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Ing. Karel Diviš, CSc., Ing. Martin Lederer,
Ing. Jaroslav Trakal,
Zeměměřický úřad, Praha

Porovnání starého a nového modelu stavby Země. Možné příčiny neslapových změn zemského tíhového pole. Konfigurace Základní geodynamické sítě CR (ZGDS), popis 1. etapy tíhových měření v ZGDS. Princip vyrovnání gravimetrické sítě Helmertovou mnohoskupinovou metodou. Výsledky vyrovnání pro body ZGDS.

Comparison oj old and new model oj Earth 's structure. Possible causes oj nontidal changes oj Earth 's gravity field. Configuration oj the Basic Geodynamic Network oj the Czech Republic (ZGDS), description oj the first stage oj gravity observation in ZGDS. Principle oj adjustment oj gravity network by Helmerťs multi-group method. Results oj adjustment Jor ZGDS
stations.

S rozvojem absolutního měření tíhového zrychlení g se otevřely nové možnosti pro sledování změn tíhového pole Země
jak v jednotlivých izolovaných bodech, tak i na speciálních
polygonech nebo v plošných sítích. Současné balistické gravimetry, pracující na principu měření g metodou volného
pádu, dosahují v příznivých laboratorních podmínkách (malé
mikroseismy, ustálený barometrický tlak) přesnosti 10 nms-2
(= 1 ,uGal). Tato vysoká přesnost, v časové řadě řádově několika desítek let, je předpokladem pro zjišťování recentních
i sekulámích změn tíhového zrychlení vyvolaných přesuny
hmot uvnitř i na povrchu zemského tělesa. K lepšímu pochopení mechanismu změn tíhového pole nám poslouží nový
model stavby Země, vytvořený především na základě recentních výsledků hlubinného seizmického sondování [8].
Moderní dělení Země popisuje části klasického třívrstvého
modelu (jádro, plášť, kůra) podle jejich fyzikálního stavu
(pevný, plastický, tekutý). Rozlišuje pět zón -litosféru, astenosféru, spodní plášť (mezosféra), vnější a vnitřní jádro v závislosti na rostoucí teplotě a tlaku s hloubkou. Na obr. 1
je znázorněno porovnání klasického a moderního modelu
stavby Země.
Litosféra
zahrnuje jak kůru, tak i nejsvrchnější část
plášt~ od zemského povrchu do hloubky 100-200 km. Svrchní část litosféry zahrnující kůru je tvořena chladnými a tím
i pevnými silikáty. Silikáty bohaté na železo a hořčík v nejsvrchnějším plášti jsou poměrně chladné a pevné. Tvoří zbylou část litosféry.
Astenosféra
- v hloubce asi l5~00 km dochází k částečnému tavení stejných materiálů jako v litosféře a tvoří se
tak měkká (plastická) astenosféra. V dolní části, v hloubce
350-700 km, se stává tlak tak velkým, že spodní plášť je
pevný.
Dolní plášť neboli mezosféra
- je pevný a rozkládá
se od hloubky 700 do 2900 km.
Vnější jádro - mezi hloubkami 2900-5100 km se vyskytují takové teploty a tlaky, že těžký materiál bohatý na železo je tekutý.

Vnitřní jádro - tlak a teplota jsou v blízkosti středu
Země tak vysoké, že od hloubek větších než 5100 km tvoří
stejný materiál pevné vnitřní jádro.
Uvnitř litosféry se nachází hranice mezi kůrou a pláštěm,
na které se hustota mění skokem. Tato hranice, Mohorovičičova diskontinuita nebo též "Moho", odděluje spodní část
kůry s obsahem 50 % Si od svrchního pláště (30 % Si). V [10]
jsou uvedeny hloubky "Moho" pro území Střední Evropy,
vypočtené na základě tížnicových odchylek. Na území České

Klasický

JOOdel

(chemické složení)

M:xierní JOOdel
(fyzikální stav)

Obr. 1 Srovnání klasického a moderního modelu stavby
Země. Podle [8}.
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republiky kolísá hloubka "Moho" od 30 do 40 km a hustotní
skok dosahuje 120 kg/m3• Na rozdíl od výrazné "Moho" jsou
ostatní hranice uvnitř pláště nevýrazné a pozvolné. Malé
změny v rychlosti seizmických vln dovolují rozlišit tři oblasti - spodní litosféru, astenosféru a mezosféru. V hloubce
asi 700 km dochází ke změně rychlosti skokem.
Zemská kůra je tektonickými zlomy rozdělena na mozaiku litosférických desek (ker), které se pohybují navzájem
v plastické astenosféře rychlostmi několika centimetrů za
rok. Z těchto údajů si můžeme utvořit představu o velikosti
vzájemných posunů za delší časové období. Litosférické
desky jsou uváděny do pohybu např. konvenčními proudy
vznikajícími uvnitř svrchního pláště [8].
Neslapové změny tíhového pole Země mohou být vyvolány různými příčinami [1]:
1) variací geocentrické gravitační konstanty GM,
2) změnou tvaru a hmotnosti Země,
3) přesuny hmot v blízkosti zemského povrchu:
a) meteorologického původu - cirkulace vzdušných hmot,
srážky, pohyby erodovaných hmot, růst, tání nebo pohyb ledovců a sněhové pokrývky atd.,
b) geologického původu - vulkanické erupce, sedimentace, zhutňování, pohyby zemské kůry, pomalé pohyby
magmatu atd.,
4) všeobecnými změnami rozložení zemských hmot,
5) změnami technogenního charakteru - důlní činnost, těžba nerostů, stavba vodních děl, čerpání minerálních vod
apod.
Ad 1 a 2) Pokud existují, jejich velikost nepřekračuje 0,01
J,lms-2/rok. Mají sekulární charakter a dají se zjistit pouze absolutním tíhovým měřením.
Ad 3) Jsou co do velikosti vyššího řádu a mohou být detekovány jak absolutním, tak i relativním tíhovým měřením. Mohou být lokálního i regionálního charakteru
s dobou trvání od krátkodobých až po celá geologická
období.
Ad 4) Sem patří přerozdělování hmot, které může nastat
hlavně v jádře Země a případně v hlubokém plášti.
Vznikající variace - v důsledku plazmatického stavu
vnějšího jádra - mohou mít sekulární charakter.
Ad 5) Tyto změny často co do velikosti překrývají změny
uvedené pod body 1 až 4. Mohou trvat od několika
měsíců až po tisíce let. Zvláštní kapitolu představuje
fenomén globálního oteplování v důsledku produkce
skleníkových plynů, zejména CO2, spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách.
Spektrum možných zdrojů neslapových změn tíhového
pole podle [3] je znázorněno na obr. 2.

Moderní koncepce gravimetrické sítě je kombinací sítě
vhodně zvolených absolutních bodů navzájem propojených relativním tíhovým měřením, které umožňuje určit
hodnotu tíhového zrychlení v libovolně požadovaném místě
zemského povrchu. Absolutní body udávají rozměr a hladinu celé sítě. Proto je důležité, aby absolutní body byly
voleny nejen s ohledem na dobré plošné rozložení, ale rovněž tak, aby pokrývaly celý rozsah hodnot tíhového zrychlení. Dále popíšeme gravimetrickou síť pro tíhové zaměření
bodů Základní geodynamické sítě České republiky (ZGDS)
- viz [2].
Grafimetrická síť je tvořena 157 body. Z tohoto počtu je
15 absolutních tíhových bodů, 32 bodů ZGDS a 110 bodů
Základního tíhového bodového pole (ZTBP).
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Obr. 2 Spektrum zdrojů neslapových změn
tíhového pole Země: a - seizmická činnost,
b - mikroseizmy, c - technogenní efekty, d - vlastní
kmity Země, e - hydrologické a meteorologické vlivy,
f - sekulámí procesy, g - astronomické efekty (pohyb
pólu a pod.), h - současná přesnost měření gravimetry,
i - přesnost absolutního měření. Podle [3}.

Tíhové body jsou uspořádány do 28 profilů (obr. 3). Většina
profilů začíná a končí na absolutním tíhovém bodě. Při návrhu
tíhových profilů bylo přihlíženo též k průběhu recentních výškových změn. Profily č. 1, 3, 4, část profilu 5 a dále profily
č. 7, 8, 10 jsou vedeny ve směru gradientu výškových změn
a tudíž i očekávaných změn tíhového pole. Původních dvanáct
profilů bylo pro zlepšení tuhosti sítě doplněno o příčné profily č. 13 až 18. Síťbyla dále z toho důvodu rozšířena i o absolutní body situované na území Polska (1), Slovenska (3) a Německa (4) pomocí profilů č. 19 až 28 (obr. 3).
Na obr. 3jsou zobrazeny hlavní hlubinné tektonické zlomy
(podle [11 D, které vytváří mozaiku tektonických ker Českého masivu.

Na absolutním tíhovém měření se podílely tři instituce vybavené balistickými gravimetry - rakouský Bundesamt fůr
Eich- und Vermessungswesen, Wien (BEV), s aparaturou 11LAG-6, americká Defense Mapping Agency (DMA)* s gravimetrem AXIS FG 5 č. 107 a německý Institut fůr Angewandte Geodasie (lfAG) ** s gravimetremAXIS FG 5 č. 101.
Do první etapy tíhových měření bylo použito následujících
17 absolutních měření na 15 bodech:
BEV: 1992 - 80 Pecný, 1993 - 83 Žilina, 402 Modra, 1995
- 51 Litoměřice, 52 Benešov nad Černou, 54 Valtice, 199860 Svitavy.
DMA: 1993 - 79 Polom, 80 Pecný, 1996 - 407 Liesek.
IfAG: 1994 - 501 Dresden, 503 Bamberg, 1995 - 53 Kraslice, 80 Pecný, 502 Plauen, 504 Wettzell, 6997 Ksiaz.
Relativní tíhové měření provedl Zeměměřický úřad (ZÚ)
dvěma gravimetry LaCoste Romberg G č. 176 a č. 1068 v letech 1996-1998 trojnásobnou (1996), respektive čtyřnásobnou profi1ovou metodou (1997, 1998). V roce 1997 byl na
části profilů použit gravimetr LaCoste Romberg G č. 137 výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartogra-

* Nyní National Imageryand Mapping Agency.
** Nyní Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie.
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Obr. 3 Schéma tíhového měření v Základní geodynamické síti České republiky - 1. etapa 1996 až 1998; hlavní tektonické
zlomy převzaty z [11].

fického Zdiby. Na zaměření profilu Č. 19 Polom - Ksiaz se
podílel kromě ZÚ rovněž Instytut Geodezji i Kartografii
Warszawa (IGiK) se čtyřmi gravimetry LaCoste Romberg
G Č. 1012, Č. 1036, Č. 1078 a Č. 1084.
Profil Č. 4, spojující absolutní body 51 Litoměřice, 80
Pecný a 52 Benešov nad Cemou, a jdoucí převážně po bodech hlavní gravimetrické základny (ZTBP), byl zaměřen třikrát (1996, 1997, 1998). Třikrát byly rovněž zaměřeny profily Č. 25, 27 a 28, končící na německých absolutních bodech
501 Dresden, 502 Plauen a 504 Wettzell. Profil Č. 26 na německý absolutní bod 503 Bamberg byl zaměřen čtyřikrát
(1996, 1997 dvakrát, 1998).

- parametry chodu v jednotlivém denním úseku
(ao + da, b, c, d, e),
- rozměrový koeficient gravimetru (pro každý rok)
k= 1 + Y,
- hodnoty tíhového zrychlení X v tíhových bodech.

Za měřenou veličinu pokládáme relativní hodnotu tíhového
zrychlení gn která je s úplnou hodnotou tíhového zrychlení
g vázána vztahem

kde goje posun. Relativní hodnoty gr jsou během měření denního úseku závislé na chodu gravimetru

kde (j = O platí pro měření před skokem v chodu, (j = 1 po
skoku. Dále přijmeme ao = go. V procesu vyrovnání denního.
úseku máme tři typy neznámých:

Vyrovnání sítě bylo provedeno Helmertovou mnohoskupinovou metodou*** [4,6,7, 12, 13]. Její princip spočívá v rozdělení neznámých v každé skupině (dílčí síti) na dva typyvnitřní, přítomné pouze v jednotlivé dílčí sítí, a vnější.
Denní úsek tvoří dílčí síť nejnižšího stupně. Označení x vektor vnitřních neznámých v jednom denním úseku (parametry
chodu) a y vektor vnějších neznámých příslušejících jed-
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Číslo bodu
ZGDS

Název bodu

GRAV

rf>

A

o, "

o, "

H(Bpv)

g

m(g)

m

j1ms-z

j1ms-z

Poznámka

9800 000+
I

80.00

495451

144713

534,42

3294.70
171.70

CHRA

504905

145814

295,78

9332,716
10 480,437

0,056

3

CHEB

500344

122413

487,92

9478,825

0,133

5

271.70

PRHA

501100

142628

293,95

10 123,526

0,170

6

3137.70

KOTO

492748

134004

500,97

8945,224

0,152

7

2024.00

DODO

483859

142625

670,25

7706,164

0,133

8

3429.70

SITA

494727

162907

447,53

9689,015

0,148

9
10

3456.99

DUKOPOMB

490509

161053

377,55

9117,337

0,163

3637.70

BYCE

490412

17 57 56

8663,553

0,149

11

173.70

BRNO

491040

163554

384,54
212,25

9569,377

0,172

12

53.99

CEHOPOMB

502202

123719

880,00

8697,568

0,169

13

2020.70

CEBU

485633

142804

398,56

8553,847

0,182

4

PECNYABSB

14

3610.70

CETE

494348

183532

330,35

9723,745

0,178

15

3358.70

JIVA

492056

1535 10

537,00

8930,590

0,152

16

3412.99
3494.70

KRALPOMB
KRNO

500700
500258

164623

613,00

9303,510

0,189

17 4509

296,36

10153,713

0,182

18

3098.99

MEDSPOMB

5034 19

132835

853,17

2043.99

MIKUPOMB

484934

163835

344,60

9035,235
8754,488

0,216

19
20

3383.70

MOBU

490232

154730

465,14

9011,972

0,202

21

3537.70

NESO

490830

170628

3514.70

OLOM

493526

171823

318,22
222,40

8987,308

22

9679,649

0,162
0,146

23

2016,70

PLAN

492200

144209

0,179

3129.70

PLZE

494657

13 23 05

412,22
346,48

9017,941

24

9672,560

0,128

25

3326.70

PODE

501000

150550

187,49

10 391,699

0,198

26

3074.70

PMDA

494033

1241 10

8762,815

0,153

RUm
TECE

503631

154240

687,20
485,47

10 171,894

0,172

10 296,726

0,146

8838,793

0,147

17

27

3314.70

GOPEexentr

0,163

0,163

niv. bod č. 18.3

excentr. H z mapy

excentr, H z mapy
Zzb11, n.b.č. 71
niv. bod H (13)

excentr, n.b.3.1

503820

135050

VAPO
491501
BYSTŘICE P.L. 485844

180006

243,62
398,48

1745 13

359,70

8741,581

0,124

LOPE excentr

155611

378,29

9733,501

0,179

niv.b.25

490949

13 1656

502103

16 1929

957,25
748,14

7735,571
9188,423

0,193
0,112

Zab, niv.b.č. 111g

28

3092.70

29

3532.70

30

3544.01

31

3346.70

VRKO

4951 32

32

3158.70

RUDA

34

79.70

POLI

nomu dennímu úseku (neznámé hodnoty tíhového zrychlení
a rozměrový koeficient gravimetru). Rovnici oprav pro jeden
denní úsek pak zapíšeme ve tvaru

Pokud pro rovnice oprav platí váhová matice P a podmínka
minima přejde na tvar

je výhodnější rozložit váhovou matici P na součin matic P
(PI/Z)T plIZ a podmínku minima (6) nahradit podmínkou
A - matice koeficientů u vnitřních neznámých,
B - matice koeficientů u vnějších neznámých,
y - vektor oprav,
[ - vektor měřených veličin.

a rnisto oprav y uvažovat opravy y'.
Z rovnic oprav (5) dospějeme k normálním rovnicím
ATAx + ATBy - AT[ = O,
BTAx + BTBy - BT[ = O.

