále lze pozorovat dvě kratší události také stručně popsané v tomto
článku: 7.–8. listopadu 2018 a 14. prosince 2020.

Obr. 8 Beta úhel charakterizující elevaci Slunce k rovině drah družic systému Galileo

Obr. 9 Přesnost rychlých drah GOP z porovnání s finálními produkty CODE
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Dostupnost PDOP < 6 je reportována formou váženého
průměru (vzhledem k zeměpisné šířce) výsledků dosažených na všech bodech definované globální mřížky. Obr. 11
ukazuje měsíčně určené KPI během posledních 3 let. Od
okamžiku, kdy Galileo má 22 aktivních družic rovnoměrně
obíhajících okolo Země, tj. od 11. února 2019, dosáhla
služba nízkých hodnot PDOP a umožnila tak poprvé určování pozice na jakémkoli místě na Zemi po celý den. Měsíční hodnoty KPI se dostaly nad 99 % s jedinou výjimkou
výpadku služby v červnu 2019, kdy hodnota klesla na 87 %,
ale i tento výsledek splnil 77 % minimální dostupnosti sys-
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tému (MPL, Minimum Performance Levels) definované
v dokumentu pro Galileo OS SIS [5].
Obr. 12 zobrazuje ukázku globálních map měsíčních
hodnot PDOP KPI v prosinci 2020 s použitím navigačních datF/NAV (vlevo) a I/NAV (vpravo), a zahrnuje tudíž i událost ze 14. prosince 2020. U ní je patrný (ačkoliv
malý) rozdíl mezi KPI pro data F/NAV a I/NAV, pro všechny družice dostupné po dobu 4 a 6 hodin, respektive.
V obou případech bylo přesto dosaženo hodnot KPI nad
98 % a navíc se jednalo o ojedinělou událost v průběhu
roku 2020.

Obr. 10 Dostupnost Galileo I/NAV dvou-frekvenční služby v období říjen 2018 – květen 2021

Obr. 11 Dostupnost Galileo I/NAV PDOP < 6 v období říjen 2018 – květen 2021

Obr. 12 Průměrná dostupnost PDOP < 6 v prosinci 2020 pro F/NAV (vlevo), I/NAV (vpravo)
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5. Přesnost služby
Přesnost služby monitorujeme na základě zpracování reálných dat v diskrétních bodech na povrchu Země, a tento
přístup proto zahrnuje také chyby z vlivu atmosféry, přijímače a prostředí místa pozorování. Výpočet provádíme
pro 14 vybraných stanic rozmístěných po celém světě a poskytujících signály Galileo E1, E5a a E5b. V prvním kroku
určujeme denní referenční souřadnice metodou přesného určování polohy (PPP, Precise Point Positioning) [18]
pomocí softwaru G-Nut/Geb [19], [20] s využitím fázových
i kódových observací a přesných drah družic GOP a oprav
chodu hodin. Každodenně také určujeme souřadnice vybraných stanic při standardním určování polohy (SPP, Standard Point Positioning) užívajícího pouze kódových pozorování, konsolidovaných navigačních dat GOP a softwaru
G-Nut/Anubis [21]. Poloha je určována pomocí dvou nezávislých řešení kombinujících signály Galileo E1+E5a
a E1+E5b spolu s navigačními daty typu F/NAV a I/NAV. Použité družice respektují indikátory SHS, DVS, SISA z navigačních dat a dobu platnosti vysílaných efemerid. Použité
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jsou všechny aktivní družice s elevací vyšší nad 5°. Souřadnice stanice, zpoždění troposféry a chod hodin přijímače jsou určovány společně v každé výpočetní epoše (30 s)
za splnění podmínky, že hodnota PDOP je menší než 6.
Obr. 13 ukazuje vybrané časové řady horizontálních
a vertikálních chyb v určení polohy při využití signálů
E1+E5a a navigačních dat F/NAV. Chyba v poloze, absolutní chyba ve výšce a PDOP jsou zobrazeny modrou, zelenou a žlutou barvou. Stanice AREG (lokalita Arequipa,
Peru) vykazuje velmi dobré výsledky během listopadu
2020 (obr. 13a). U stanice JFNG (lokalita Jiufeng, Čína) lze
vidět důsledek nižšího počtu Galileo družic před 11. únorem 2019 (obr. 13c), v důsledku čehož nemohla být pravidelně vypočtena poloha. Vliv degradace a následného výpadku navigačních dat po dobu cca 27 hodin v průběhu
7.–8. listopadu 2018 (reportováno v NAGU 2018027-028)
na výpočet polohy stanice AREG je patrný na obr. 13b.
Nakonec je ukázán rovněž vliv instrumentace (obr. 13d),
konkrétně degradace příjmu signálu v průběhu srpna 2019,
na přesnost určování polohy na stanici URUM (lokalita
Urumči, Čína).

13a

13b

13c

13d

Obr. 13 Ukázka různých časových řad chyb v poloze a výšce za využití
signálů E1+E5a s podporou navigačních zpráv F/NAV
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Tab. 1 95% chyby v poloze a výšce monitorované na 14 stanicích v průběhu 4. kvartálu 2020
95% Absolutní vertikální chyba [m]

95% Polohová chyba [m]
E1+E5a a F/NAV

E1+E5b a I/NAV

E1+E5b a I/NAV

E1+E5a a F/NAV

Stanice

říjen

AREG

0,67

0,67

0,64

0,68

0,68

0,65

1,66

1,66

1,71

1,46

1,45

1,48

ASCG

1,55

1,52

1,46

1,76

1,73

1,66

2,71

2,63

2,61

2,94

2,94

2,82

GAMG

0,97

1,19

0,91

1,06

1,28

1,00

2,01

2,25

1,86

2,09

2,29

1,91

HARB

0,80

0,78

-

0,86

0,85

-

1,91

1,99

-

1,93

2,04

-

JFNG

1,29

1,31

1,41

1,47

1,45

1,47

2,73

2,67

2,88

3,18

3,07

3,05

KOUG

0,94

0,93

0,91

1,05

1,02

1,00

2,17

2,25

2,20

2,39

2,48

2,40

MATE

0,83

0,84

0,81

0,90

0,90

0,87

1,49

1,48

1,47

1,57

1,58

1,54

MAYG

1,40

1,62

1,35

1,53

1,73

1,49

2,63

2,66

2,63

2,85

2,86

2,77

METG

0,88

0,90

0,91

0,98

1,00

1,01

1,26

1,29

1,32

1,35

1,39

1,37

OWMG

1,20

1,45

1,04

1,33

1,55

1,13

2,31

2,48

1,98

2,43

2,55

2,04

POTS

1,52

1,48

1,48

1,67

1,62

1,62

2,01

1,96

2,00

2,16

2,12

2,13

STJ3

1,04

1,00

0,95

1,14

1,11

1,05

1,85

1,73

1,62

1,94

1,85

1,74

URUM

1,19

1,14

1,31

1,35

1,33

1,54

1,88

1,78

1,64

1,96

1,86

1,85

YEL2

0,86

0,78

0,86

0,95

0,84

0,93

1,55

1,41

1,51

1,63

1,50

1,58

1,08

1,11

1,08

1,20

1,22

1,19

2,01

2,02

1,96

2,13

2,14

2,05

listopad prosinec

říjen

listopad prosinec

Tab. 1 shrnuje hodnoty 95 % chyb v poloze a výšce v jednotlivých měsících posledního kvartálu v roce 2020. Je
patrné, že výsledky se liší stanice od stanice, přičemž nejmenší chyby bylo dosaženo na stanicích AREG, METG (lokalita Metsähovi, Finsko) a YEL2 (lokalita Yellowknife, Kanada) s hodnotami chyb v rozsahu 0,6-1,0 m pro polohu
a 1,3-1,8 m pro výšku. Nejméně přesné výsledky vykazují
stanice ASCG (lokalita Ascension, Svatá Helena), JFNG
a MAYG (lokalita Dzaoudzi, Mayotte) s hodnotami 1,3 až
1,8 m pro polohu a 2,5-3,5 m pro výšku. Podobné výsledky lze hodnotit jako typické pro standardní řešení využívající kódová měření Galileo a data F/NAV a I/NAV v letech
2019 a 2020. V současné době jsou nejlepší ze všech systémů GNSS.

6. Závěr
Monitorování Galileo OS SIS prvotně vyvinuté a od října
2018 realizované na GOP zahrnuje řadu procesů využívajících jak vlastní software, tak vstupní referenční produkty
pro systémy GPS NAVSTAR a Galileo generované v rychlém módu. Příspěvek do projektu GRC-MS je hodnotný jak
svou nezávislostí, tak i rychlou dostupností v řádu několika dnů. Navíc je řešení snadno rozšiřitelné o další indikátory, systémy GNSS dokonce aplikovatelné v režimu v reálném čase.
Během období monitorování (2018/Q4 – 2020/Q4) byly
výsledky Galileo OS SIS velmi dobré ve všech monitorovaných aspektech dostupnosti a přesnosti služby a splnily
všechny minimální parametry její výkonnosti, ačkoliv bě-

říjen

listopad prosinec

říjen

listopad prosinec

hem sledovaného období došlo k několika význačnějším
událostem. Níže uvedené byly analyzovány na GOP, reportovány GRC a EUSPA/GSA při čtvrtletních zprávách a některé zmíněny i v tomto článku:
• 7.–8. listopad 2018 – neplánované přerušení navigačních dat pro všechny družice po dobu cca 27 hodin (viz
NAGU 2018027-028),
• 11. únor 2019 – aktivace nových družic Galileo (E13,
E15, E33 a E36) a prvotní dosažení hodnot PDOP < 6
v globálním rozsahu během 24 hodin,
• 11.–17. červenec 2019 – neplánovaná nedostupnost
OS SIS v délce cca 6 dní pro všechny družice (viz NAGU
2019025-027),
• 2.–3. září 2019 – dostupnost palubních efemerid predikovaných pouze z družice (tj. bez pozemní aktualizace)
po dobu 12 hodin,
• 29. říjen 2019 – krátkodobá degradace hodin na družici
E11 (následovala deaktivace družice) a cca 30 minut
impakt na přesnost určení polohy zejména jihovýchodně od Afriky,
• 30. říjen 2020 – aktivace dvou excentrických družic
Galilea (E14 a E18),
• 14. prosinec 2020 – nedostupná data F/NAV a I/NAV po
dobu 4 resp. 6 hodin pro všechny družice (viz NAGU
2020021).
Poděkování Evropské unii a Evropské agentuře pro GNSS za
spolufinancování projektu GRC-MS, v rámci něhož probíhá
od listopadu 2019 spolupráce s GRC a členskými státy na
nezávislém monitorování otevřené služby systému Galileo
(grant č. GSA/GRANT/04/2016).
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Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ
30. ročník konference GIS Esri
v České republice opět virtuálně
Společnost ARCDATA PRAHA upořádala ve dnech 3. a 4. 11. 2021 již 30. ročník konference GIS Esri v České republice (ČR). Tradičním cílem konference je
poskytnout maximum informací z oblasti geoinformatiky a jejího užití v mnoha oborech lidské činnosti, vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat možnosti
spolupráce, prezentovat práci uživatelů geografických informačních systémů
(GIS), navzájem se inspirovat. Vzhledem k přetrvávající epidemii koronaviru
COVID-19 však nemohl být naplněn jeden z hlavních cílů, a to je osobní setkávání. Pro konání konference v obvyklém podzimním termínu museli pořadatelé připravit vzhledem k zesíleným protiepidemickým opatřením již podruhé
její virtuální podobu. Navzdory tomu se však zájem o akci nezmenšil, na konferenci se přihlásilo 1 131 účastníků z 358 organizací, to je přibližně stejný
počet jako v předchozím roce a dokonce nepatrně více než v roce 2019, kdy
proběhla konference zatím naposledy živě v pražském Kongresovém centru.
Účastníci konference byli sice ochuzeni o bezprostřední osobní kontakty, ale pořadatelé se to snažili vynahradit pečlivou přípravou bohatého programu s maximálním využitím možností, jaké nabízí přenesení akce do virtuálního prostoru.
Základní programový rámec konference se oproti tradiční formě nezměnil.
Slavnostní zahájeni a přivítání obstaral ředitel společnosti ARCDATA PRAHA
Petr Seidl (obr. 1). V rámci svého úvodního vystoupení se tentokrát více než
jindy ohlédl zpět do nedávné historie a připomněl třicet let úspěšného působení firmy na poli GIS. Zmínil také důležitou roli geoinformatiky, zvláště pak
systému ArcGIS, jehož dodavatelem v ČR je firma ARDATA PRAHA, v mnoha
oborech lidské činnosti. Názornými příklady je široké využití při ochraně přírody nebo ve veřejné správě, to ostatně ilustrovala i dvě videa, která vhodně
slova Petra Seidla doplnila. První video ukázalo, jak geoinformatika pomáhá
v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), druhé video představilo nezastupitelnou úlohu GIS při správě obecního majetku a městské zeleně hlavního
města Prahy. Poté se již Petr Seidl sám ujal role průvodce prvním programovým
blokem. Avšak dříve než představil hlavní řečníky prvního programového bloku,
přivítal osobně ve studiu, z něhož probíhal přímý přenos, tři zástupce statutárního města Brna, pracovníky oddělení GIS Danu Glosovou, Ivu Onderkovou
a Róberta Spala a prostřednictví telemostu také radního Ondřeje Kotase. Předal jim ocenění firmy ARCDATA PRAHA (obr. 2) za kvalitní práci uživatelů řešení
Esri. Poděkování a předání ocenění doprovodilo další krátké předtočené video,
které přiblížilo, jak město Brno uplatnilo zmíněné řešení ve svém GIS při správě
majetku, v územním plánování nebo pro vybudování svého Mapového portálu.