=
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ATA
BTA

=N
=N

II,

ATB =NI2,

2h

BTB

AT[

= Nn,

+ N12y

-

KI

N21X + N22y -

K2

Nllx

BT[

= gh
= g2.

= 0,
= o.

Předpokládáme,
že det N II > O. Po eliminaci
známých x dostaneme redukovanou rovnici

vnitřních

ne-

Nr = N22- N21 NIl-IN12,
Kr = g2 - N21 N11-l KI·

pro dílčí vyrovnání skupin s regulární
normálních rovnic nebo

maticí redukovaných

v případě vyrovnání skupin se singulární maticí redukovaných normálních rovnic. Matice N/ je pseudoinverzní
maticí k matici Nr. Symbolem Qyyje označena matice váhových
koeficientů.
Vnitřní neznámé
(11), odkud

x

vypočteme

z první normální

rovnice

kde n je počet rovnic oprav, ml je počet neznámých x a m2
je počet neznámých y. Chyby vyrovnaných veličin se počítají podle vztahů
mxi
my;

= moQxixi, i = 1,
= moQyiy;, i = 1,

145

Ve 2. kole mnoho skupinového vyrovnání se slučují do dílčí
sítě denní úseky zaměřené jedním gravimetrem, zadává se
váha gravimetru a požadavek na vyrovnání rozměrového koeficientu. S ohledem na stabilitu výpočtu musí být neznámé
rozměrové koeficienty zařazeny až za neznámé hodnoty tíhového zrychlení.
Ve 3. a dalších kolech mnohoskupinového
vyrovnání se
slučují jednotlivé dílčí sítě bez omezení. Je možné mezi sebou kombinovat dílčí sítě různých úrovní a různých kol.
Absolutní měření na tíhových bodech se zařadí do vyrovnání až v závěrečném kole. Platí pro ně rovnice oprav ve tvaru
(4). Zařazením absolutních bodů do sítě se úloha regularizuje.
Praktický výpočet vyrovnání sítě pro zaměření ZGDS byl
proveden na sálovém počítači IBM 4381 podle software ZÚ.
Všechna relativní tíhová měření gravimetry byla uvažována
se stejnou vahou p = 1 a absolutní měření s vahou p = 4.
Vnitřní neznámé (parametry chodu) nebyly počítány. Charakteristiky vyrovnání:
1996-1998
měřické období
jednotková střední chyba ma
0,220 J1llls-2
počet denních úseků
321
počet rovnic oprav
2503
počet určovaných rozměrových koeficientů
gravimetrů
11
počet neznámých hodnot tíhového zrychlení
155
počet nadbytečných pozorování
1521
počet absolutních měření (1992-1998)
17
počet absolutních bodů
15
počet neznámých chodu
816.
Výsledky
v tab. 1.

vyrovnání

pro 32 bodů ZGDS jsou uvedeny

Výsledky vyrovnání tíhových měření v letech 1996-1998
jsou výchozími daty pro sledování a výzkum změn tíhového
pole v bodech ZGDS České republiky. Síť hlubinných zlomů
Českého masivu (obr. 2), který zaujímá převážnou část území
České republiky, je geologicky velmi stará a patří ke klidným geologickým formacím. Lze předpokládat, že změny tíhového pole budou velmi malé a pozvolné a projeví se až za
delší časové období, řádově desítky let. Kjejich odhalení opakovaným měřením bude třeba zvýšit přesnost gravimetrické
sítě. Jednou z cest vedoucích ke zvýšení přesností je zvýšení
počtu absolutních tíhových bodů. V příští etapě tíhových měření v ZGDS se předpokládá rozšíření absolutních bodů na
území ČR na patnáct, které budou rozloženy po celém státním území. Tím se dosáhne lepší tuhosti gravimetrické sítě.
Kromě toho by bylo vhodné provést co největší počet absolutních měření v blízkosti bodů ZGDS. Vyšší přesnosti relativních tíhových měření lze dosáhnout nasazením vyššího počtu gravimetrů nebo opakováním měření za různých observačních podmínek.

ml,
m2.

V 1. kole mnohoskupinového
vyrovnání se provede vyrovnání jednotlivých denních úseků. Smyslem tohoto separátního vyrovnání je posouzení kvality úseku. V rovnicích
oprav (3) je pro parametry chodu uvažován polynom maximálně 3. stupně s možnosti 3 skoků. Dále se pokládá k = 1,
tj. v (3) Y
Jako vnitřní neznámé jsou uvažovány parametry chodu gravimetru, jako vnější neznámé hodnoty tíhového zrychlení v jednotlivých bodech denního úseku.

= o.
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Snížení vlivu terestrické refrakce
využitím radiační bilance zemského
povrchu
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Využití teorie radiační bilance zemského povrchu pro snížení vlivu terestrické reJrakce při trigonometrickém určování převýšení v plochém terénu.

Application oj theory oj radiation balance oj Earth's surface to reduction oj injluence oj terrestrial refraction during trigonometrical determination oj altitude differences in plane regions.

Příspěvek úzce souvisí s článkem [1], kde autoři uvádí stručnou teorii refrakce, metody zkoumání a určování vlivu refrakce a rovněž uvádí výsledky experimentálních měření časového sledování oboustranně měřeného zenitového úhlu
v účelové síti ve Starém Městě pod Sněžníkem.
Zde uvedeme další možný postup, pro snížení vlivu terestrické refrakce při trigonometrickém určování výškového
rozdílu v plochém terénu, vycházející z teorie radiační bilance zemského povrchu.

Na vodorovný zemský povrch dopadá za jednotku času jednak přímé sluneční záření r = I sin he (he je úhlová výška
Slunce nad ideálním obzorem), jednak rozptýlené sluneční
záření J a jejich součet tvoří globální záření Q. Intenzitu přímého slunečního záření na zemském povrchu lze vyjádřit
vztahem I = Clo, v němž 10značí solámí konstantu = 1,37
kWm-2, C vyjadřuje poměr střední k okamžité vzdálenosti
Země od Slunce a propustnost zemské atmosféry pro přímé
sluneční záření.

Krátkovlnné sluneční záření, aťjiž přímé nebo rozptýlené,
je pohlcováno a odráženo. Odrazová schopnost zemského povrchu bývá vyjádřena bezrozměrnou veličinou zvanou albedoA.
Množství tepla, jež získává jednotka vodorovné plochy
zemského povrchu za jednotku času absorbováním slunečního záření, je dáno vztahem

Kromě absorbování slunečního záření zemský povrch vyzařuje tepelnou (dlouhovlnnou) radiaci a tím se ochlazuje.
Kdyby zemský povrch vyzařoval jako dokonale černé těleso,
bylo by množství jím vyzařované radiace G dáno StefanBoltzmannovým zákonem

kde

<T

je Stefan-Boltzmannova konstanta

=

1,38.10-23 JK-t,

Toje teplota černého tělesa v kelvinech (K). Pro reálný zem-

ský povrch lze [2] psát
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kde O je kladné číslo < 1, které vyjadřuje vyzařovací schopnost daného povrchu. Podle [2] nabývá hodnot 0,85 až 0,99.
Tepelnou radiaci vyzařuje i zemská atmosféra a tok této
radiace směřující dolů, měřený v úrovni zemského povrchu,
se nazývá zpětným zářením atmosféry E. Na vzniku zpětného záření se z plynných složek atmosféry největší měrou
podílí vodní pára.
Podle Kirchhoffova zákona jednotka plochy zemského povrchu za jednotku času absorbuje množství tepelné radiace

o

oE.
Pro radiační režim zemského povrchu má velký význam
tzv. efektivní vyzařování E, které je rovno rozdílu vlastního
vyzařování zemského povrchu G a zpětného záření atmosféry
absorbovaného tímto povrchem oE, tj. [2]

Rozdíl mezi celkově pohlceným slunečním zářením (1)
~ efektivním vyzařováním (4) je celkovou radiační bilancí
R zemského povrchu

Radiační bilance R má podstatný vliv na rozdělení teploty
v půdě a v přízemní vrstvě atmosféry [2], na procesy vypařování a další jevy.
Radiační bilance se mění v závislosti na zeměpisné šířce
qJ, období roku a dne, povětrnostních podmínkách atd. Celodenní průběh radiační bilance je znázorněn na obr. 1 podle
[3], kde 1 je radiační bilance, 2 přímé sluneční záření I, 3
zpětné záření atmosféry oE, 4 rozptýlené záření f, 5 odražené krátkovlnné záření Q A, 6 efektivní vyzařování E, 7 vyzařování zemského povrchu G.

Ve dne obvykle převažuje příkon slunečního záření nad
efektivním vyzařováním a radiační bilance R je kladná.
V noci chybí sluneční záření a radiační bilance nabývá záporných hodnot, neboť efektivní vyzařování má zpravidla
kladnou hodnotu (až na výjimečné případy, kdy zpětné záření atmosféry je větší než vlastní vyzařování zemského povrchu).
Průchod radiační bilance nulou (R = O) pro dané měření
nastává při výšce Slunce hB= 10° až 15° a tedy nikoliv přesně
při východu nebo západu Slunce.
V tab. 1 [4] je uvedena střední doba průchodu radiační bilance nulou ráno (tI) a večer (12) uprostřed každého měsíce
pro = 50° v čase SEČ.
Pro všechny měsíce roku, spolu s dobou východu a západu
Slunce, jsou hodnoty tI a t2 uvedeny v [5].
Vliv oblačnosti a albeda na radiační bilanci je podle [3]
znázorněn na obr. 2 a obr. 3. Doba průchodu radiační bilance
nulou se mírně posouvá.
V [6] byla nalezena vysoká korelace mezi dobou průchodu
radiační bilance nulou a dobou vzniku a rozpadu noční radiační inverze v přízemní vrstvě vzduchu (1,5-2 m). Dále byla
nalezena význačná korelace mezi radiační bilancí R a rozdílem teplot vzduchu ve výškách 0,2-1,5 m nad zemským povrchem. Těchto poznatků využijeme pro návrh vhodného období a postup měření při určování převýšení v plochém terénu
trigonometrickým způsobem.

K atmosférické refrakci nedochází, je-li gradient indexu lomu
vzduchu roven nule. V praxi, při trigonometrickém určování
výškového rozdílu v plochém terénu při oboustranně a současně měřeném zenitovém úhlu, určujeme refrakční koefi-
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Měsíc
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[hl
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5až7
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t2
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4až6
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4až6
18 až 20
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4až6
17 až 19

,..,f
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IX

X

5až7
16 až 18

5 až 7
16 až 18

6až8
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R

1
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....,
R
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15 až 17

0,30

°t

30
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1 - nad úhorem
2 - nad o~imy
Obr. 3

cient z oboustranné záměry [1]. K refrakci pak nedochází,
je-li refrakční koeficient roven nule. S ohledem na dříve popsané jevy lze za vhodné období pro měření považovat dobu
kolem vzniku a rozpadu noční inverze, tj. v období s nulovou radiační bilancí (Ř = O). K anulování radiační bilance
zemského povrchu dochází v období cca 0,5-2,5 h po východu Slunce a 2,5-0,5 h před západem Slunce. Proto doporučujeme měřit symetricky k okamžiku, kdy R = O, a to
cca po dobu 1,5 h před a po R = O, v co možná nejkratších
časových intervalech. Tento postup byl úspěšně vyzkoušen
při metodě měření k laserové záměrné přímce [7, 8]. V případě trigonometrického měření sestrojíme grafickou závislost trigonometricky určeného převýšení na refrakčním koeficientu k. V okolí R = O průběh aproximujeme lineární
funkcí h = a k + b a pro refrakční koeficient k = O určíme
hledané převýšení h(O) = b.

V práci [1] je publikován časový průběh refrakčního koeficientu určeného z oboustranné záměry (obr. 4). Měření probíhalo v druhé polovině září.
Z obr. 4 vyplývá, že k anulování radiační bilance zemského
povrchu R = Odochází přibližně v 16 hodin SEC; proto podle
shora uvedené metodiky použijeme naměřených hodnot, respektive vypočítaných refrakčních koeficientů, z intervalu
cca 1,5 h před a 1,5 h po tomto okamžiku. V tab. 2 jsou uvedeny hodnoty času měření t (SEC), refrakční koeficient k (určený z oboustranné záměry) a převýšení h vypočítané z obou-

stranně měřených zenitových úhlů', centrovaných a redukovaných na spojnici stabilizačních znaků a šikmé vzdálenosti
(spojnice) stabilizačních znaků (1701,878 m).

dostáváme pro parametry regresní přímky hodnoty:
a = - 0,08823 (sa = 0,01330) a b = 10,13386 m (Sb = 0,00363
m) a koeficient korelace r = -0,957.
Pro určení hledaného převýšení h dosadíme do (6) za refrakční koeficient k = O a dostáváme h(O) = b = 10,134 m.
Tuto hodnotu porovnáme s hodnotou převýšení získanou
velmi přesnou nivelací hvPN = 10,131 m. Rozdíl !!JI = -0,003
m je v rámci směrodatné odchylky Sb.

t [hl

k

h [ml

14:42

-0,280

10,1558

15:32

-0,142

10,1427

15:42
16:32

-0,120
0,124

10,1355

16:42

0,157

10,1264

17:32

0,541

10,0780

10,1400
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Obr. 4 Časová změna refrakčního koeficientu
určovaného Z oboustranné záměry

Ke snížení vlivu terestrické refrakce při trigonometrickém
určování výškového rozdílu v plochém terénu při oboustranném a současném měření zenitových úhlů byla využita
teorie radiační bilance zemského povrchu aplikovaná na průběh časové změny refrakčního koeficientu určovaného
z oboustranné záměry. Přesto, že naměřené hodnoty nebyly
získány zcela podle doporučovaného postupu měření - měřit symetrickr k okamžiku, kdy R "'"O, a to cca po dobu 1,5
h před a po R "'"O, v co možná nejkratších časových intervalech (lze očekávat, že měření by mohlo probíhat po 15 minutách, čemuž by odpovídal soubor měření n = 13) - je
v tomto případě velmi kvalitního měření přesnost výrazně
lepší než přesnost technické nivelace.
Příspěvek byl vypracován v rámci Výzkumného záměru
ČVUT CEZ 104/98:210000022.
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Testování totálních stanic s pasivním
odrazem

Ing. Bc. Jana Marešová,
katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze

Teoretické rozbory pro testování totálních stanic s pasivním odrazem. Stanovení divergence laserového svazku, vliv náklonu
odrazného povrchu a odklonu dálkoměrného svazku od záměrné přímky na změnu měřené vzdálenosti. Experimentální ověření teoretických rozborů. Vyhodnocení experimentálního měření na speciální přípravek "destička ", který umožňuje libovolné
natáčení odrazné desky.

Theoretic analysis oj testing oj total stations by passive reflection. Determination oj laser beam divergence, influence oj tilted reflection surface and deviation oj telemetric bundle Jrom line oj sight to changes in measured distances. Experimental
testing oj theoretical analyses. Evaluation oj experimental testing oj measurement to a special tool ("disc") enabling arbitrary rotation oj reflecting disc.