Obr. 1 P. Seidl přivítal účastníky konference

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Řadu očekávaných vystoupení klíčových řečníků zahájil Karel Řehka, ředitel
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Zaměřil
se na vysvětlení Národní strategie kybernetické bezpečnosti, zastřešujícího dokumentu, který stanoví cíle a cesty k posílení bezpečnostní politiky státu. Dalším
vystupujícím byl Tomáš Lebeda, politolog specializující se na volby, volební systémy a volební chování. Na konferenci GIS Esri v ČR vystoupil již poněkolikáté,
vždy aktuálně v souvislosti s nedávno konanými volbami, jeho vystoupení mělo
u posluchačů velmi příznivý ohlas. Tentokrát se věnoval posledním volbám do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jeho přednáška se opět zaměřila na analýzu jejich výsledků. Speciálně účastníky konference jistě zaujalo to, že pro tyto
analýzy byly ve velké míře využity nástroje GIS, a to včetně názorné kartografické vizualizace výstupů. Třetím klíčovým řečníkem byl velmi vzácný host, významná osobnost v oboru geoinformatiky, Jack Dangermond, majitel společnosti Esri. Sice v předtočeném příspěvku, avšak konkrétně adresovaném konferenci GIS Esri v ČR, pohovořil o významu GIS pro budoucnost světa a o své vizi
rostoucího významu geografického přístupu při praktické činnosti, při analýzách, plánování nebo řízení systémů. Posledním vystupujícím v prvním programovém bloku byl Jan Kolář (obr. 3), propagátor kosmonautiky a také odborník zabývající se využitím dat dálkového průzkumu Země. V přednášce se
zaměřil na možnosti a důsledky zlevňování kosmických letů. Připomněl zejména to, že pokročilé a dále se rozvíjející technologie uplatňované v kosmonautice umožňují vytěžovat z dat poskytovaných družicemi ohromné množství
informací využitelných v mnoha oborech lidské činnosti.
Následující programový blok připravený na odpoledne prvního konferenčního dne byl vyhrazen sekci Veřejná správa. Ve třech rozsáhlejších příspěvcích,
kterými prováděl Petr Urban z pořadatelské firmy ARCDATA PRAHA, byla před-