Modernizace měření geometrických parametrů stavebních
objektů metodami inženýrské geodézie úzce souvisí s volbou měřických přístrojů a pomůcek. V současnosti se dostávají do praxe moderní totální stanice, které nepoužívají pro
měření délek odrazné hranoly nebo terče. Jedná se o totální
stanice s pasivním odrazem, které, s ohledem na jejich přesnost a možnosti, slouží především pro měření ve stavební
praxi.
Pro testování byla zapůjčena totální stanice Leica TCR 307
od společnosti GEFOS, a. s., Praha, a totální stanice Topcon
GPT-1004 od společnosti GEODlS Praha, s. r. o.
V rámci experimentálního testování bylo uskutečněno několik měřických akcí:
I) Zaměření fasády severního křídla budovy Masarykovy koleje v Praze pomocí obou totálních stanic, a to prostorovou
polární metodou ze dvou stanovisek a metodou protínání ze
směrů a délek. Při měření byly vyměněny totální stanice na
stanoviscích základny a tedy každá totální stanice tvořila samostatnou dvojici (totální stanice Leica a Topcon nebyly vzájemně kombinovány). Dále byla fasáda zaměřena pomocí
dvou teodolitů Theo O IO A metodou protínání ze směrů a fotogrammetricky s využitím komor UMK. Pro fotogrammetrické snímkování bylo použito fotografování ze dvou stanovisek. Na obou stanoviscích byl použit normální případ
s vodorovnou osou záběru.
2) Mnohonásobné měření délek na speciální přípravek "destička", který umožňuje libovolné natáčení destičky ve vertikálním i horizontálním směru. Na destičce byly použity
různé materiály. Na hliníkovou destičku byla pro prvá měření nalepena papírová samolepka. Pak byla místo papírové
samolepky použita odrazná fólie Leica o rozměru 60 x 60
mm. Při měření bylo použito různých kombinací odrazného
povrchu a dálkoměru. Tímto experimentem lze zjistit schopnost odrazu dálkoměrného svazku pro různé odklony proměřované desky, dále pak odklon dálko měrného svazku od
záměrné přímky.

3) Měření na přípravek "zalomená deska" umístěný na pojízdné optické lavici. Při tomto experimentu byla zaměřována
délka ve stále stejném směru s tím, že zalomená deska byla
posouvána po určité hodnotě po optické lavici. Tak lze zjistit odklon měřického laserového svazku od záměrné přímky
dalekohledu a velikost jeho stopy pro danou délku v daném
směru.
4) Měření na přípravek "pravý roh", jehož tvar nahrazoval
vnitřní pravý roh (např. místnosti). Tímto přípravkem je
možno podle vertikální osy natáčet a tak zjišťovat chování laserového svazku v rozích.
Článek je věnován zejména zhodnocení a závěrům plynoucím z experimentu ad 2); další experimenty budou rozvedeny v dalších pojednáních.
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kde je x vzdálenost od středu soustavy O ve směru osy X (tzn.
od polohy světelného zdroje),
1 polovina základny stopy laserového svazku ve směru osy
Y.
Totální stanice Leica TCR 307 (obr. 1) má k dispozici elektrooptický infračervený dálkoměr HR (IR) o vlnové délce
0,780 J.lffi, který pracuje na frekvenční bázi 100 Mhz == 1,5 m.
Dálkoměr je koaxiální, při standardním měření dosahuje
vnější přesnosti udávané výrobcem 2 mm + 2 ppm a používá
se pro měření s hranolem i odraznými fóliemi a má několik
měřických modů.
Druhý dálkoměr, který lze pro měření Leicou použít, je viditelný laserový dálkoměr LS (RL) o vlnové délce 0,670 pm,
který pracuje také na frekvenční bázi 100 Mhz == 1,5 m, aje
opět koaxiální. V manuálu je uváděna velikost laserové stopy
lichoběžníkového tvaru asi 14 x 7 mm na 20 m a 20 x 10 mm
na 50 m, dosah měření 1,5 m-80 m podle atmosférických
podmínek, druhu povrchu a barvy cíle. (Podle firmy GEFOS,
a. s. [1] je velikost laserové stopy asi 12 x 4 mm na 50 m a 25
x 20 mm na 80 m.) Přesnost měření pro mód měření "krátké"
je uváděna chybou 3 mm + 2 ppm. Dálkoměr je používán pro
měření bez hranolu, ale lze jej využít i pro měření na hranol,
a to pro velké vzdálenosti (až 5000 m). Pro další výpočty budou použity pouze hodnoty převzaté z manuálu.
Podle velikosti laserové stopy ve vzdálenosti 20 m a 50 m
lze odvodit vztah pro divergenci svazku 8, která je použita
v dalších kapitolách článku. Určení hodnoty divergence je
založeno na jednoduchém lineárním modelu průchodu laserového svazku. Pro tuto aproximaci vyplývá, že svazek nemá
bodový zdroj a pro zjištění divergenčního úhlu je nutné vytvořit bodový zdroj fiktivní (obr. 2).
Rovnice vnějších přímek dálkoměrného svazku (obr. 2)
pro vodorovný směr (1) a svislý směr (2) mají tvar

Přístroje řady GPT-1000, tedy i tento přístroj, jsou vybaveny
pulsním dálkoměrem, pro který je uváděna přesnost pro normální mód (s hranolem) chybou 3 mm + 2 ppm s dosahem
do 6000 m a pro mód bez hranolu 10 mm s dosahem od 3 m
do 130 m podle odrazného povrchu. U přístroje Topcon GPT
1004 nebyla v technických parametrech divergence laserového svazku uvedena.
Závěr č. 1: Z rovnic (1) a (2) vychází vzdálenost fiktivního středu dálkoměrného svazku pro totální stanici Leica x =
= - 50 m od polohy světelného zdroje, polovina divergenčního úhlu pro vodorovný směr ~ = 20,6" a pro svislý směr
Ov = 10,3".

Z experimentu ad 3) byly získány hodnoty základny stopy
svazku 2 1,které lze porovnat s hodnotami teoretickými (1)
- viz tab. 1; teoretická hodnota pro totální stanici Topcon není
uvedena.
Závěr č. 2: Z tab. 1 vyplývá, že experimentálně zjištěná
hodnota základny stopy svazku je větší než hodnota teoretická. Tento rozdíl lze připsat několika vlivům: nejsou přesně známy charakteristiky laserového svazku, divergence je
počítána z aproximačního lineárního vztahu, experimentální hodnota je určena s určitou nepřesností, vlivem optiky
a prostředí laserový svazek ztrácí svou homogenitu a jeho
hodnoty pak neodpovídají teoretickým předpokladům. Deformace laserového svazku je zřejmá z obr. 4, kde je zobrazena "destička" se stopou svazku (Leica) v červené
složce RGB obrázku (proto není patrný energetický střed
stopy).
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Tab. 1 Experimentální
ku - obr. 4)

ověření vzorce (I) - základna

stopy svazku pro délku 7,0 m (z optické lavice) a délku 29,S m (ze sním-

experiment. hodnota

délka

přístroj

teoretická hodnota

7,Om

Leica TCR 307

0,0114 m

0,0175 m

0,0061 m

(0,030-0,016)
0,0230 m

(0,0141-0,0001)
0,0071 m

29,5 m

Leica TCR 307

0,0159 m

7,Om

Topcon GPT 1004

-

rozdíl

cca 0,0450 m

-

Obr. 4 Stopa laserového svazku na "destičce" totální
stanice Leica ve vzdálenosti 29,5 m, černý kříž zobrazuje
točné osy destičky. Totální stanice byly zacíleny
na tento kříž

vzad). Pro jakýkoli náklon dochází ke zvětšování
D, jak je patrné ze vztahu (3) a obr. S
Teorie vychází z geometrického
základu a neuvažuje fyzikální vlivy, odrazivost materiálu, vliv optiky přístroje, vliv
průchodu laserového svazku prostředím apod.
Z uskutečněných experimentů (experiment ad 3) je zřejmé,
že výsledná délka je průměrem ze všech částí vráceného odraženého svazku. Pro zjednodušení
lze uvažovat (ve vertikálním či horizontálním
směru) symetrický průřez svazku
v daném směru za úsečku a pro tuto průmětovou úsečku dále
provádět odvození.
Níže uvedená základní odvození určují vztah pro výpočet
změny vzdálenosti při náklonu odrazného povrchu od roviny
kolmé k ose dálkoměrného svazku v daném směru (horizontálním (Hz) či vertikálním (V)) za podmínky, že dálkoměrný
svazek je totožný se záměrnou přímkou a vztah pro výpočet
změny vzdálenosti při odklonu dálkoměrného svazku od záměrné přímky dalekohledu.

Z obr. S je patrné, že při náklonu odrazného povrchu dochází
k prodlužování
měřené délky úměrně zvětšujícímu
se náklonu. Na zvětšování délky nemá vliv způsob náklonu (vpřed,

x' = l

(tglp _
l

s~n X sin Ip)
sm (Ip+ X)

vzdálenosti

,

= D tg 8-,
2

polovina průmětové úsečky v daném směru (Hz
či V), vypočtené z (4),
Ip úhel náklonu odrazné desky,
X = 1d2 - 8/2 - pomocný úhel,
8 divergenční úhel svazku,
D vzdálenost při kolmém postavení odrazné desky
(pro stanici Leica + SO m - viz závěr č. 1).
Na grafu I je zobrazena hodnota x' v závislosti na náklonu
odrazné desky. Ze vzorce (3), (4) je patrné, že výsledná hodnota x' závisí na divergenci svazku, měřené délce a úhlu náklonu.
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Graf 1 Hodnoty x' pro polovinu horizontálního divergenčního úhlu totální stanice Leica
. 3, 20 a 100m + 50 m (závěr č. 1)

o,. = 0,005729577°

a vzdálenosti
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Obr. 6 Schematický obrázek pro stanovení vlivu odklonu
dálkoměrného svazku od záměrné přtmky

Oprava Xo měřené délky D' z odklonu dálkoměrného
svazku od záměrné přímky je tedy počítána podle vzorce

kde je q> úhel náklonu odrazné desky v daném směru (záleží na znaménku, viz obr. 6),
D' měřená vzdálenost (podle závěru Č. 3 není redukována o hodnoty x' , x' respektive x"),
E úhel odklonu dálkoměrného svazku od záměrné
přímky v daném směru (záleží na znaménku, viz
obr. 6),
D vzdálenost k odrazné desce při jejím kolmém postavení k záměrné přímce (změnu vzdálenosti
D vlivem odklonu dálkoměrného svazku zanedbáváme).

Závěr č. 3: Z grafu I je patrné, že pro malý divergenční úhel
jsou hodnoty x' pro měřené délky minimální a můžeme je
proto v dalších výpočtech zanedbat. Výsledná délka bude
shodná s délkou měřenou.
3.2 Vliv odklonu
né přímky

dálkoměrného

svazku

od záměr-

Z obr. 6 je zřejmé, že při odklonu dálko měrného svazku e od
záměrné přímky dochází ke zkracování či prodlužování měřené délky, a to v závislosti na velikosti a směru náklonu odrazné desky, velikosti a směru odklonu dálkoměrného svazku
od záměrné přímky a na měřené délce.
Na detailu A (obr. 6) je zobrazena hodnota x", která se vypočítá podle (3) s uvážením q> = q> - E. Jelikož je hodnota x'
zanedbávána (podle závěru č. 3), bude zanedbána i hodnota
x', a tím z dalšího výpočtu vymizí i hodnota x" (obr. 6).

V grafu 2 je zobrazena hodnota opravy Xo (v jednom směru)
v závislosti na náklonu desky a odklonu dálkoměrného
svazku od záměrné přímky. Ze vzorce (5) je patrné, že výsledná oprava závisí na směru a velikosti náklonu odrazné
desky, směru a velikosti odklonu dálkoměrného svazku od
záměrné přímky a měřené délce. Nezávisí již na divergenci
svazku, neboť zanedbáváme x" (závěr Č. 3).
Poznámka: při e = 0,08° je střed dálkoměrného svazku na vzdálenosti 20 m příčně odchýlen o cca 28 mm od záměrné přímky v daném kladném směru.

Závěr Č. 4: Z grafu 2 je patrné, že oprava měřené vzdálenosti,
pokud je dálkoměrný svazek odkloněn od záměrné přímky,
radikálně roste při velmi velkém úhlu náklonu odrazné desky.
Pro hodnotu nulového náklonu odrazné desky a nebo nulového odklonu dálkoměrného svazku je oprava měřené délky
zanedbatelná. Proto doporučuji, při nejistotě shodnosti dálkoměrného svazku se záměrnou přímkou, neprovádět měření
pod velkým úhlem dopadu. V praxi je vhodné provádět kon-
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Graf 2 Oprava měřené délky Xo pro vzdálenost 20 m (závěr Č. 3) v závislosti na úhlu náklonu odrazné desky cp a odklonu
dálkoměrného svazku od záměrné přímky 8

trolu shodnosti záměrné přímky s dálkoměrným svazkem
a přístroj rektifikovat.

Na grafu 3 je možné porovnat teoretické hodnoty (6) a naměřené hodnoty získané z experimentu. Při experimentu byla
proměřována "destička" (obr. 4), u níž byly měněny náklony
- podle vertikální osy v rozsahu (-60°, +30°) a podle horizontální osy v rozsahu (-70°, +70°); definice směrů je patrná
z obr. 7.

Z experimentu "optická lavice" byla získána hodnota odklonu dálko měrného svazku v horizontálním směru pro totální stanici Leica e = 0,01558°, což odpovídá odklonu 8,0 mm
vpravo ve vzdálenosti 29,5 m (obr. 4) a 2,3 mm ve vzdálenosti 8,5 m. Pro stanici Topcon e = -0,00880° (na 29,5 m =
= 4,5 mm vlevo, na 8,5 m = 1,3 mm).
Z obr. 4 byla odměřena také hodnota pro vertikální úhel
odklonu pro totální stanici Leica, který dosahoval hodnoty
0,007795°. Mimo jiné byla kontrolně zaměřena i hodnota horizontálního odklonu dálkoměrného svazku od záměrné
přímky.
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Topcon - vzdálenost 29,5 m, 1. poloha dalekohledu,
horizontální směr
náklon destičky cp o

Leica - vzdálenost 29,5 m, 1. poloha dalekohledu,
horizontální směr
náklon destičky cp o
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Leica
dálkoměr
papír-8,5 m

RL - pasivní odraz
změřeno v celém
rozsahu

HR - pro měření na hranol

HR- folie

HR-přesný

-

-

-

-

změřil

změřeno v celém rozsahu

(_10°, +20°) -50°,50°,40°
-40°
(_30°, +30°)
(-40°, +30°)
(-30°,30°)

nesprávné délky na
okrajích intervalů

-

změřeno v celém
rozsahu
papír - 29,5 m

-

nesprávné délky na
okrajích intervalů

fólie Leica - 8,5 m

-

-

nezměřil
podle Vosy
fólie Leica - 29,5 m

-

-

nezměřil

podle H osy podle Vosy

nesprávné
délky

nebylo
měřeno

-70°,70°

_60°

_70°

_40°

podleH osy
(-70°, -50°),
(+50°, +70°)
-400, _30°,
30°,40°

Topcon
dálkoměr

pro měření na hranol

pasivní odraz
nezměřil
podle V osy

papír-

8,5 m

(-60°, -40°)

podleH osy
_70°

-60°
_60°

+60°

(_60°, _30°)

+70°

_60°

-

nezaměřil

papír - 29,5 m

podle V osy

podle H osy

nesprávné délky

-70°,70°

-

(-60°, -40°)

-60°,60°

_60°

-50°, -40°, 30°, 40°

_60°, _50°

50°
změřil

fólie Leica - 8,5 m

změřeno v celém rozsahu

podle V osy

podle H osy

0°

_20°

(-10°, +10°)

_10°

(-10°, + 10°)

0°

(_10°, +10°)

+10°
změřil

nezměřil
fólie Leica - 29,5 m

podle Vosy

podle H osy

nebylo měřeno

(-70°, -50°), (+50°, +70°)

-60°

podle H osy
_70°

(-10°, + 10°)

-20°, +20°

(-60°,30°)

+70°

(_20°, +20°)

-10°,0°, +10°

podle Vosy

Závěr č. 5: Na výsledných grafech (např. graf 3) lze pozorovat, jak naměřená data korespondují s teoretickou křivkou. Pro
případ uvedený na grafu 3 je u přístroje Leica potvrzena teorie experimentálním měřením u náklonů v intervalu (-40°,
+30°); u měření na "destičku", která je nakloněna o -50°
a-60°, naměřené hodnoty mírně vybočují od teoretické křivky.
U přístroje Topcon je teorie potvrzena u náklonů v intervalu
(-20°, +30°); u náklonu -30° je naměřená hodnota mírně vychýlena a u náklonů v intervalu (-60°, -40°) je patrná velká
neshoda mezi teorií a experimenty. Neshoda u velkých náklonů je patrná také na dalších grafech v článku neuvedených.

Neshody v krajních náklonech budou předmětem dalšího
měření. Příčina těchto rozdílů je patrně v nežádoucích odrazech od jiných ploch, než je plocha "destičky", neboť pro proměřovanou "destičku", která má rozměry cca 60 x 60 mm,
se při větších náklonech zmenšuje odrazná plocha. Protože
stopa laserového svazku má na vzdálenosti 29,5 m již velké
rozměry (tab. 1); předpokládáme, že dochází k nežádoucím
odrazům z povrchů umístěných za proměřovanou "destičkou" a tím pádem i ke zvětšování měřené délky. Pro ověření
tohoto závěru je zapotřebí provést nové experimenty na "destičce" o větších rozměrech.
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Jakjiž bylo řečeno v úvodu, bylo využito různých kombinací odrazného povrchu a typu dálkoměrů. V tab. 2 jsou
zapsány tyto kombinace s úhly sklonu "destičky", které
daná kombinace zaměřila. Byly nastavovány následující sklony (pokud není uvedeno jinak) podle horizontální
osy (-70°, +70°) a podle vertikální osy (-60°, +30°) - viz
obr. 7.
Závěr č. 6: Z tab. 2 je patrné, že totální stanice Leica se svým
dálkoměrem pro pasivní odrazy dokáže zaměřit "destičku",
která je nakloněna o úhel 70°. Pro měření pomocí typu dálkoměru na fólii je také zaměřena fólie pod celým měřeným
rozsahem kromě jedné krajní hodnoty nakloněné destičky
-60° (Vosa) a -70 (H osa). Totální stanice Topcon při měření pasivním odrazem nezaměřuje "destičku", která je již
pod příliš velkým náklonem (cca 60°).
Při velkých náklonech "destičky" zřejmě dochází k nežádoucím odrazům od jiných povrchů, a proto se objevují nesprávně naměřené délky (obr. 8).
0

Článek se věnoval několika testům totálních stanic s pasivním odrazem. Nejvíce byl soustředěn na teorii a zhodnocení
měření experimentu ad 2) ,,Měření délek na destičku". Při
měření bylo použito různých kombinací dálkoměrů, povrchů
a natočení odrazné "destičky". Problematika testování (klasických) dálkoměrů a odrazné fólie Leica, pomocí přípravku
"destička", byla řešena již dříve na katedře speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT [2].
V článku je uvedeno 6 dílčích závěrů, které se zabývají
charakteristikou dálkoměrného svazku, porovnáním experimentální a teoretické hodnoty velikosti stopy laserového
svazku, vlivem náklonu odrazného povrchu, vlivem odklonu
dálkoměrného svazku od záměrné přímky, experimentálním
ověřením měřených délek při různých náklonech odrazné
"destičky" a schopností odrazu svazku od nakloněné destičky.
Prováděným experimentem ad 2) lze testovat některé charakteristiky dálkoměrného svazku, dále pak odklon dálkoměrného svazku od záměrné přímky a schopnosti dálkoměrného svazku při měření na skloněný cíl.

Clánekje zpracován v rámci výzkumného záměru č. 22 CEZ J04/98
210000022 "Laserové systémy a jejich aplikace".
Clánek je autorizován .firmami GEFOS, a. s., Praha, a GEOD1S
Praha, s. r. o., kterým bych tímto chtěla poděkovat za zapůjčení totálních stanic.
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DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA
Konečně článek bez vzorců aneb jak
je to s tou gravitací

Žijeme ve vesmíru, v té nejpodivnější, nejtajuplnější a nejzajímavější věci, která nás obklopuje a jejíž jsme součástí. Snad každá
myslící bytost je jím okouzlena a dychtiva jeho poznáváním, pochopením principů a zákonitostí, kterými se řídí. Každá lidská společnost, situovaná v jisté době a vybavená jistými možnostmi poznání, upřednostňovala určitý názor na vznik, fungování a především na smysl existence nás, přírody a vesmíru. Pří seriózním popisu přírody se vždy používalo matematického aparátu. Základem
použití matematiky k popisu přírody je nalezení vztahu obou těchto
subjektů ve smyslu perfekcioinismu matematiky a rozmanitostí přírody. Už ve starém Recku se oto snažili filosofové, reprezentováni
Platonem a Aristotelem. Dříve jmenovaný tvrdil, že svět viditelných
věcí je pouze stínem reality pravých forem. Prvky hmoty reprezentoval geometrickými tělesy a jejich přeměny pak vysvětloval rozkládáním mnohoúhelníků. Aristoteles naproti tomu přísně odlišoval matematiku, založenou na čistě teoretickém myšlení, a fyziku,
které přísoudil svět pragmatismu a hmatatelných věcí. Filosofii matematiky ve třináctém století charakterizují názory anglických
učenců Roberta Gossetesteho a Rogera Bacona1). Věříli, že matematické myšlení je lidskému duchu vrozeno, aby díky němu pochopil přírodu. Svět je matematický a my jsme jeho součástí. Proto
by všechny vědy měly být poznávány skrze matematiku a žádná
věda se bez matematiky neobejde. Je fascinující, jak se jejich slova
vyplnila. Tak, jak se měnily a vyvíjely vývojové trendy na poli náboženství, kultury a vědy, tak se rozvíjely názory na smysl a definici matematiky. V současné době jsou nejuznávanější a nejpříjímanější v podstatě čtyří variantní filosofie matematiky. Formalismus, invencionalismus, platonismus a konstruktivismus. Formalismus se vyhýbá jakékoli diskusi o významu matematiky. Podle jeho
definice není matematika nic jiného než soubor všech možných vyvození, jež lze užitím všech možných pravidel získat ze všech možných souborů, vzájemně si neodporujících axiomů. lnvencionalismus považuje matematiku za čistě lidský vynález. Matematika není
nic víc ani nic míň než to, co matematikové dělají, je výplodem lidského ducha. Platónský výklad matematiky je realistický. Podle tohoto přístupu pravda existuje nezávisle na existenci matematiků; je
formou objektivní univerzální pravdy. Matematika je tak úspěšná
v popisu běhu světa proto, že svět je ve své podstatě matematický.
Konstruktivismus je založen na přesvědčení, že manipulace s takovými pojmy jako je nekonečno, s nimiž nemáme žádnou konkrétní
zkušenost, by mohly zavést matematiku do vážných omylů a rozporů. Příjmeme-li konstruktivistickou filosofii, pak podstatně zredukujeme obsah matematiky. Matematika je v současnosti ve své
rozvinutosti a propracovanosti téměř dokonalým aparátem pro popis přírody. Nedostatky se vyskytují pouze v nejmodernějších teoriích jednotného popisu světa ve smyslu fundamentalistické teorie,
kde nutnost fyzikálního sjednocení pravděpodobně předběhla schopnosti matematiky.
Pří současném stavu vesmíru a úrovni jeho poznání fyzikové rozlišují čtyří síly (interakce). Jsou to gravitace, elektromagnetická síla
a slabá a silná jaderná interakce. Pouze první dvě působí ve světě
rozměrů větších, nežje velikost atomového jádra a známe je z vlastní
zkušenosti. Současná fyzika se snaží najít jejich společného jmenovatele v jedné síle zvané supergravitace (SUSY). Znamená to provést náročné pokusy pří vysokých energiích, které jsou pro nás zatím, a možná navždy, nedosažitelné. Předpokládá se, při platnosti
standardního modelu vzniku vesmíru, že k oddělení jednotlivých interakcí došlo po Velkém třesku porušením symetrie na daných energetických hladinách. V této souvislosti se mluví o energetické hierarchii. Období před tímto rozpadem jediné síly je označováno jako
chaos, se kterým úzce souvisí deterministický přístup k vědě, reprezentovaný Pierrem Simonem Laplaceem.2) Deterministický princip
vyžaduje popis fyzikálních jevů v podobě rovnic, které, v případě
dokonalé znalosti počátečních podmínek získaných v současnosti,
Roger Bacon (1214-1294), františkánský mnich, jeden z prvních
moderních přírodovědců.
2) Pierre Simon Laplace (1749-1849), francouzský matematik a astronom.
I)
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dovolují předpovídat celou budoucí historii vesmíru. Ono stanovení
podmínek v počátku vesmíru, které určily jeho další vývoj směřující k porušení symetrie, stanovení poměru hmoty a antihmoty, stanovení přírodních zákonů a konstant a nakonec k oddělení čtyř interakcí, zůstává nevysvětlitelným problémem. Právě v těchto otázkách, kde selhává popis přírodních jevů matematikou, a nejen konstruktivisticky chápanou, zůstává prostor pro nadpřirozeno, náboženství a existenci Boha jakkoli myšleného a realizovaného. Jako
první, na nejvyšším stupni energetické hierarchie, se oddělila od supergravitace právě gravitační interakce, která bude především předmětem našeho dalšího zájmu.
Přítomnost každé látky a energie ve vesmíru budí nejslabší ze
všech známých sil, sílu gravitační. K vysvětlení a popisu tohoto působení odvodil na základě empirie sir lsaac Newton3) známý gravitační zákon. Podařilo se mu tak spojit popis událostí běžného života s popisem stavu makrosvěta na základě jednoduchého vzorce,
který je vůči času i prostoru invariantní. Teorie pole je v Newtonovské teorii charakterizována Poissonovou rovnicí4). Newtonův
popis gravitace je však pouze blízkou aproximací reálného stavu.
To dokládá selhávání této teorie v extrémních situacích. Např. problémy spojené s matematickými hranicemi popisu přírody nekonečnem nebo popisem gravitační stability vesmíru jako celku. Newtonova teorie popisu světa je nedostatečná také z hlediska malého
počtu rovnic, které definují odchylky od přesné symetrie způsobené
její ztrátou, potřebné k dokonalému determinismu teorie určeného
na základě pozorování v omezeném prostoru námi pozorovaného
vesmíru. Newtonovým cílem bylo nalézt odpověď na otázku: Existuje nějaké jednoduché pravidlo, podle něhož lze beze zbytku vypočítat pohyby nebeských těles v daném časovém okamžiku? Spojením pojmu síly a zrychlení v pohybové rovnici předložil hypotézu,
že jím precizně formulované zrychlení je pro dané těleso, jak co do
velikosti, tak co do směru, úměrné síle, která na něj působí. Zavedl
koeficient úměrnosti, který charakterizuje schopnost tělesa být
urychlováno. Takto definoval pojem hmotnosti. Pohybovou rovnicí
bylo možno určit pohyb jen tehdy, byla-Ii známa síla. Newton uvažoval o tom, že síla působící na nějakou hmotu je určena polohou
všech hmot, které jsou v dostatečně malé vzdálenosti od uvažované
hmoty. Newton, vycházeje z Keplerových zákonů pohybu planet,
tak objevil, že pohybové síly působící na hvězdy a tíže tvoří jednotu. Zázračně v jeho době působilo poznání, že příčina pohybů nebeských těles je totožná s tíží, kterou tak dobře známe ze své vlastní
každodenní zkušenosti. Gravitační síly se zdály nezávislé na rychlostech a závislé pouze na vzájemné poloze a nějaké kvalitativní
vlastnosti jednotlivých těles, kterájsou zdrojem těchto sil. Tato kvalitativní vlastnost by mohla být dána hmotností tělesa. Bylo třeba
zjistit, jak velká síla působí na každé těleso při vzájemném působení dvou těles o daných hmotnostech a dané vzájemné vzdálenosti.
Pokud jde o směr sil, nebude pravděpodobně jiný než směr spojnice obou těles. Neznáma nakonec zůstala závislost síly na vzdálenosti mezi dvěma tělesy. Newton zjistil, na základě tehdy známých
údajů, že všechno je vysvětlitelné silou, která je nepřímo úměrná
čtverci vzdálenosti. Newton věděl, že pozorovatelné geometrické
veličiny (vzdálenosti hmotných bodů) a jejich časový průběh jakékoliv pohyby ve fyzikálním smyslu necharakterizují úplně. Kromě
hmot a jejich časově proměnných vzdáleností tedy existuje ještě
cosi, co je pro dění rozhodující. Tím Newton chápe vztah k absolutnímu prostoru. Poznal, že prostor nesmí postrádat jakousi fyzikální realitu, pokud jeho pohybové zákony mají mít nějaký smysl,
a že to musí být realita téhož druhu jako hmotné body a jejich vzdálenosti. Zavedení ničím nezprostředkovaných, okamžitě na dálku
působících sil, aby se znázornily gravitační účinky, není v souladu
s charakterem většiny pochodů, které známe z každodenní zkušenosti. Newton chápal, že jeho zákon vzájemného gravitačního působení nemá být nějakým definitivním vysvětlením, nýbrž jen pravidlem indukovaným ze zkušenosti. Newtonova nauka neposkytuje
žádné vysvětlení pro pozoruhodný fakt, že totiž váhu a setrvačnost
tělesa určuje táž veličina (hmotnost). Newtonova nauka o pohybu,
která byla chápána jako program pro veškerou teoretickou fyziku,
se dočkala prvního otřesu v podobě Maxwellovl) teorie elektřiny.
Ukázalo se, že vzájemné působení těles, které je zprostředkováno
tělesy elektrickými a magnetickými, není důsledkem sil okamžitě
působících na dálku, nýbrž sil, které se šíří prostorem konečnou
rychlostí. Vedle hmotného bodu ajeho pohybu vznikl nový druh fyzikálních reálných objektů, totiž "pole". Nejprve byla snaha toto
pole pojímat v souladu s mechanickým uvažováním jako mecha-