Obr. 2 P. Seidl předává ocenění

Obr. 3 Vystoupení J. Koláře
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stavena moderní řešení využívající GIS pro řízení měst – Brna, Prahy a Ostravy.
V prvním příspěvku osobně ve studiu prezentoval Róbert Spal za kolektiv spoluautorů, jehož dalšími členy byli Jan Zvara a Martin Dvořák, internetový portál
data.brno.cz. Tento portál využívá technologii ArcGis Hub a posluchači se dověděli o průběhu sestavení portálu, o jeho provozu a také o možnostech, které poskytuje uživatelům. Druhou přednášku připravila Zdeňka Havlová z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Seznámila posluchače s problematikou zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) a s tím, jakým způsobem se řešilo
zpřístupnění analytických, statistických, textových a obrazových dat, které ÚAP
obsahují. Posledním příspěvkem v rámci odpolední programové sekce byla prezentace Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA),
hlavního koncepčního pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Přítomní reprezentanti ateliéru Denisa Poskerová, Libuše Dobrá a Josef
Tračík se podělili s posluchači o zkušenosti, jak byly propojeny potřeby urbanistů s možnostmi GIS.
Na závěr prvního konferenčního dne si pozval ředitel ARCDATA PRAHA Petr
Seidl k diskuznímu stolu několik významných osobností, odborníků zabývajících se GIS, aby zavzpomínali na začátky a dynamický rozvoj geoinformatiky
v ČR. U Kulatého stolu k 30 letům GIS Esri v ČR, jak se toto hodinové diskuzní
fórum nazývalo, zasedl spolu Petrem Seidlem a jedním s klíčových řečníků dopoledního programového bloku Janem Kolářem ještě ředitel Zeměměřického úřadu
Karel Brázdil a ředitel Sekce prostorových informací v IPR Jiří Čtyroký (obr. 4).
Dopolední program druhého dne konference byl vyhrazen technologii. Tak
jako v předchozích letech byly v této části programu prezentovány novinky v systému ArcGIS, ke kterým došlo za uplynulý rok. V průběhu dvou hodin prezentovali nejprve jednotliví specialisté z pořádající firmy krátké inspirativní ukázky
jednotlivých funkcionalit systému. Ve třech rozsáhlejších blocích se dále podrobněji věnovali vybraným tématům důležitým pro široké spektrum uživatelů,
konkrétně novinkám v základním systému ArcGIS Pro, práci s daty v prostředí
ArcGIS Online a konečně rozvoji webového GIS.
Poslední sekce základního konferenčního programu byla zacílena na problematiku správy inženýrských sítí. Úvod k této sekci obstaralo vystoupení prof.
Miroslava Bárty z Českého egyptologického ústavu (obr. 5). Prostřednictvím online
připojení přímo z dočasného pracoviště v Egyptě měli účastníci konference možnost vyslechnout zajímavou přednášku na téma udržitelné budoucnosti a o různých způsobech využívání energií v průběhu vývoje civilizací. Poté jíž následovaly tři přednášky zaměřené na zkušenosti s využitím moderních technologií při
správě technické infrastruktury. Josef Koubek ze společnosti CETIN a.s. za uživatele a Václav Wiesner ze společnosti Unicorn a.s. za dodavatele řešení informo-
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vali o tom, jak webový GIS pomohl zefektivnit široké portfolio procesů od plánování infrastruktury přes výstavbu sítí až po poskytování služeb koncovým zákazníkům. Následovala přednáška Petra Pomykáčka z firmy d-PROG s.r.o. a Daniela
Součka z Pražské plynárenské Distribuce, a.s. Informační systém Přejímka
Externích Zákresů. Cílem systému je implementovat aplikační řešení pro automatické přejímání projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení stavby, správce plynárenské sítě tak dostává v podobě geografických dat informace o stavbě od projektu až po skutečné provedení. Jako poslední vystoupili Jaroslav Škrobák ze statutárního města Jihlava a Karel Kokejl,
zástupce Služeb města Jihlavy s.r.o. Obdobně jako předchozí přednášející v této
sekci představili přínos užití GIS při správě technické infrastruktury, v tomto
případě vodovodní sítě.
Již uvedený základní program byl vysílán živě prostřednictvím You Tube.
To však není zdaleka vše, co mohli účastnící konference vyslechnout a zhlédnout. Souběžně s tím byly publikovány také přednášky uživatelů a partnerů,
většina z téměř dvaceti prezentací zůstala dostupná na webu i později, takže
jsou dostupné pro všechny i po skončení vlastní konference. Obvyklou součást
konferenčního programu i v tomto ročníku tvořila řada specializovaných workshopů, které bezprostředně navazovaly na technologickou sekci uvedenou druhý den dopoledne. Právě zde se uplatnily výhody, které dokáže poskytnout
virtuální podoba konference. Workshopy byly natočeny v předstihu a postupně
byly po skončení konference v krátkých intervalech uvolňovány ke zhlédnutí na

Obr. 5 Vystoupení M. Bárty z dočasného pracoviště v Egyptě

Obr. 4 Kulatý stůl (zleva J. Čtyroký, K. Brázdil, J. Kolář a P. Seidl)
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You Tube, účastníci si je tak mohli zhlédnout podle vlastních časových možností
v klidu a třeba opakovaně. Novinkou v tomto ročníku konference bylo tzv. Setkání s konzultanty ARCDATA. Jednalo se o nový koncept otevřených virtuálních
diskusí, jejichž cílem bylo umožnit uživatelům probrat obecnější otázky týkající
se nějakého produktu. Do virtuálního prostoru byly rovněž přesunuty jednotlivé
části doprovodného programu. Načerpat inspiraci a podívat se na výsledky práce
specialistů v oboru geoinformatiky bylo možné v bloku nazvaném Online přehlídka map a aplikací, řadu účastníků musela bezesporu také zaujmout virtuální výstava Energie a civilizace, která byla volným pokračováním úspěšného
projektu Voda a civilizace, představeného na konferenci v roce 2019. Ani tentokrát nechyběla v programu doprovodných akcí výstava dětských kreseb z umělecko-kartografické soutěže Barbary Petchenik.
Podrobnější informace o konferenci lze nalézt na internetové adrese
https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/archiv-akci/akce-2021/konference,
veřejně je přístupný i záznam podstatné části programu na You Tube kanálu
ARCADATA PRAHA, s.r.o.
Konference přinesla všem účastníkům opět mnoho informací a inspirací,
všichni mohli posoudit, jak rychle se posunul vývoj v dané oblasti i třeba jen za
uplynulý rok. Akce tak splnila bezesporu zamýšlený účel a byly tak vytvořeny
předpoklady pro to, aby se v podobném duchu pokračovalo i v dalších letech.
Virtuální forma konference v mnoha ohledech poskytla hodnotnou náhradu
tradiční podoby konference, v některých ohledech poskytla i něco navíc, jistě
se však většina účastníků těší na to, že se u příležitosti konání příštího ročníku
budou moci snad opět setkat všichni osobně.
Ing. Petr Dvořáček,
Zeměměřický úřad,
foto: ARCDATA PRAHA