nický stav hypotetického média (éteru) vyplňujícího prostor. Poté
co byla Maxwellem a Lorentzem6) zavrhnuta Newtonova teorie
o bezprostředním gravitačním působení na dálku, byla snaha vyložit Newtonův zákon pohybu elektromagneticky, případně jej nahradit zákonem přesnějším, který by se opíralo teorii pole. Toto se
nepodařilo a vše směřovalo k zániku pojmu absolutní současnosti,
tedy k teorii relativity. Z této teorie vyplývá, že hmota není veličina
neproměnná, ale závisí na energetickém obsahu nebo je veličinou
s energií rovnocennou. Ukázala rovněž, že Newtonův zákon pohybu
je třeba chápat jako zákon limítní, platící pouze pro malé rychlosti.
Newton byl první, kdo uspěl s nalezením jasně formulované základny, z níž mohl pomocí matematického uvažování logicky vyvodit, kvantitativně a v souladu se zkušeností širokou oblast jevů.
Mohl jistě právem doufat, že fundamentální báze jeho mechaniky
by mohla časem poskytnout klíč k pochopení všech jevů.
O zapojení prostoru a času k určení teorie gravitace se pokusil
Albert Einstein 7) ve své teorii relativity. Ve fyzice většinou rozlišujeme dva druhy teorií. Teorie konstruktivní se snaží z poměrně jednoduchých formálních základů sestavit obraz jevů komplexnějších.
Druhým typem teorií jsou teorie principiální. Jejich východiskem
a základem tu jsou nikoliv hypotetické konstrukční prvky, nýbrž
empiricky objevené obecné vlastnosti přírodních procesů, z nichž
pak vyplývají matematicky formulovaná hlediska, jimž mají vyhovovat jednotlivé procesy nebo teoretické představy o nich. Teorie
relativity patří k principiálním teoriím, jejichž předností je logická
dokonalost a bezpečné základy. Skládá se ze dvou od sebe oddělených částí, ze speciální a z obecné teorie relativity. Speciální teorie
relativity se vztahuje na veškeré fyzikální procesy kromě gravitace
a jejího vztahu k ostatním přírodním silám, kterou se zabývá obecná
teorie relativity. Speciální teorie relativity je založena na dvou, na
první pohled logicky neslučitelných, principech. Prvním principem
je tvrzení, že souřadnicový systém, který se vzhledem k systému
inerciálnímu pohybuje přímočaře a rovnoměrně, je taktéž systémem
inerciálním. Druhým principem, na němž spočívá speciální teorie
relativity, je princip konstantní rychlosti světla ve vakuu. Tento princip se formuluje tak, že světlo se ve vakuu šíří vždy určitou rychlostí, která není závislá na pohybovém stavu a na světelném zdroji.
Podle speciální teorie relativity mají čas a prostor absolutní charakter potud, pokud je lze bezprostředně měřit hodinami a tuhými
tělesy. Jsou však relativní potud, pokud jsou závislé na pohybovém
stavu zvoleného inerciálního systému. Speciální teorie relativity odstranila pojem absolutní současnost, a tím také pojem okamžité působení na dálku v Newtonově smyslu, a demonstrovala ekvivalenci
hmotnosti a energie. Obecná teorie relativity je odpovědí na otázku:
Proč by měla být nezávislost fyzikálních zákonů v pohybovém stavu
souřadnicového systému omezena jen na vzájemné rovnoměrné
translační pohyby souřadnicových systémů? Když už je nutné pro
popis přírody používat souřadnicový systém, který jsme svévolně
zavedli, neměla by volba jeho pohybového stavu být nijak omezena;
zákony by na této volbě neměly vůbec záviset (obecný princip relativity). Jestliže ekvivalenci všech souřadnicových systémů povýšíme na princip, podle kterého se formulují přírodní zákony jako takové, dospějeme k obecné teorii relativity, pokud budeme trvat na
větě o konstantní rychlosti světla. To znamená, že pro konečné oblasti prostoru se předpokládá existence obecné Riemannovy metriky. Extrémní čáry této metriky, které tu mají časovou povahu, dávají pohybový zákon hmotného bodu, na nějž nepůsobí žádné síly
vyjma gravitačních. Koeficienty této metriky popisují ve vztahu
k zvolené souřadnicové soustavě současně i gravitační pole. Tyto
koeficienty jsou funkcemi prostorových a časových souřadnic.
Struktura časoprostoru je určena teprve tím, že jsou dány zákony,
jimž metrické podle koeficientů Riemannovy metriky vyhovuje.
Problém gravitace se tak redukoval na problém matematický. Potřebu zavést takový obecný princip relativity ozřejmila dávno známá
zkušenost, podle které tíhu a setrvačnost řídí táž konstanta. Odstředivé síly v systému, který je vůči inercionálnímu souřadnicovému
systému v rovnoměrné rotaci, musíme ve smyslu Newtonovy nauky
chápat jako účinek setrvačnosti. Tyto odstředivé síly jsou však stejně
jako síly tíže úměrné hmotě těles. Je tedy možné souřadnicový
systém pojímat jako inerciální a odstředivé síly jako gravitační. Větu
o rovnosti setrvačné a tíhové hmoty je možné formulovat takto:
V homogenním gravitačním poli probíhají všechny pohyby vzhledem k rovnoměrně zrychlenému souřadnicovému systému tak, jako
kdyby gravitační pole neexistovalo. Uvažováno formálně, připuštění souřadnicového systému, který se zrychluje vzhledem k iner6) Henrik Antoon Lorentz (1853-1928), profesor teoretické fyziky,

3) sir Isaac Newton (1642-1727), anglický profesor matematiky.
4) Siméon Denis Poisson (1781-1840), francouzský matematik a fy-

zik, autor prací o vlnové teorii.
5) James Clerk Maxwell (1831-1879), anglický fyzik, tvůrce elek-

tromagnetické teorie světla.

v r. 1902 obdržel Nobelovu cenu za objevy v oblasti teorie elektronů.
7) Albert Einstein (1879-1955), profesor fyziky, autor dosud platných teorií speciální a obecné relativity, v r. 1921 obdržel Nobelovu cenu za objev fotoelektrických účinků.
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ciálnímu, znamená připuštění nelineárních transformací souřadnic.
Tato úvaha však vyžaduje, abychom se vzdali Euklidovské geometrie. Základní pojmy jako "přímka" nebo "rovina" tak ztrácejí ve
fyzice svůj význam. Vyvstává tedy nutnost znovu zobecnit teorii
prostoru a času, protože teď už se prostorové a časové souřadnice
nedají interpretovat bezprostředně jako výsledek měření, který je
možno získat měřidly a hodinami. Logika teorie zbavuje prostorové
a časové souřadnice jakékoli samostatné reality. Cokoli metricky reálného je teď dáno teprve spojením prostorových a časových souřadnic s těmi matematickými veličinami, které popisují gravitační
pole. Einsteinova teorie gravitace poskytuje soubor rovnic, které
udávají souvislost mezi hmotnou náplní vesmíru a jeho časoprostorovou geometrií. Rovnice se nazývají rovnicemi pole a zobecňují
Poissonovu rovnici v Newtonově gravitačním popisu. Doplňující
rovnice popisují pohyb částic v gravitačním poli jako pohyb po nejkratších spojnicích zakříveného prostoru. Einstein postavil svoji teorii na projevu gravitačního působení jako zakřívení prostoru spojeného s časem jako čtvrtým rozměrem. Ve svém popisu vyšel
z formalistických teorií matematiků minulého století (např. Riemann
nebo Gauss), kteří s matematickou předtuchou vypracovali aparát
diferenciální geometrie. Einsteinova teorie gravitace se ve svém zásadním hledisku odchyluje od Newtonovy teorie. Její praktické výsledky se ovšem natolik shodují s výsledky teorie Newtonovy, že
není snadné se dobrat nějakých rozlišovacích kritérií. Mezi nejznámější patří stáčení os elips planetárních drah kolem Slunce, zakřivení světelných paprsků v gravitačním poli a posun spektrálních čar
směrem k červenému konci spektra u světla vyslaného k nám
z hvězd s velkou hmotností. Největší přitažlivost teorie relativity
tkví v její logické uzavřenosti. Ukáže-Ii se, že jeden jediný důsledek z ní vyvozený nevyhovuje, celá teorie se zhroutí, protože ji nelze
modifikovat. Tím bychom rozvrátili celou její stavbu. Einsteinova
teorie je mnohem méně libovolná, zpochybnitelná a má mnohem
méně stupňů volnosti. V teorii relativity jsou důležité pro velikost
gravitačního působení i jiné vlastnosti látky, než je její hmotnost.
I v tomto směru je více uzavřená a rigidní než klasický Newtonův
přístup. Einstein ve své teorii degradoval prostor a čas na pouhé fyzikální vlastnosti vesmíru ovlivnitelné pohybem a přítomností
hmoty nebo energie, jejichž význam je ekvivalentní. Dostal se tak
do sporu s doposud přijímaným názorem Kantovým8), který učil, že
prostor a čas nejsou součástí vnější reality, ale spíše jsou to odvěké
struktury v našich myslích, které nám umožňují určit vztahy mezi
předměty a událostmi. Newtonovské pojetí světa předpokládalo, že
prostor i čas jsou absolutní, nezávislé na událostech, jež se v nich
odehrávají. Einsteinova představa našich pojetí prostoru a času spojila prostor a čas s událostmi probíhajícími ve vesmíru.
Současná snaha moderní fyziky je vedena dosažením jednotné
teorie všeho nebo finální teorie, tedy jednotným popisem všech čtyř
sil. Největší problémy v tomto směru působí právě interakce gravitační a Einsteinova teorie gravitace založená na geometrických
vlastnostech časoprostoru. Pokusy o vysvětlení gravitace na základě
kvantově mechanického přístupu narážejí na nemalé matematické
problémy, tzv. problémy nekonečen. Kdybychom zaujali čistě konstruktivistický přístup k tomuto problému, tak bychom se dostali
do naprosto neřešitelných problémů. Z těchto důvodů jsou vymýšleny nové teorie označované jako teorie superstrun nebo kvantová
teorie gravitace. Všechny tyto teorie mají redukcionistický tvar,
snaží se tedy všechny doposud platné a přijímané teorie popisu reálného světa zahrnout a vysvětlit pomocí jedné teorie všeho, která
bude mít základ v těch nejelementárnějších jevech na poli mikrosvěta. Každý kvantový popis teorie gravitace vyžaduje existenci
zprostředkujících částic - gravitonů, tak jako elektromagnetickou
sílu zprostředkovávají fotony, slabou jadernou interakci částice
Z a W a silnou jadernou interakci 8 druhů gluonů. Tyto zprostředkovatele interakcí řadíme mezi bosony, kdežto částice látky mezi
fermiony. I zde je hmatatelný rozpor s dříve přijímanou Newtonovou teorií a sice v tom, že gravitační ovlivňování těles se děje s konečnou rychlostí předávání informace pomocí gravitonů. Mezi nejnovější supersymetrické teorie se také řadí teorie, která bývá
nejčastěji označována jako "N = 8 supersymetrie". Tato supergravitace vychází z výše uvedené hypotetické částice zvané graviton,
která je přenašečem gravitačního pole. Spolu s ní existuje osm dalších částic zvaných gravitina, padesátšest "skutečných částic, jako
jsou kvarky a elektrony a devadesátosm částic podílejících se na
zprostředkování interakcí (fotony, bosony W a mnohem početnější
gluony). Je to sice úctyhodný počet částic, ale je přesně stanovený
teorií, ve které už není žádné místo pro další částice. Gravitina dosud nebyla objevena. Možná jsou to jen prchavé, přízračné částice
s velmi malou klidovou hmotností, které nikdy s ničím neinteragují
nebo jsou naproti tomu snad natolik masivní, že současné urychlo-

vače částic nepostačují k vytvoření energie, jíž je třeba, aby gravitina vznikala a mohla být pozorována. Zdá se, že současná kvantová teorie je pouze nízkoenergetickým příblížením skutečné teorie, teorie superstrun. Jelikož jsou současné standardní modely
postaveny na teorii pole, a mají spoustu logických nesrovnalostí, je
možné, že pří stavbě těchto modelů na základě jednotné teorie superstrun dojdeme ke zcela jiným, odlišným a možná i jednodušším
závěrům. Podle jisté představy, která v posledních asi deseti letech
prošla vývojem ze stadia, ve kterém byla považována za cosi úplně
šíleného, až téměř k uznání, může být vesmír a všechno v něm víceméně pouze z vakuových fluktuací, které dovolují souborům částic, aby se v jiskřivém záblesku vynořily z ničeho a nato byly zpětně
pohlceny vakuem. Tato představa velmi těsně souvisí s možností,
že vesmír je gravitačně uzavřený. Vesmír, který se zrodí v ohnivé
kouli Velkého třesku, nato se po nějakou dobu rozpíná, a nakonec
se smrští zpátky do ohnivé koule a posléze úplně zmizí, je vakuovou fluktuací ve velmi velkém měřítku. Hnací silou, která způsobila, že naše bublina časoprostoru vybuchla a začala se rozpínat, by
mohla být samotná narušená symetrie. Pokud vesmír balancuje na
gravitačním rozhraní mezi nikdy nekončícím rozpínáním a závěrečným zhroucením, pak se záporná gravitační energie celého vesmíru musí přesně vyrušit s kladnou energií hmotnosti veškeré v něm
obsažené hmoty. Uzavřený vesmír má nulovou celkovou energii.
Vyrobit z vakuové fluktuace něco s nulovou energií by nemělo být
tak obtížné. Nemělo by tudíž být tak obtížné způsobit, aby se to
všechno pěkně od sebe rozbíhalo a umožnit, byť jen dočasně, existenci veškeré té zajímavé rozmanitosti, kterou kolem sebe spatřujeme.
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Opravné prostriedky vkladu
do katastra
Konanie o povolení vkladu je špeciálnym správnym konaním upraveným ustanovením § 28 a nasledujúcimi zákona Národnej rady
(NR) Slovenskej republiky (SR) č. 162/1995 Z. z. o katastru nehnutefností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutefnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR č. 22211996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Jeho špeciálnosť je zdóraznená aj osobitnými procesnými
ustanoveniami, na rozdiel od lex genera1is - zákona i' 7111967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok).
Jednou z týchto skutočností je ustanovenie § 31 odst. 5 katastrálneho zákona, ktorým nie je umožnené proti rozhodnutiu o povolení
vkladu podať opravný prostriedok - odvolanie.
Dóvodová správa ku katastrá1nemu zákonu uvádza, že nápravu
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protiprávneho stavu spOsobeného vkladom možno dosiahnuť podaním žaloby na súd. JUDr. Juraj Macko v komentári (Pozemkové
právo II. Bratislava, Tri Pe 1995) uvádza, že dovodom vylúčeniaje
predpoklad, že sa vyhovuje návrhu, a teda niet dovodu podať odvolanie. JUDr. Jozef Kravec v komentári (Poradca, 1996, č. 4. Žilina,
Poradca, s. r. o.) túto problematiku nerozvádza. JUDr. Ján Krafský
v príspevku k rekodifikácii zákona o správnom konaní (Verejná
správa 1998, č. 23. Bratislava, vláda SR) na tento problém upozornil, s návrhom na jeho úpravu v novele.
Pracovný postup miestnych orgánov štátnej správy na úseku katastra, ako aj postoj navrhovatefov na vklad - účastníkov - konania
nevykazuje žiadnu anomáliu voči dikcii katastrálneho zákona.
Možeme preto prijať tvrdenie, že právna prax je plne v súlade
s týmto ustanovením katastrálneho zákona, ako aj s názormi odbornej verejnosti, ktoré boli od účinnosti katastrálneho zákona publikované.
Odlišná skutočnosť je však v názore na využitie rnimoriadnych
opravných prostriedkov proti kladnému rozhodnutiu o povolení
vkladu. Ustanovenie § 31 ods. 5 katastrálneho zákona použitie mimoriadnych opravných prostriedkov neupravuje. Z tejto skutočnosti
vychádza názor jednej časti odbornej verejnosti, ktorá tvrdí, že uplatnenie mimoriadných opravných prostriedkov v tomto prípade je
možné a dovodné. Druhá časť odbornej verejnosti zastáva opačný
názor, že v tomto špeciálnom prípade nie je možné použiť mimoriadne opravné prostriedky a opravu je možné dosiahnúť len súdnou
žalobou.
Právny názor prvej skupiny sa opiera o jeden z postulátov právneho štátu (všetko čo nie je zákonom zakázané, je občanovi dovolené), o dosledné uplatňovanie lex generalis procesu (zákon č.
7111967 Zb. o správnom konaní), o právo prokurátora podať protest
proti rozhodnutiu správneho orgánu (§ 69 zákona č. 7111967 Zb.
o správnom konaní; § 10 a 11 zákona č. 282/1998 Z. z. o prokuratúre), ako aj o názor ústredného orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnutefností.
Právny názor druhej skupiny sa opiera o článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane fudských práv a základných slobOd, podfa ktorého
má každý právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo verejne
a v primeranej lehote prerokovaná nezávislým a nestranným súdom,
ktorý rozhodne o jeho občianských právach, ako aj o úzky výklad
inštitútu vlastníckeho práva, o ktorom rozhodovanie zásadne patrí
nezávislému orgánu, ktorým je výlučne súd.
Zo štatistického hfadiska výkonu prác na vkladovaní, ktoré vykonávajú toho času katastrálne odbory okresných úradov sa tento problém týka zanedbatefného počtu prípadov. Nejednotný výklad a aplikácia predmetného ustanovenia katastrálneho zákona však neprispieva k posilneniu právnej istoty, nehovoriac o tom, že pre účastníkov konania je vyríešenie veci často základnou prioritou.
Autentický výklad katastrálneho zákona nebol podaný, judikáty
Najvyššieho súdu SR zatiaf neboli publikované. Dva zásadné protikladné názory výkladu predmetného ustanovenia sposobujú komplikácie v právnej praxi. Každá z dvoch skupín, popri argumentoch
na podporu svojho stanoviska, prináša rad argumentov proti názoru
druhej skupiny.
Pripravovaný návrh novely katastrálneho zákona z roku 2001 predpokladá v predmetnom ustanovení vylúčiť použitie všetkých opravných prostriedkov. Rozhodne to prispeje k jednoznačnosti výkladu.
Je však otázne či takto upravené predmetné ustanovenie nie je neštandardným riešením zasahujúcim do systému právneho poriadku.
Zákonodarca rozhodol, že kataster nehnutefností - úradný súpis nebude viesť justičný ale správny orgán, dokonca rozhodnutie vo veci
sa vydáva skrátenou a zjednodušenou formou (§ 31 ods. 3 katastrálneho zákona), takže proces by mal mať všetky znaky správneho
konania vrátane opravných prostriedkov (ak chceme vylúčiť suspenzívny účinok, tak mimoriadnych opravných prostriedkov). Využitie inštitútu opravných prostriedkov účastníkom konania nie je
vylúčenímjeho práva využiť ustanovenie článku 6 ods. I Dohovoru
o ochrane fudských práv a základných slobOd, nota bene keď tento
inštitút je priamo uvedený v správnom poriadku. Je dovodný predpoklad, že uplatnením inštitútu obnovy konania, preskúmania rozhodnutia v mimoodvolacom konaní, konania o proteste prokurátora,
by sa množina vecí vybavila v krátkych lehotách, bez zásahu justičných orgán ov, pričom možnosť súdneho rozhodnutia ostáva pre nespokojného účastníka možná.
Domnievame sa, že touto úvahou by sa mal predkladatef, ako aj
zákonodarca vážnejšie zaoberať.
Ing. Ivan Gaža,
lwtastrálny odbor Krajského
úradu v tiline