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
Konference INSPIRUJME SE
Ve dnech 5. a 6. 10. 2021 se opět konala česko-slovenská konference INSPIRUJME SE, s podtitulem INSPIRUJME SE uživateli. Příspěvky mohli účastníci vyslechnout na místě, v prostorách pražského CAMPu (obr. 1), nebo prostřednictvím

živě streamovaného přenosu. Celkem bylo předneseno téměř třicet prezentací,
jejichž hlavními tématy byla evropská směrnice o otevřených datech, Zelená
dohoda (Green Deal) a INSPIRE v roce 2022.
První blok prezentací byl věnován evropské scéně. Milan Chrenko z Evropské agentury životního prostředí se ke konferenci připojil z Kodaně a vysvětloval základní principy Zelené dohody a její vliv na INSPIRE. Následovala přednáška od Jiřího Pilaře z Evropské komise, který shrnul současný vývoj u otevřených dat s vysokou hodnotou (High Value Datasets). Směrnice
2019/1024 o otevřených datech měla být do zákonodárství členských států
transponována v červenci 2021, což se zatím (v době konání konference) v případě České republiky (ČR) ani Slovenska nestalo. Na druhou stranu z prezentace
také vyplynulo, že Evropská komise stále ještě nedokončila nařízení o otevřených datech. V rámci navazující diskuze zaznělo, že oproti nařízením spojeným s INSPIRE nebude plánované nařízení o datech s vysokou hodnotou klást
tak velký důraz na použité formáty, jednotná metadata a další sjednocující
prvky. Na konferenci nechyběl ani zástupce DG JRC, Jordi Escriu, který v prezentaci poskytl ucelený přehled o výzvách, kterým bude evropská datová infrastruktura v následujících letech čelit. Hannes Reuter z DG Eurostat prezentoval
zkušenosti z vytváření panevropských datových sad. Uvedl, že ačkoliv implementace INSPIRE by měla být již dokončena, při jejich snaze stále naráží na
celou řadu neřešených problémů. Zmínil například rozdílnou generalizaci dat,
neexistující nebo chybné napojení objektů na státních hranicích, různou aktualizaci dat a také odlišnosti v samotném přístupu k implementaci INSPIRE
v rámci členských států. Naopak pozitivně vyzněla prezentace Evy Pauknerové
z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), která představila příznivé výsledky ČR v rámci hodnocení Location Interoperability Framework (LIFO).
Druhá sekce přednášek nesla označení „Uživatel na prvním místě“. V této
části zaznamenala největší ohlas prezentace Michala Bláhy z organizace Hlídač
státu, ve které představil pozitivní i negativní příklady přístupu státu u digitálních služeb a webů. Zmínil například nejednotnost webů státní správy a v této
souvislosti vyzdvihl slovenskou snahu o sjednocení designu elektronických služeb státu, o které v předchozí prezentaci hovořil Martin Konečný z Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Mezi dalšími prezentujícími
byl například i Roman Vrba z Ministerstva vnitra, který hovořil o Portálu občana, nebo Jiří Čtyroký z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
V poslední části prvního dne zazněly mimo jiné prezentace věnující se geoinfostrategii (Veronika Kocourková a Jitka Coufalová z Ministerstva vnitra) a Zelené dohodě (Katarína Belobradová z Ministerstva životného prostredia, Miro-

Obr. 1 Účastníci konference
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Obr. 2 T. Řezník při prezentaci
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Druhý den se nesl v duchu implementace Směrnice INSPIRE. Vývoji INSPIRE
geoportálů na národní úrovni se ve svých prezentacích věnovali z pozice národních kontaktních bodů Jitka Faugnerová (CENIA) a Martin Tuchyňa (Ministerstvo
životného prostredia). Pokrok v implementaci představili za jednotlivé organizace Petr Souček z ČÚZK (obr. 3), Kinga Dombiová z Výskumného ústavu
geodézie a kartografie v Bratislave a Jana Kučerová z Ministerstva vnitra.
Nad otázkou použití otevřeného softwaru (nejen) ve veřejné správě se zamýšlel Jáchym Čepický (OpenGeoLabs, s. r. o.). V zajímavé prezentaci porovnal
klady a zápory spojené s využitím otevřených a propritárních softwarů podle různých hledisek. V závěru zmínil myšlenku, že otevřený software vede
k více konkurenčnímu prostředí, a tedy většímu tlaku na cenu a kvalitu.
V poslední části, jejímž tématem byl „Potenciál dat v prostoru“, přednášel Lukáš Jankovič (Občianske združenie Alvaria) o možnostech vizualizace
problémů slovenských měst. Alžběta Gardoňová (Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy) se věnovala využití lokalizačních dat mobilních operátorů pro detekování změn v pohybu obyvatel v důsledku epidemiologických
opatření a na závěr představil Luděk Hloušek z CENIA vývoj české krajiny v posledních desetiletích z pohledu dat Corine Land Cover.
Po roční přestávce umožnil nový formát konference její konání i za ztížených podmínek a zpřístupnil její obsah živě také těm, kteří se jí nemohli
zúčastnit osobně. Další konference INSPIRUJME SE by měla proběhnout na
podzim letošního roku na Slovensku a s velkou pravděpodobností bude mít
opět hybridní podobu.
Jednotlivé příspěvky jsou dostupné na stránkách konference: https://inspirujmese.cz/program-1/.
Mgr. Veronika Kůsová,
Zeměměřický úřad,
foto: CENIA

XLI. sympozium Z dějin geodézie
a kartografie
Obr. 3 P. Souček a téma otevřených dat
slav Havránek z CENIA). Důležitost INSPIRE a geoinformatiky obecně jako plnohodnotné a nedílné součásti e-Governmentu zdůraznil Tomáš Řezník (Masarykova univerzita, obr. 2). Mezi kroky vedoucími k dosažení tohoto cíle zmínil
využití INSPIRE modelů napříč eGovernmentem, definování persistentních referencovatelných identifikátorů, publikaci formou otevřených dat a další včetně
zpětné vazby od uživatelů.

Ve středu 24. 11. 2021 se po roční přestávce, vyvolané vládními opatřeními proti
coronaviru, uskutečnil v kinosále Národního technického muzea (NTM) v Praze
další ročník oblíbeného a uznávaného sympozia, věnovaného historii našeho oboru. Celodenní akce se zúčastnily více než čtyři desítky účastníků (obr. 1). Mediálními partnery byly časopisy Geodetický a kartografický obzor a Zeměměřič.
Jednání zahájil kurátor NTM Ing. Antonín Švejda, organizátor sympozia.
Předneseno bylo všech 15 přihlášených referátů, rozdělených do 4 bloků s mož-

Obr. 1 Účastníci sympozia v přednáškovém sále
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ností diskuze. V dalším textu je přiblížen jejich obsah. V závorce je při prvním
uvedení jména přednášejícího jeho pracoviště a případní spoluautoři.
Mgr. Jan Pařez, Ph.D. (Strahovská knihovna) hovořil o vzniku tzv. Altmanova panoramatu a náčrtech toku Vltavy strahovského opata Kryšpína Fuka,
pocházejících ze 17. století (obr. 2). Ing. Mgr. Michal Vokurka (Filozofická
fakulta Univerzity Karlovy – UK) přiblížil v rámci dobového kontextu rukopisné „mapy podzemí“ Čech a Moravy M. Vogta. Byly součástí nevydaného
latinského spisu z 18. století, zobrazovaly předpokládaný průběh toku podzemních vod. Soukromý badatel Mgr. Dušan Adam, Ph.D. představil moravské
zeměměřiče 18. století, J. A. Krzoupala a J. Anneise, s důrazem na přesah jejich
mapové tvorby do historické geografie. Mgr. Josef Paták (Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK) připomenul edici Monumenta cartographica Bohemiae,
věnovanou prezentaci map z 16. – 18. století. Byla vydávána v letech 1930 až
1938, poválečné pokusy o pokračování zůstaly torzem. Ing. Petr Dvořáček
(Zeměměřický úřad – ZÚ) přiblížil aplikaci ZÚ pro prohlížení archiválií, nazvanou Archiv (https://ags.cuzk.cz/archiv). Ta od roku 2020 umožňuje souběžně s dalšími aplikacemi prohlížení geografických dat v jednotném uživatelském prostředí.
Mgr. Patrik Pařízek (NTM) a Ing. Michal Volkman (Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. – VÚGTK) přiblížili grantový projekt
NAKI II Ministerstva kultury České republiky Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území České republiky od 16. do konce 20. století (obr. 3),
řešený pracovišti obou spoluautorů; na tento grant odkazovaly i některé další
referáty. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (VÚGTK a Fakulta stavební ČVUT, Ing. Pavel
Hánek, Ph.D., VÚGTK a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) referoval
v zastoupení spoluautora o bohaté historii výroby geodetických přístrojů v saském Krušnohoří, která započala roku 1771. Stanislav Dvořák (NTM) a Ing. A. Švejda
prezentovali českou produkci zeměměřických a astronomických přístrojů 19.
a 20. století. Tento blok přednášek uzavřel Ing. Martin Lederer, Ph.D. (ZÚ) přehledem gravimetrických mapování na území České republiky až do současnosti.
Tématem příspěvku doc. Ing. Jiřího Šímy, CSc. (Praha) byla renesance letecké
fotogrammetrie v českých zemích s příklady špičkového použití českými firmami v roce 2021. Mgr. P. Pařízek a Ing. A. Švejda (doc. RNDr. Martin Šolc, Astronomický ústav UK) zdůraznili vynikající roli Fričovy dílny v astronomii a geodézii. 70. výročí úmrtí geniálního konstruktéra Heinricha Wilda vzpomenul doc.
Ing. Pavel Hánek, CSc. (Ing. Pavel Hánek, Ph.D.).
Dvacet let informačního systému katastru nemovitostí byl název referátu,
kterým Ing. Josef Ziegler (Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec) otevřel poslední blok jednání. Ing. Jan Ratiborský, CSc. jednal
o Mērnieku laiki (Čas zeměměřičů), stále vydávaném a překládaném prvním
románu v lotyštině, jehož příběh se odehrává v 19. století při rozdělování půdy.
O observačních pilířích na dominantách ukrajinských Karpat z vlastní zkušenosti promluvil Ing. Pavel Taraba (Český úřad zeměměřický a katastrální).
Program sympozia byl doplněn tradičním losováním výherců ankety ZÚ,
kteří za účast v soutěži na kartografické téma, získali věcné ceny (obr. 4). Ing.

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST

Obr. 3 Zleva M. Volkman, P. Pařízek a A. Švejda

Obr. 4 Předávání cen výhercům ankety
A. Švejda představil účastníkům tištěný sborník, obsahující příspěvky z předchozích dvou ročníků. (Švejda, A. (ed.): Rozpravy NTM v Praze č. 229, ISSN
0035-9378 – Z dějin geodézie a kartografie 20. ISBN 978-80-7037-330-9, 263 s.)
V polední přestávce měli účastníci možnost navštívit výstavu „Jak se měří svět“
(viz GaKO 67 (109), 2021, č. 9, s. 209–210), na které byl na volně dostupném
webu www.surveyinginstruments.org prezentován i druhý z výstupů zmíněného grantu.