SPOLOČENSKO-ODBORNÁ
ČINNOSŤ
Aktuálne otázky meračstva
a inžinierskej geodézie
V dňoch 9. a 10. októbra 2000 sa uskutočnil v Učebno-výcvikovom
zariadení Technickej univerzity (TU) Košice v Herfanoch prvý ročník seminára ,,Aktuálne otázky meračstva a inžinierskej geodézie".
Seminár organizačne zabezpečovala Katedra geodézie a geofyziky
Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG) TU
Košice v spolupráci so Slovenskou baníckou spoločnosťou pod garanciou prof. Ing. Ladislava Kunáka, CSc. Seminára sa zúčastnila
široká verejnosť z univerzít Slovenskej i Českej republiky s vednými
odborrni v oblasti geodézie a banského meračstva, ako i banskí merači a geodeti z praxe.
Na seminári odznelo 27 referátov k tematickému zameraniu seminára:
• minulosť a prítomnosť geodézie a banského meračstva,
• legislatíva, organizácia a výchova v odbore banské meračstvo a geodézia,
• meracie prístroje a metódy,
• ekologické a environmentálne problémy, ako aj banské škody súvisiace s ťažbou nerastných surovín,
• geodetické, kartografické a katastrálne aspekty v banskom meračstve a v geodézii.
Z uvedeného vyplýva, že seminár mal širší interdisciplinámy záber a vytváral priestor na prezentáciu výskumných výsledkov a poznatkov vychádzajúc zo základnej hladiny geodézie, kartografie,
geoinformatiky a banského meračstva. Ciefom serninára, s medzinárodnou účasťou, bolo dať priestor pre informácie z oblasti teórie
a praxe uvedenej interdisciplinámej oblasti a ich vzájomnej previazanosti.
Seminár mal vefmi priaznivý ohlas v radoch jeho priamych účastníkov i v radoch širokej banskomeračskej a geodetickej verejnosti,
vďaka vefmi dobrej referencie niektorých účastníkov tohto seminára.
Plodná diskusia k odzneným referátom sa niesla nielen počas rokovacích hodín, ale i vo večerných hodinách prvého dňa seminára
v priebehu spoločenského posedenia. Na záver seminára boli prijaté
a schválené nasledujúce závery a odp0TÚčania:
1. Seminár splnil svoj cier. Referáty, ku ktorým bola vecná diskusia,
mali vefmi dobTÚúroveň.
2. V budúcnosti seminár usporadúvať každoročne s rozšířenou medzinárodnou účasťou.
3. Do odborného programu permanentných seminárov zaradiť bloky:
• výchova a vzdelanie v odbore geodézia a kartografia a banského
meračstva,
• problematika deformačných meraní.
4. Zabezpečiť referát z oblasti legislatívy a práva z odboru geodézia
a kartografia a banského meračstva.
5. Iniciovať stretnutie zástupcov Slovenskej technickej univerzity
(STU) v Bratislave, TU v Košiciach, Technickej univerzity vo Zvolene a Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline s predsedom predstavenstva Komory geodetov a kartograf ov (KGK) s ciefom legislatívneho riešenia možnosti vstupu absolventov týchto univerzít do
KGK. OdpoTÚčanýtermín stretnutia ,,8. slovenské geodetické dni"
v Bratislave. Za vyvolanie stretnutia zodpovedá prof. Ing. Ladislav Kunák, CSc.
6. Recipročne zabezpečiť výkon funkcie hlavného banského merača
pre geodetov.
7. Legislatívne vymenovať činnosti a zastavanie funkcie bakalárovgeodetov v štátnej správe.
8. Pokúsiť sa o zosúladenie základného modelu výchovy bakalárov
a inžinierov v odbore geodézia a kartografia na vyššie menovaných univerzitách v Bratislave, v Košiciach a v Žiline.
9. Nasledujúci seminár uskutočniť na budúci rok 2001.
Návrh záverov a odpoTÚčaní seminára bol predložený návrhovou
kornisiou v zložení: prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., zo ŽU v Žiline, prof. Ing. Ladislav Kunák, CSc., z TU v Košiciach, doc. Ing.
Stefan Sokol, PhD., zo STU v Bratislave, doc. Ing. Josef Novák,
CSc., z Vysokej školy báňskej-technickej univerzity v Ostrave, Ing.
Milan Mikoláš, PhD., z Cementáme, a. s., Lietavská Lúčka a Ing.
Milan Hačko zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Košiciach,
a po doplnení bol schválený účastníkmi seminára.
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Príjemným spestrením seminára bol i samotný herliansky gejzír,
ktorý svojou erupciou "privítal" účastníkov seminára 9. 10. 2000
ráno (cca 9,20 h) hneď po ich príchode do Herlian. Herliansky gejzír,jediný studený gejzír v Európe, eruptuje približne v 32 až 36 hodinových intervaloch.
Doc. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.,
Katedra geodézie a geofyziky Fakulty BERG
TU v Košiciach

18. zasadanie predstaviterov geodeticko-katastrálnych služieb krajín bývalého Rakúsko-Uhorska

18. pracovné rokovanie geodeticko-katastrálnych služieb Ceska, autonómnej oblasti Friulska - Julských Benátok, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a autonómnej oblasti Trentina Južného Tirolska sa konalo v dňoch 8. až 12. 5. 2001 v konferenčnej sále Vzdelávacieho a kultúrneho centra hradu Goldrain vo Vinschgau v Južnom Tirolsku (Taliansko). Rokovania sa zúčastnili, s výnimkou zástupcov geodeticko-katastrálnej služby autonómnej oblasti Friulsko - Julské Benátky, 24 účastníci - zástupcovia uvedených
geodeticko-katastrálnych služieb.
Rokovanie pravidelnej každoročnej pracovnej porady potvrdilo nenahraditefnú úlohu výmeny odborných skúseností geodeticko-katastrálnych služieb krajín s rovnakým historickým a odborným pozadím
v integračnom úsilí štátov strednej Európy. Séria pracovných rozhovorov na vopred pripravené a dohodnuté odborné témy vyjasnila viaceré aspekty spolupráce v oblasti hodnotenia, zvyšovania presnosti
a kvality pozemkovoknižných a katastrálnych údajov a v oblasti aplikácie katastra nehnutefností (KN), ako základne pre geografické informačné systémy (G1S). Potvrdená bola výnimočná pozícia automatizovaného informačného systému KN, resp. jeho doplnkov, v krajinách strednej Európy v oblasti geografických informácií.
Hlavné témy rokovania pracovného stretnutia boli:
- Presnosf a kvalita pozemkovoknižných a katastrálnych údajov.
- Kataster ako zákIadňa pre GIS - použitie.
Tieto témy boli prednesené a diskutované na pozadí skúseností
Rakúska a autonómnej oblasti Trentina.- Južného Tirolska z pohfadu
členstva ich krajín v Európskej únii (EU) a na pozadí očakávaní a plnenia predvstupových podmienok zvyšných čakatefských krajín, nachádz;ajúcich sa v súčasnosti v transformácii, pri ich snahe o vstup
do EU. Ko~štatovaná bola nevyhnutnosť poučiť sa pri súčasnom rozširovaní EU z negatívnej skúsenosti dnešných členských krajín, ktoré
boli získané v oblasti geodézie,. kartografie a KN pri integrovaní sa
dnešných členských krajín EU. Velká pozornosť bola venovaná
otázke distribúcie a poskytovaniu informácií z KN a z pozemkovej
knihy (PK), s osobitným zameraním na poskytovanie súborov informácií na tvorbu GlS a ochranu týchto informácií pred zneužitím
vrátane ochrany autorského práva. Pracovné stretnutie poskytlo jasnejší pohfad na otázku kam chceme napredovať s informačným
systémom KN. Bola konštatovaná nevyhnutnosť robiť ústretové
kroky dnešnej i budúcej informatizačnej spoločnosti. Potvrdená bola
potreba vypracúvať a aktualizovať metaúdajové informačné systémy
(vedomosť o tom, kdo aké údaje má, spravuje, poskytuje). Zvýraznená bola požiadavka tvorby nediskriminačných podmienok poskytovania informácií z KN a z PK, a tiež všeobecne geografických informácií pre súkromnú sféru a pre občanov vrátane odbúravania
legálnych a ekonomických barier pre používatefov geografických informácií. Konštatované bolo, že súčasné bariery rozvoj a geografických informácií treba odstraňovať súbežne (legálne, organizačné,
kvalifikačné).
Prednášky i následná diskusia ponúkla účastníkom osobitne bohatý rozsah podnetov na otázky zvyšovania presnosti a kvality KN
a PK a na otázky využitia týchto údajov pri tvorbe G1S na začiatku
tretieho tisícročia v období obrovského rozvoja informatiky. Nevyhnutné bude ~alej rozvíjať politickú podporu, infraštruktúru a vzdelávanie na strane dnešných i budúcich správcov KN a PK, ako i na
strane tvorcov a používatefov GlS.
Osobitne ostrú diskusiu vyvolala téma digitalizácie nečíselných
katastrálnych máp (grafické mapy póvodne merané metódou meračského stola, najčastejšie v stereografických sústavách a v siaho-

vých mierkach 1 : 2880, 1 : 1440 a ich derivátoch, aktualizované
v priebehu času z technického pohfadu diferencovane presnými technológiami). Zobralo sa na vedomie, že ani jedna geodeticko-katastrálna služba nemala a nemá dostatok finančných zdrojov na celoplošnú obnovu katastrálnych máp novým mapovaním, a preto treba
hfadať formy zlepšenia technického stavu súboru geodetických údajov aj digitalizáciou týchto grafických máp pri súbežnom hfadaní
možnosti viaczdrojového financovania týchto aktivit. V tej súvislosti
každá geodeticko-katastrálna služba formuluje spoločenské poradie
priorit úloh KN. Bolo konštatované, že ani jedna služba nemá k dispozícii definitívny technologický postup, resp. inštrukciu, aplikovanú vo vlastných podmienkach a v plnom rozsahu riešiacu najcitlivejšiu problematiku uvedenej digitalizácie, ktorú by mohla
ponúknuť partnerským geodeticko-katastrálnym službám.
Preto treba riešiť:
- konflikt vyplývajúci z rozdielov medzi doteraz evidovanými a platnými výmerami parciel z grafických máp a výmerami analyticky
získanými zo súradníc, ako výsledok digitalizácie a ich nahradenie opierajúce sa o legislatívu,
- problematiku geodetických prác (geometrické plány a vytyčovanie podrobných bodov) v priestoroch s už realizovanou digitalizáciou grafických katastrálnych máp.
Návrh na výmenu predmetných interných predpisov (aj keď ešte
iba predbežných) nebol prijatý so zdóvodnením, že chýbajú ich definitívne verzie, ako aj právna opora ich aplikácie.
Súčasťou rokovania bola i krátka exkurzia v Katastrálnom úrade
v Bolzane, kde sa účastníci rokovania stručne oboznámili sjeho hlavnými úlohami v oblasti evidencie pozemkov a budov v Južnom Tirolsku.
Na pracovnú poradu v roku 2002 bola dohodnutá jediná téma:
"Cena a využívanie údajov o pOde (Stanovenie ceny, ohodnotenie služieb, podmienky využívania, spolupráca verejného a súkromného sektora)" a miesto konania pracovného stretnutia Slovenská republika - v réžii Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky.

Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD.,
ÚGKKSR,
Ing. luraj Kadlic, PhD.,
VÚGK v Bratislave

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
Výročí 60 let:
11. ledna 2001 - Ing. Josef Kamler, ředitel Katastrálního úřadu
v Sumperku. Narodil se v Hrabšíně (okres Sumperk). Je absolventem oboru geodézie na Průmyslové škole stavební v Brně. Po maturitě v roce 1959 nastoupil k bývalému Oblastnímu ústavu geodézie
a kartografie v Opavě, odkud po jednoroční praxi odešel na základní
vojenskou službu. Po vojně vystudoval obor geodézie a kartografie
na Fakultě stavební CVUT v Praze, kde ukončil studium v roce 1969
a nastoupil znovu do resortu, na Středisko geodézie (SG) v Sumperku. Na Středisku zastával rúzné funkce - byl odpovědným geodetem, vedoucím oddílu a od roku 1990 vedoucím Střediska. Od
r. 1993 je ředitelem Katastrálního úřadu v Sumperku. Je držitelem
oprávnění odpovědného geodeta a oprávnění na ověřování zeměměřických činností.
Výročí 50 let:
5. května 2001 - Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Pražský rodák, studia na
Elektrotechnické fakultě CVUT v Praze ukončil roku 1974. Následující dva roky pracoval u Ceskoslovenských aerolinií, kde se zabýval radiolokačními systémy. Roku 1976 přešel na základě konkurzu na katedru speciální geodézie Stavební fakulty CVUT v Praze,
kde působí dosud. Specializoval se na problematiku využití laserů
v geodézii a na oblast působení změn prostředí na velmi přesná geodetická měření. Roku 1986 obhájil disertační práci "Podmínky využití He-Ne laserů v inženýrské geodézii". Ve školním roce 1991-92
zavedl volitelný předmět Základy automatizace měření v inženýrské
geodézii a v roce 2001-02 předmět doktorského studia Teorie měřicích systémů. Je autorem nebo spoluautorem 80 příspěvků v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Je předsedou pobočky Ceského svazu geodetů a kartografů při Fakultě
stavební CVUT, tajemníkem Akademického senátu FSv CVUT
a předsedou redakční rady Zeměměřičského věstníku. K jeho zálibám patří kynologie a betlémářství.
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Výročie ss rokov:
5. mája 2001 - Ing. Eva Valachová, vedúca oddelenia automatizovanej tvorby máp (ATM) Katastrálneho ústavu v Žiline, pracovisko
v Bratislave. Narodila sa v Bratislave. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1968 nastúpila do Oblastného ústavu
geodézie v Bratislave - Stredisko geodézie Bratislava-mesto, kde
pracovala v oblasti evidencie nehnutefností (EN). 1. 1. 1973 prešla
do Geodézie, n. p., Bratislava, kde ako pracovníčka automatizačného
strediska sa zaoberala automatizáciou prác na úseku EN. 1. 1. 1991
prichádza do Správy geodézie a kartografie v Bratislave do funkcie
vedúcej oddielu automatizácie. V tejto funkcii pokračovala aj po zriadení Katastrálneho úradu v Bratislave (KÚ - od 1. 1. 1993). Od 1.
1. 1995 do 23.7.1996 bola vedúcou oddeleniaATM KÚ. V terajšej
funkcii pOsobí od 24.7. 1996. Je spoluautorkou zlepšovacích návrhov z oblasti automatizácie EN.
10. května 2001- prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., výzkumný pracovník a předseda vědecké rady Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického (VÚGTK) ve Zdibech, a profesor
na katedře vyšší geodézie Stavební fakulty ČVUT v Praze. V rodné
Praze absolvoval s vyznamenáním roku 1964 Střední průmyslovou
školu zeměměřickou a roku 1969 obor geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT. Po krátké praxi u dřívějšího n. p. Inženýrská
geodézie nastoupil základní vojenskou službu ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce, kde byl zařazen do oddělení kosmické
geodézie. V roce 1970 byl na základě konkurzu přijat do oddělení
Geodetické astronomie na Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově, která je součástí VÚGTK; v letech 1983-1993 byl zařazen na
funkci samostatného vědeckého pracovníka, od r. 1993 vedoucího
vědeckého pracovníka. V současnosti působí v oddělení Geodézie
a geodynamiky. Pracuje na problémech souvisejících s geodetickou
astronomií, astrodynamikou, kosmickou a vyšší geodézií, úzce spolupracuje s Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky.
Kandidátskou práci obhájil roku 1982 na katedře vyšší geodézie FSv
ČVUT, na níž se roku 1992 též habilitoval. Na této katedře byl v letech 1977-1985 externím učitelem. Velmi plodným pro jubilanta byl
rok 1993, ve kterém obhájil.doktorskou disertační práci, byl zvolen
předsedou vědecké rady VUGTK a obnovil pedagogickou činnost
na Stavební fakultě ČVUT. V současnosti přednáší předměty Geodetická astronomie a Kosmická geodézie, dále pak čtyři předměty
modulu "Teoretická geodézie". Profesuru získal roku 1997. Je členem vědecké rady FSv ČVUT, oborových rad doktorandského studia na FSv ČVUT, Matematicko-fyzikální fakultě UK, Přírodovědecké fakultě UK, Fakultě stavební VUT v Brně a Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Od poloviny roku
2000 je ve~oucím "Výzkumného centra dynamiky Země", které působí ve VUGTK, v Astronomickém ústavu AV éR, na Stavební fakultě ČVUT, Přírodovědecké fakultě UK a v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Je významně publikačně činný v tuzemsku
i v zahraničí, kde úspěšně reprezentuje naši vědu a vlast. V posledních letech byl zván opakovaně k vědeckému pobytu v oddělení teoretické geodézie Německého výzkumného ústavu geodetického
v Mnichově a v Institutu Maxe Plancka pro meteorologii v Hamburku, v současnosti do GeoForschungsZentrum Potsdam. Je členem Technického panelu pro výpočty drah družic mezinárodní nevládní organizace COSPAR (Comittee on Space Research)
a národním zástupcem v komisi X - kontinentální sítě, podkomise
pro Evropské referenční systémy (EUREF) Mezinárodní geodetické
asociace (IAG).
14. května 2001- RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc., absolvent Střední
průmyslové školy zeměměřické v Praze. Po studiu geodézie a geodeticko-astronomické specializace na Stavební fakultě ČVUT byl
přijat na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kterou
absolvoval v roce 1976 v oboru matematika. Po složení rigorosních
zkoušek získal na Karlově Univerzitě v roce 1982 též doktorát přírodních věd. V roce 1987 obhájil svou doktorskou disertaci, ve které
úspěšně spojil své obsáhlé poznatky z obou vědních oborů. Jubilant
od roku 1970 pracuje ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém (VÚGTK). Svou činnost zde zahájil na
Geodetické observatoři Pecný a řadu let se zabýval astrometrickými
observacemi při sledování zemské rotace a družicovými observacemi
v rámci provozní sítě kosmické triangulace. V těžišti jeho zájmů však
byly vždy otázky matematických základů geodézie, zejména otázky
fyzikální geodézie, teorie tvaru Země a určování jejího tíhového pole.
Této problematice, které věnoval již přes 60 svých prací, se v oddělení geodetických základů a geodynarniky VÚGTK stále převážně
věnuje, v posledních letech i za podpory Grantové agentury CR. V letech 1985 a 1990 mu bylo uděleno stipendium Alexander von Humboldtovy nadace, které absolvoval v geodetickém ústavu univerzity
ve Stuttgartu. Od roku 1979 aktivně působí v Mezinárodní geodetické asociaci (IAG), která mu v roce 1991 jako ocenění jeho práce
udělila čestný titul "fellow" IAG. Je členem výkónného výboru IAG
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a od roku 1995 též presidentem 4. sekce IAG (Obecná teorie a metodologie). V České republice zorganizoval, pod patronací této asociace, několik úspěšných mezinárodních symposií. Patří mezi členy
redakčních rad několika mezinárodních vědeckých časopisů: Manuscripta geodaetica, Bulletin Géodésique, Journal ofGeodesy a Studia geophysica et geodaetica. Je členem Americké geofyzikální unie,
Newyorské akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků, tajemníkem Českého národního komitétu geodetického a geofyzikálního a předsedou jeho geodetické sekce.
16. mája 2001 - Ing. Ján Dubáš, vedúci odboru obnovy katastra
(OK) Katastrálneho ústavu v Žiline, pracovisko v Prešove. Rodák
z Bžian (okres Stropkov). Odbor geodézia a kartografia (GaK) skončil na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
(SVST) v Bratislave v roku 1972. V roku 1973 nastúpil do Geodézie, n. p., Prešov - oddiel evidencie nehnutefností (EN) Humenné.
1. I. 1977 bol preradený do oddelenia prípravy výroby. V rokoch
1979 až 1986 vykonával funkciu vedúceho oddielu EN v PrešoveSolivare. V rokoch 1980 až 1983 absolvoval postgraduálne štúdium
odboru GaK na SvF SVST a v roku 1981 získal oprávnenie na overovanie geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
V rokoch 1986 až 1990 vykonával funkciu vedúceho konštrukčnej
prevádzky. Ako skúsený odborník prichádza 1. 1. 1991 do Krajskej
správy geodézie a kartografie v Košiciach do funkcie vedúceho prevádzky tvorby a obnovy operátov. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol
riaditefom odboru OK Katastrálneho úradu v Košiciach. V terajšej
funkcii působí od 24. 7. 1996. Aktívne pracoval aj v Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografovo
8. júna 2001 - Ing. Jozef Timko, obchodno-výrobný riaditef Geodézie Bratislava, a. s. Narodil sa v Prešove. Po absolvovaní odboru
geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej (SVST) v Bratislave v roku 1970 nastúpil
do Oblastného ústavu geodézie v Bratislave - Stredisko geodézie
Dunajská Streda, kde vykonával a riadil práce v oblasti evidencie
nehnutefností (EN). 1. I. 1973 prešiel do Geodézie, n. p., Bratislava,
ako vedúci oddielu EN pre okres Bratislava-vidiek. V rokoch 1976
až 1979 absolvoval postgraduálne štúdium odboru GaK na SvF
SVST. V rokoch 1979 až 1987 vykonával funkciu vedúceho prevádzky EN. 1. 1. 1988 bol vymenovaný za technického námestníka
riaditefa Geodézie, n. p., Bratislava a 1. 11. 1989 za výrobného námestníka riaditefa Geodézie Bratislava, a. s. V terajšej funkcii pOsobí
od 1. 1. 1997. Od roku 1992 je podpredsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Geodézia Bratislava. Je nositefom rezortného vyznamenania.
Výročie 60 rokov:
14. dubna 2001 - Ing. Václav Skoupý, narozený v Praze, absolvent
Střední průmyslové školy zeměměřické a dálkového studia oboru
geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze (1969). Nastoupil do oddělení geodetických základů a astronomie na Geodetické observatoři Pecný bývalého Geodetického a topografického
ústavu, která roku 1965 přešla do Výzkumného ústavu geodetického,
topografického a kartografického ve Zdibech. Je samostatným vědeckým pracovníkem, v oboru geodetické astronomie publikoval i na
stránkách Geodetického a kartografického obzoru.
20. apríla 2001 - Ing. Emil Lakota, zástupca riaditefa - výrobný
a obchodný námestník Vojenského kartografického ústavu (VKÚ),
š. p., Harmanec. Rodák z Dúžavy (dnes časť okresného mesta Rimavská Sobota). Po skončení Priemyselnej školy stavebnej a zememeračskej v Košiciach v roku 1960 nastúpil do Strediska geodézie
(SG) v Rimavskej Sobote. Po polročnom působení v SG odchádza
do Vojenského topografického učilišťa v Bratislave. Od ieho skončenia v roku 1963 působil v odborných útvaroch bývalej Cesko-slovenskej armády. Od roku 1971 pracuje vo VKÚ. V rokoch 1975 až
1979 absolvoval odbor geodézia a kartografia na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne. Vo VKU prešiel různymi stupňami riadenia od staršieho geodeta, cez náčelníka kartografického
oddielu a prevádzky, po zástupcu náčelníka VKÚ - hlavného inžiniera (1988). Od I. 7. 1989 je v terajšej funkcii.
8. května 2001- Antonín Stryhal, ředitel Katastrálního úřadu v Ústí
nad Labem. Pochází z Brna, kde vystudoval obor geodézie na Střední
průmyslové škole stavební v Brně v roce 1959. Po maturitě nastoupil v severních Čechách. První nástup do bývalého Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Liberci směřoval na Středisko geodézie (SG)
v Ústí nad Labem, kde pracuje dosud (s výjimkou téměř 41eté přestávky působení na SG v Děčíně).
13. května 2001 - Ing. Jiří Kohout, ředitel Katastrálního úřadu
Praha-východ. Ve svém rodišti, v Praze, vystudoval v roce 1959
Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po následné dvouleté
praxi u Ustavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích a základní vojenské službě, nastoupil v roce 1963 do Ústavu geodézie
a kartografie v Praze. Zde prováděl práce mapovací, měření sídlišť
a zaměřování geometrických plánů. V roce 1966 přešel z resortu geo-
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dézie a kartografie do pražského Agroprojektu, kde byl pět let projektantem. V té době úspěšně absolvoval dálkové studium oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební (FSv) ČVUT v Praze. V roce
1971 se vrátil do resortu jako zeměměřický inženýr k tehdejšímu
Oblastnímu ústavu geodézie v Praze na pracoviště Střediska geodézie v Benešově. Od té doby je jeho působení trvale spjato s manažerskou činností. Po krátkodobém zastupování vedoucího tohoto
pracoviště byl ustanoven do funkce vedoucího SG v Benešově
(1971-1980), dále byl výrobním náměstkem ředitele Geodézie,
n. p., Praha (1980-1983), ředitelem pražské Geodézie (1983-1990),
zástupcem ředitele Geodetické a kartografické správy v Praze
(1990-1992) aod 1. ledna 1993 je ředitelem Katastrálního úřadu pro
Prahu-východ. Odborné znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti
ryužívá jako člen státní zkušební komise pro obor geodézie na FSv
CVUT v Praze.
22. května 200 I - Ing. Jiří Kučera, vedoucí odboru kartografie a poIygrafie Zeměměřického úřadu (ZÚ) v Praze, rodák z Lomnice nad
Popelkou. Kartografickou specializaci na oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze absolvoval roku 1964. 00
roku 1976 pracoval v tehdejším Kartografickém a reprodukčním
ústavu jako provozní inženýr, Po vynuceném odchodu působil v Projektovém ústavu hl. m. Prahy, kde se vypracoval na funkci hlavního
geodeta. V roce 1990 se vrátil k původní specializaci a stal se náměstkem ředitele Geodetického a kartografického podniku v Praze.
Po jeho rozdělení byl od počátku roku 1991 jmenován ředitelem nově
vzniklého s. p. Kartografie, Praha (později Kartogr!lfie Praha, a. s.).
Od roku 1998 působí ve výše zmíněné funkci v ZU.
3. června 2001 - Ing. Jan Smíd, rodák z Vracova (okr. Hodonín).
Od ukončení studií na Fakultě stavební ČVUT v Praze v r. 1963 pracoval v Geodézii Brno, pozdějijako ekonomický ředitel akciové společnosti Geodézie Brno. V letech 1977-1988 byl vedoucím resortní
cenové gesce. Nyní působí na Zeměměřickém a katastrálním inspektorátu v Brně.
20. června 200 1- Ing. Bohuslav Volný, ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKl) v Brně. Rodák z Borovníku v okrese
ŽĎár nad Sázavou v roce 1959 ukončil studium geodézie na Střední
průmyslové škole stavební v Brně a nastoupil do praxe k tehdejšímu
Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Opavě. V roce 1964 přešel na Středisko geodézie (SG) Brno-venkov. Od roku 1970 dálkově
studoval obor geodézie Fakulty architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně, promoval roku 1976. Od
roku 1978 zastával funkci zástupce vedoucího SG Brno-město. V období let 1991-2 byl vedoucím odboru dohledu a inspekce na ředitelství bývalé Krajské geodetické a kartografické správy v Brně.
V období 1993-1999 zastával funkci zástupce ředitele ZKl v Brně.
Je významným odborníkem v oblasti katastru nemovitostí a geometrických plánů. Své bohaté znalosti předává na četných školeních
a seminářích.
Výročí 65 let:
4. dubna 200 1- Ing. Marie Václavíková, absolventka Zeměměřické
fakulty ČVUT v Praze (1959), specializace kartografie. Pracovala
v Geodézii Brno jako vedoucí oddílu kartografie a polygrafie. Od r.
1975 působí jako středoškolská profesorka geodetických předmětů
na Střední průmyslové škole stavební v Brně.
6. dubna 2001 - Ing. Stanislav Hakt, rodák z Rokytnice. Vystudoval Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze v roce 1958. Nastoupil na
Okresní měřické středisko v Mnichově Hradišti a po reorganizaci
okresů byl přeložen do Litoměřic, kde pracuje dosud. Během 35 let
aktivní služby vykonával veškeré práce (evidence nemovitostí IEN/,
geometrické plány /GP/, mapování, vytyčovací práce ve stavebnictví, sledování sesuvů půdy). Postupně prošel všemi funkcemi na
Okresním měřickém středisku, Středisku geodézie (SG) a Katastrálního úřadu (KÚ), včetně vedoucího SG a ředitele KÚ. Je znalcem
v oboru GP a EN.
5. května 2001 - Ing. Jan Král, dřívější vedoucí oddělení řízení výroby a technické redakce Kartografie Praha, a. s., absolvent Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze. Zasloužil se o rozvoj kartografické
polygrafie a vydavatelské činnosti podniku. Specializaci nakladatelské činnosti studoval též na Novinářské fakultě UK, vzdělání si rozšířil na Vysoké škole ekonomické v Praze. Patří k našim nejlepším
odborníkům z oboru kartografické polygrafie.
27. júna 2001 - prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., peda~ogický
pracovník Katedry geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Zilinskej
univerzity (ŽU). Narodil sa v Košiciach. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierského staviteTstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1959 nastúpil do
Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Žiline, kde pracoval v oblasti fotogrametrie.
V roku 1962 prešiel na Katedru geodézie a geotechniky (od roku
1994 KG) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (od roku
1990 SvF) Vysokej školy dopravy a spojov (VSOS - od 23. 10. 1996