Obr. 2 J. Pařez hovořil o vzniku tzv. Altmanova panoramatu
a náčrtech toku Vltavy

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
Fakulta stavební ČVUT v Praze,
foto: Petr Mach,
Zeměměřický úřad
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Kartovýročí 2021 – podzimní setkání
kartografů u českých školních atlasů
Dne 11. 11. 2021 se uskutečnil v prostorách Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze odborný seminář České kartografické společnosti (ČKS) nazvaný Kartovýročí 2021. Akce navázala na semináře realizované v minulých
letech (již od roku 2016, kdy proběhl seminář a výstava k výročí 300 let od
vydání Müllerovy mapy Moravy). Letošní setkání se vyznačovalo poněkud odlišnou koncepcí propojující historické milníky s aktuálním děním v oboru.
Moderování semináře se osobně ujal prezident ČKS prof. Václav Talhofer.
V úvodní části byla přehledově zmíněna významná kartografická výročí (Zdeněk
Stachoň – Masarykova univerzita v Brně) připadající na rok 2021 a následně byla
detailně zpracována výročí s vazbou na českou školní kartografii (Vít Voženílek
v zastoupení – Univerzita Palackého v Olomouci). V druhé části semináře proběhly přednášky zástupců z praxe a akademické sféry, které vytvořily návaznost do současnosti:
- Jan Ptáček (Kartografie PRAHA, a. s.) – Knižní a sešitové školní z produkce
Kartografie PRAHA,
- Daniel Kozák, Martin Lavický (TERRA) – Online verze školního atlasu dnešního světa z produkce nakladatelství TERRA,
- Hana Svatoňová, Nikola Koktavá (obr. 1, vlevo dole, Masarykova univerzita
v Brně) – Školní atlasy ve výuce: včera a dnes.
Semináře se zúčastnilo i přes nepříznivou epidemiologickou situaci přibližně čtyři desítky účastníků (obr. 2), z nichž většina se aktivně zapojila do
závěrečné diskuse. Diskutována byla problematika redakce školních atlasů,

Obr. 3 Minivýstava vývoje českých školních atlasů
od poloviny 19. století
a také možné směry vývoje do budoucna. Pdf verze většiny prezentací budou
zveřejněny na webu ČKS (https://www.cartography.cz/).
Seminář doplnila minivýstava vývoje českých školních atlasů od poloviny
19. století (obr. 3). Vystavené exponáty pocházely z Mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity a soukromé sbírky prof. V. Voženílka.
Organizátoři děkují zaměstnancům Pedagogické knihovny J. A. Komenského
za vstřícný přístup.
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.,
Masarykova univerzita v Brně,
foto: Petr Skála

Ručně malovaná magnetická mapa
získala ocenění v Mezinárodní
kartografické soutěži
Obr. 1 H. Svatoňová (vpravo) při prezentaci

Obr. 2 Účastníci semináře

Ručně malovaná magnetická mapa (obr. 1, vpravo dole a obr. 2, s. 94) od společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. získala ocenění na Mezinárodní kartografické
výstavě konané v prosinci 2021 ve Florencii v podobě 3. místa v kategorii Kartografická díla pro školy.

Obr. 1 Detail mapy
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Obr. 2 Ručně malovaná magnetická mapa s magnetkami

LITERÁRNÍ RUBRIKA
ARETINOVA MAPA ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ. Novotná, Eva-Tröglová Sejtková, Mirka-Čá-

belka, Miroslav-Paták, Josef. 1. vydání, Praha, Karolinum, 2021. 241 s., 93 barevné ilustrace, 3 tab., 6 map,
1 faksimile. Monumenta Cartographica Bohemiae.
Doporučená cena: 370 Kč. ISBN 978-80-246-4797-5.

Obr. 3 Zástupci CBS Nakladatelství s.r.o. s oceněním
(zleva Mgr. J. Petráš, P. Zayats, MBA, M. Paprčka
a prof. V. Voženílek, foto: CBS Nakladatelství s.r.o.)
Hodnotící komise ocenila nápaditost, s jakou tvůrci přispěli k tvorbě mapy,
která je pro žáky více zábavou než nudným učením. Ocenění převzal z rukou
člena komise Mezinárodní kartografické asociace Thomase Schulze prof. Vít
Voženílek, který ocenění přijel do CBS Nakladatelství s.r.o. předat osobně
(obr. 3).
Mapa získala již v roce 2020 ocenění odborné komise pro soutěž Mapa roku
České kartografické společnosti a pyšní se Zvláštním oceněním za zpestření
nabídky kartografických produktů.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad

Publikace o rozměru 170 mm x 240 mm
(obr. 1) je kolektivní monografií, která
na 241 stránkách seznamuje čtenáře nejen s unikátní kartografickou památkou
Nový a přesný popis Království českého,
pobělohorského exulanta Pavla Aretina
z Ehrenfeldu, ale i s jeho životem a dílem. Je doplněna množstvím obrázků,
barevných ilustrací a detailů povyšující
zevrubné studie mapy na čtivé dílo s názornými ukázkami a zvětšenými výřezy
z mapy.
Autoři nejprve uvádějí historické pozadí vydání Aretinovy mapy, kterým je
Obr. 1 Obálka publikace doba a události kolem bitvy na Bílé hoře
(1620). Poté představili život a dílo Pavla
Aretina a pak se již obsáhleji věnovali mapě Nový a přesný popis Království
českého (obr. 2, s. 95). Vzhledem k válečnému využití mapy se zachovalo jen
několik málo kopií. Mapa vyšla ve čtyřech vydáních (1619, 1632, 1665 a před ro-
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Obr. 2 Ukázka části mapy
tolou o měření, mírách a jednotkách na přelomu 16. a 17. století. Obsáhlou
část pak tvoří tabulkové přílohy (obr. 4) a mapové přílohy.
Kniha obsahuje faksimile druhého vydání Aretinovy mapy z roku 1632
v 91 % velikosti originálu.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad
*