ŽU) v Žiline ako asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických
vied (od roku 1999 phylosophiae doctor- PhO.) získal v roku 1969,
za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1983, na základe habilitačnej prace v roku 1975 a za profesora 10. 6.1997. Od
1.5. 1990 do 30. 6. 2000 vykonával funkciu vedúceho KG SvFVSOS
(ŽU). Zaslúžil sa o zavedenie diplomových prác z odboru železničná
geodézia na vSOS (už v roku 1969) z ktorého je samostatná komisia pre štátne záverečné skušky. Je školiteTom doktorandov a v roku
1992 založil bakalárske štúdium na SvF vS OS (ŽU) so zameraním
na kataster nehputeTností. Je autorom 1monografie, autorom 6 a spoluautorom 3 dočasných vysokoškolských učebníc a spoluautorom 3
knižných publikácií. Ďalej je autorom 71 a spoluautorom 30 vedeckých a odborných prác, z toho 22 v zahraničných časopisoch. Z jeho
pOvodných prác si zasluhuje pozornosť: kontrola geometrickej polohy koTajepre zvýšené traťové rýchlosti, určovanie priestorovej polohy horninových diskontinuít, meranie účinkov banskej činnosti na
železničné objekty a geometria koTaje.Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhmul do 19 výskumných správ, z toho 2 grantové
úlohy, ktoré orientoval hlavne na rezort dopravy. Bohatá je aj jeho
expertízna a posudková činnosť. Má viacročné kontakty s Katedrou
inžinierskej geodézie Vysokej školy dopravnej v Orážďanoch, s Banskou akadémiou vo Freibergu a s Technickou univerzitou Gliwice.
Je členom Komory geodetov a kartografov, kde od roku 1998 je členom skúšobnej komisie.
Výročí 70 let:
'-_
3. dubna 200 1 - Ing. Zdeněk Cerman, zasloužilý pracovník resortu,
prošel bohatou praxí a různými vedoucími funkcemi; naposledy působil jako vedoucí Střediska geodézie v Liberci. Jeho odborná a organizační činnost byla ohodnocena několika pracovními vyznamenáními.
26. května 2001 - Ing. Aleš Hašek, dřívější šéfredaktor a náměstek
ředitele s. p. Kartografie Praha. Po absolvování Zeměměřické fakulty
ČVUT v Praze roku 1954 prošel bohatou praxí na různých kartografických pracovištích resortu včetně Výzkumné!to ústavu geodetického, topografického a kartografického (VUGTK) v letech
1967-1972 a na bývalém Českém úřadu geodetickém a kartografickém (ČÚGK, 1972-1975). Je jedním z tvůrců souboru základních
map středních měřítek. Od roku 1976 do roku 1992 byl hlavním redaktorem Geodetického a kartografického podniku, později Kartografie Praha, kde pod jeho vedením byla vydána řada nových kartografických děl a edic. Dlouhá léta byl předsedou odborné skupiny
pro kartografii tehdejší Československé vědeckotechnické společnosti, organizátorem nebo garantem mnoha odborných akcí, spoluzakladatelem tradice celostátních kartografických konferencí. Soustavně splupracoval i s oborem geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze.
12. června 2001 - Ing. František Chmelík, dřívější vedoucí provozu kartografie s. p. Geodézie, Pardubice. Po studiích nastoupil do
Ústavu geodézie a kartografie v Hradci Králové, kde vybudoval
vzorný kartografický provoz. Po reorganizaci přešel roku 1960 do
bývalého s. p. Geodézie, Pardubice. Významně se podílel na tvorbě
technologie a technických předpisů pro tvorbu Státní mapy I : 5 000
- odvozené.
25. června 2001 - Ing. František Hofman, jeden z vedoucích pracovníků dřívějšího s. p. Geodézie, Plzeň. V resortu pracoval od roku
1954 a za svou cílevědomou a odpovědnou činnost obdržel řadu
uznání. Aktivně se podílel na práci Krajského výboru (Plzeň) bývalé
Čs. vědeckotechnické společnosti.
VýročÍ 75 let:
7. dubna 2001- Ing. BohumÍr Smolka, rodák z Opavy, bývalý pedagog na zeměměřickém oboru Střední průmyslové školy stavební
v Brně, ~am přešel jako zkušený odborník s dlouholetou praxí z tehdejšího Ustavu geodézie a kartografie v Opavě.
15. dubna 2001 - Ing. Václav Cáp, dřívější vedoucí pracovník resortu. Naposledy pracoval ve funkci technicko-výrobního náměstka
ředitele v Geodézii, České Budějovice. V resortu působil jako dobrý
organizátor a propagátor nových pracovních postupů po celou dobu
své aktivní činnosti. Záslužná byla i jeho práce v Československé
vědeckotechnické společnosti.
Výročí 85 let:
14. května 2001 - Ing. Ondřej Jeřábek, CSc., narozen v Praze, bývalý odborný asistent katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze, v letech 1981-83 vědecký pracovník Laboratoře dálkového průzkumu Země při katedře fyziky. Zeměměřická
studia na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT ukončil (po znovuotevření vysokých škol) roku 1945. Ve válečných letech byl důlním
měřičem ve Staňkově u Oomažlic a zaměstnancem triangulačního
oddělení protektorátního Zeměměřického úřadu. Po absolvování studia se stal asistentem prof. P. Potužáka na Ústavu praktické geodé-

zie ČVUT a věnoval se především fotogrammetrii. Aktivně pracoval v Československé vědeckotechnické společnosti a v Komisi pro
dějiny vědy a techniky, významně publikoval Ue např. spoluautorem
knihy Čtení leteckých snímků, Praha 1959). Po mnoho let spolupracoval s naším časopisem, kde pečovalo rubriku "Z geodetického
a kartografického kalendáře". Byl předsedou ediční rady České matice technické, je aktivním členem Klubu přátel Národního techníckého muzea v Praze. Nelze nepřipomenout, že donedávna ještě vedl
kursy jógy pro seniory.
Výročí 90 let:
18. dubna 2001 - Ing. Vladislav Sachunský, dlouholetý vedoucí redaktor našeho časopisu a předseda redakční rady. Prošel vysokými
funkcemi resortu; byl ředitelem Státního zeměměři~kého a kartografického ústavu (1949-53), náměstkem předsedy Ustřední správy
geodézie a kartografie (od r. 1954) a od roku 1966 působil ve funkci
ředitele Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Za svou významnou organizační a odbornou činnost byl
několikrát odměněn čestnými uznáními a vyznamenáními.
15. června 2001 - Ing. Ladislav Kadeřábek, rodák z Dačic, absolvent Vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze z roku 1934. Pracoval v oblasti katastru, respektive dřívější evidence nemovitostí.
V letech 1962-67 byl ředitelem Ústavu geodézie a kartografie
v Plzni, další tři roky ředitelem Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Praze. Po roce 1970, kdy byl této funkce zbaven, až do odchodu do výslužby v roce 1971 pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, Praha.

Z ďalších výročí pripomíname:
I. apríla 1926 - pred 75 rokmi sa narodil v Poderovciach (dnes časť
obce Jaslovské Bohunice v okrese Trnava) doc. Ing. Viliam Magula, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1952 nastúpil do Krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy v Bratislave. V roku 1963 prešiel na Katedru geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT ako
asistent. V rokoch 1964 až 1965 absolvoval postgraduálne štúdium
na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1972 a za docenta pre odbor
geodézia bol vymenovaný 1. 12. 1974, na základe habilitačnej práce.
V rokoch 1975 až 1980 vykonával akademickú funkciu prodekana
SvF SVŠT pre odbor geodézia akartografia a v rokoch 1977 až 1986
bol vedúcim KG SvF SVŠT. Bol publikačne činný. Okrem iných
prác bol spoluautorom vysokoškolskej učebnice "Geodézie I"
(Praha, GKP 1985). Aktívne sa zapájal do riešenia výskumných úloh.
Jeho vedeckovýskumná činnosť sa orientovala na štúdium vplyvu
prostredia na presnosť výsledkov geodetických meraní. Bol členom
viacerých odborných komisií na SVŠT i mimo nej. Do d6chodku
odišiel 7. 7. 1987. Zomrel20. 6. 1997 v Bratislave.
2. dubna 1936 - před 65 lety se narodil v Novém Městě na Moravě
Ing. Jaroslav Janovskj. Obor geodézie a kartografie vystudoval na
Zeměměřické fakultě CVUT v Praze (1959) a pak pracoval na Středisku geodézie ve Žďáru nad Sázavou, od r. 1971 jako jeho vedoucí.
V této funkci setrval až do své předčasné smrti (15. 9. 1988).
15. dubna 1916 - před 85 lety se narodil Ing. Emerich Myška. V letech 1942-50 působil jako civilní geometr v Židlochovicích,
1951-53 pracoval v Geoplánu a Geometře, Brno, od vzniku samostatného resortu v r. 1954 až do r. 1980 v Geodézii, Brno, jako vedoucí provozu speciálních prací (inž. geodézie). Zemřel 19. 7.1986
v Brně.
15. dubna 1906 - před 95 lety se narodil prof. RNDr. Karel Kuchař, profesor Přírodovědecké fakulty UK. Byl předním československým kartografem a geografem. Vedl katedru kartografie a fyzické geografie na Přírodovědecké fakultě. Byl členem mnoha
národních i mezinárodních odborných a vědeckých organizací. Jeho
publikační činnost a významná kartografická tvorba byla rozsáhlá.
Zemřel v Praze 16.4. 1975.
21. apríla 1931 - pred 70 rokmi sa narodil v Lipové u Jeseníka (okres
Jeseník - Česká republika) Ing. Břetislav Kelnar. Po štúdiách zememeračského inžinierstva na Vysokej škole technickej a na Vojenskej technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne nastúpil
v roku 1955 do Geodetického, topografického a kartografického
ústavu v Bratislave. Tu pracoval na úseku geodetických výpočtov
a od 6. 4. 1956 v polygrafickej prevádzke. Odvtedy sa venoval kartografii (Kartografický a reprodukčný ústav v Modre-Harmónii, od
roku 1963 v Bratislave; Kartografia, n. p., Bratislava; Slovenská kartografia, n. p. a š. p., Bratislava), kde prešiel r6znymi funkciami, a to
technický redaktor, vedúci technického rozvoja, vedúci polygrafickej prevádzky a vedúci technickej redakcie. V rokoch 1964 až 1966

externe vyučoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave a v rokoch 1986 až 1989 na odbore geodézia a kartografia
(GaK) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT). V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh
postgraduálneho štúdia odboru GaK na SvF SVŠT a v roku 1982 mu
bol priznaný kvalifikačný stupeň samostatný vedecko-technický pracovník. Zapájal sa do riešenia výskumných úloh (VÚ). Bol zodpovedným riešiteIom 5 a spoluriešiteIom ďalších VU. Bol autorom 5
zlepšovacích návrhov, ktoré našli realizáciu v praxi. Známy bol tiež
ako autor alebo spoluautor článkov na stránkach nášho časopisu
a v zborníkoch. Do d6chodku odišiel31. 12. 1991. Zomrel9. 3.1992
v Bratislave.
I. června 1901 - před 100 lety se narodil v Chrlicích u Brna doc.
Ing. Antonín Prokeš. Jako všichni starší zeměměřiči prošel bohatou praxí katastrální a civilního geometra. V r. 1945-54 působil jako
docent na Vysoké škole technické v Brně, odkud přešel na Geodetický ústava posléze do Kartografického ústavu v Bratislavě. Bohaté zkušenosti uplatnil jako zlepšovatel, gropagátor nové techniky a spolutvůrce techniky plastických map. Siroké zeměměřické veřejnosti je znám jako autor četných geodetických tabulek. Zemřel
24.5. 1971 v Brně.
8. června 1901 - před 100 roky se narodil Ing. Jaroslav Pour, významný odborník, od r. ln I vedoucí pracovník měřického odboru
Stavebního úřadu Prahy. Zemřel 16. 11. 1971.
12. června 1906 - před 95 lety se v Horažďovicích narodil Ing. Antonín Košťál, profesor na Střední průmyslové škole zeměměřické
v Praze. Zkušenosti z rozsáhlé praxe plně využil ve své pedagogické
práci na SPŠZ, kterou pomáhal budovat. Mezi studenty, kterých vychoval mnoho ročníků, byl oblíben. Byl spoluautorem řady učebnic.
Zemřel 12. 10. 1969 v Praze.
17. června 1916 - před 85 lety se narodil Ing. Oldřich Severin, bývalý pracovník technického odboru ČÚGK a civilní geometr. Své
rozsáhlé praktické zkušenosti z nejrůznějších oborů geodetické praxe
plně využil pro rozvoj oboru. Zemřel v Praze dne 7. I. 1989.
24. června 1911 - před 90 lety se v Praze narodil Ing. Vladimír For·
man, který celý svůj život zasvětil rozvoji geodetických metod jako
výkonný řídící pracovník resortu geodézie a kartografie. Po vystudování zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze nastoupil
v roce 1933 do státní zeměměřické služby na Slovensku. V r. 1937
byl přeložen do bývalé Triangulační kanceláře Ministerstva financí
v Praze. Po jejím začlenění do Zeměměřického úřadu v době okupace zde pracoval jako triangulátor, v roce 1948 se stal vedoucím
provozu triangulace. V pm;álečném období se také zúčastňoval prací
delimitačních. Po zřízení Ustřední správy geodézie a kartografie zde
pracoval od 1. 5. 1954 do 16. II. 1966 jako starší technolog pro obor
astronomie, gravimetrie a nivelace. Poté působil v Geodetickém
a kartografickém fondu až do odchodu do důchodu v roce 1974.
Zemřel dne 9. 12. 1987 v Praze.

materiály 14. kartografické konference, která se bude konat
v Plzni ve dnech 11.-13. září 2001 s tematickou náplní
ÚLOHA KARTOGRAFIE
V GEOINFORMAČNí SPOLEČNOSTI

Označenie hraničného bodu na štátnej hranici Slovenskej republiky (SR)
a Pol'skej republiky v úseku Skalité-Zwardoň (okres Čadca), ktorý je stabilizovaný
na ceste (hraničný bod je pod bronzovou platňou)

Hraničný bod ncpriameho značenia (s ochranným znakom) na štátnej hranici
SR a Českej republiky pri rieke Morava

Snímky: Archív Geodetického
Bratislava

a kartografického

ústavu