OSOBNÍ ZPRÁVY

Vladimír Radouch devadesátiletý
Obr. 3 Ukázky figur s popisem

Obr. 4 Ukázka části tabulkové přílohy
kem 1747). Byla natolik výjimečným dílem své doby, např. měřítkem mapy
(1 : 504 000) nebo množstvím zakreslených a popsaných sídel (1 200), že ovlivnila další soudobou kartografickou produkci.
Na mapách byly provedeny obsahové i kartometrické analýzy a autoři poprvé identifikovali a srovnali toponyma z rejstříku i všech čtyř vydání Aretinovy
mapy. Výsledkem jsou obsáhlé tabulky s 9 600 historickými oikonymy, doplněné současnými místními názvy, tím byl vytvořen cenný soubor k poznání
sídelního a hospodářského vývoje Čech a studiu proměn jejich kartografického
ztvárnění v 17. století.
Představeny byly i další dvě mapy z téhož období, Zimmermannova z roku
1619 a Sadelerova z roku 1620, které si jsou svým topografickým obsahem
velmi podobné.
Pestrost publikace je naplněna např. ukázkami a popisem figur na Aretinově
mapě (obr. 3), ukázkou a popisem symbolů mapových značek nebo též kapi-

Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc. se narodil 18. 2. 1932 v Praze. Již během studia na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze
se stal na tehdejší katedře vyšší geodézie asistentem prof. Josefa Böhma, se zaměřením na vyrovnávací počet. Po absolvování vysoké školy v roce 1956 pokračoval na stejné katedře ve vědecké
a pedagogické práci, v níž dosáhl řady
úspěchů. Výuku náročného předmětu
zvládal na úrovni. Studenti jej respektovali a přes jeho přísnost oceňovali
jeho kamarádský přístup. Velice rádi se
někteří z nich účastnili jako figuranti při
přesných měřeních (např. deformací)
a poznávali tak v praxi oprávněnost a přínos teorie.
Kandidátskou práci „Užití ortogonálních polynomů v geodézii“ obhájil roku
1967, habilitační spis „Problém korelovaných měření v geodézii“ předložil roku
1971. Habilitační řízení však bylo z politických důvodů zastaveno. K obhajobě
a jmenování docentem došlo až roku 1990, kdy byl též zvolen do Senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Byl vedoucím nebo oponentem řady závěrečných
prací. Obecně uznávaná je jeho publikační činnost, zahrnující i spoluautorství
učebnic a skript „Teorie chyb a vyrovnávacího počtu“ a činnost lektorská. Nelze
opomenout ani zásluhy o vysokoškolský sport. Po odchodu do důchodu v roce
1995 a ukončení pracovního vztahu v roce 2005 nepřerušil styk s bývalými kolegy a studenty. Je obdivuhodné, že dosud v tak vysokém věku má zájem o veřejné dění, při setkáních s humorem jemu vlastním dává k lepšímu historky ze
svého bohatého života.
Jubilantovi, doc. Ing. Vladimíru Radouchovi, CSc., přejeme do dalších let především zdraví a životní pohodu.
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Z ČINNOSTI ORGÁNOV
A ORGANIZÁCIÍ
Rokovanie redakčnej rady
s predsedom ÚGKK SR
Pred 110 rokmi, v marci 1913, vyšlo prvé číslo časopisu Zeměměřický věstník,
ktorý považujeme za predchodcu dnešného časopisu Geodetický a kartografický obzor (GAKO). Máloktorý vedný či spoločenský odbor sa môže pochváliť
tak dlhou a nepretržitou vydavateľskou činnosťou odborného periodika. Vďaka
našim kolegom sú všetky čísla časopisov GaKO zachované a v elektronickej
podobe sú prístupné na webovej stránke časopisu. Čitatelia si tak môžu pomyselne listovať v rôznych obdobiach našej 110 – ročnej geodeticko-kartografickej histórie a oboznamovať sa s tým, s čím sa v danej dobe naši predchodcovia zaoberali: https://egako.eu/cs/archiv-casopisu/.
Časopis pretrval 110 rokov existencie nielen vďaka záujmu zo strany vydavateľov na jeho nepretržitom vydávaní, ale hlavne vďaka autorom príspevkov,
ktorí sa chcú podeliť o svoje poznatky, ale tiež aj vďaka práci redaktorov a redakčnej rady. Vzhľadom na to, že časopis vychádza každý mesiac, vyžaduje si to
systematickú prácu redakčnej rady, ktorá sa schádza 12-krát do roka. Po období,

Obr. 1 K. Leitmannová a J. Mrva

Z ČINNOSTI ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ

kedy sme v rokoch 2020 až 2022 uprednostnili skôr online stretnutia, sa v Bratislave dňa 22. 3. 2022 konalo prezenčné stretnutie redakčnej rady. Na toto stretnutie prijal pozvanie aj predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Ing. Ján Mrva (obr. 1, 2, 3), ktorý vzhľadom na svoje vymenovanie do funkcie v auguste 2020 a pandemické obdobie ešte nemal príležitosť sa
osobne stretnúť s členmi redakčnej rady GaKO.
Spoločne sme si pripomenuli nielen 110 rokov existencie časopisu, ale predseda sa zaujímal aj o detaily práce redaktorov a redakčnej rady, ktorá je pre čitateľa častokrát „neviditeľná“. Predseda ÚGKK SR Ing. Ján Mrva vyjadril svoj obdiv
systematickej práci celého kolektívu pri príprave každého jedného čísla, za jeho
propagáciu medzi čitateľmi i snahu o rôznorodosť príspevkov. Časopis má za
sebou už 10 rokov existencie už len ako elektronické médium, čo značne rozšírilo možnosti jeho dostupnosti a obľuby medzi čitateľmi. Práve vysoké čísla
návštevnosti webovej stránky časopisu sú pre vydavateľov a redakčnú radu záväzkom do ďalšieho obdobia a zároveň ocenením ich dlhoročnej systematickej práce.
Želáme časopisu GaKO do ďalších rokov veľa autorských príspevkov a veľa
spokojných čitateľov.
Ing. Katarína Leitmannová,
predsedníčka RR GaKO,
foto: Petr Mach,
technický redaktor GaKO

Obr. 2 J. Mrva a K. Raděj

Obr. 3 Predseda ÚGKK SR J. Mrva a redakčná rada GaKO
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