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Obr. 2 Náhled lentikulární 3D mapy sluneční soustavy, zdroj: http://mbmsystems.de/,

Obr. 3 Náhled lentikulární 3D mapy Krkonoš, zdroj: http://www.kartografiehp.cz/,
(K článku Knížová, L.: Využití lentikulární technologie k vyjádření třetího rozměru mapy)
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JUDr. Štefan Moyzes,
Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

Sedemdesiat rokov odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU
a rezort geodézie, kartografie a katastra
na Slovensku

Venované 70. výročiu začatia štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
371:528

Abstrakt
Vznik študijného odboru geodézia a kartografia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Dôležitosť určenia profilu
študijného odboru pre absolventa tohto študijného odboru. Dôležitosť pozície reprezentantov aplikačnej praxe - partnerov
technických univerzít. Formy spolupráce medzi technickými univerzitami a reprezentantmi aplikačnej praxe; vyhodnotenie výsledkov tejto spolupráce. Medziuniverzitná koordinácia učebných profilov študijných odborov geodézia a kartografia medzi
jednotlivými technickými univerzitami.

Seventy Years of Land Surveying and Mapping Specialization at the Faculty of Civil Engineering
of the SUT and the Branch of Land Surveying, Mapping and Cadastre in Slovakia
Summary
Origin of land surveying and mapping study specialization at the Slovak University of Technology in Bratislava. Importance
of study profile determination of this study department graduate. Significance of application practice representatives’ position
– partners of technical universities. Forms of collaboration between technical universities and representatives of application
practice; evaluating of collaboration results. Coordination of land surveying and mapping study departments’ curricula
between various technical universities.

1. Úvod
Sedemdesiat rokov v živote človeka je časové obdobie obsahujúce priemerný vek jedinca v našich kultúrno – sociálnych európskych podmienkach. V živote inštitúcie to môže
znamenať málo, ale i dostatočne mnoho, v závislosti od charakteru hodnotenej inštitúcie a v závislosti od uhla pohľadu

hodnotiteľa. Preto, ak si v tomto období pripomíname 70. výročie založenia odborného štúdia geodézie a kartografie na
Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU)
v Bratislave, je v plnom rozsahu oprávnené a legitímne hovoriť o nádhernom výročí a diskutovať o oprávnenosti hodnotenia, ktoré toto výročie zaraďuje medzi významné inštitucionálne výročia v našich podmienkach.
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2. Zrod študijného odboru geodézia a kartografia
Z profesijného hľadiska sme pyšní, že odbor geodézia a kartografia bol jedným z troch zakladajúcich odborov niekdajšej Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave.
Vznik samotnej Stavebnej fakulty SVŠT je priamo spätý so
vznikom slovenského technického školstva. Začiatkom školského roka 1938/39 utvorené prvé oddelenia vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej sa stali základom dnešnej
Stavebnej fakulty. Prvé vyučovanie na SVŠT sa začalo v Martine 5. 12. 1938 na troch oddeleniach, ktoré boli významné
pre rozvoj budúcej Stavebnej fakulty. Jedným z týchto troch
oddelení bolo i oddelenie s dobovým názvom oddelenie zememeračského inžinierstva.
Napĺňa nás hrdosťou, že vývoj a ciele dnešných katedier študijného odboru geodézia a kartografia, najmä zásluhou osobností pôsobiacich na katedrách tohto odboru, garantovali plnú
oprávnenosť organizačnej štruktúry tejto školy a nasmerovania jej činností, a tým preukázali správnosť odhadu potrieb našej spoločnosti. Odborná komunita z úseku geodézie a kartografie sa už hneď po roku 1918 intenzívne a opakovane
dožadovala zo širokého sortimentného diapazónu technicko-univerzitných absolventov práve absolventov zememeračského štúdia. Na tejto skutočnosti nič nezmenili ani permanentné organizačné zmeny v histórii predmetných 70 rokov,
ktoré, samozrejme, neobišli ani našu školu (vytvorenie oddelení, odborov, ústavov, zriadenie fakúlt so študijnými smermi
a špecializáciami, zriadenie katedier, opakované reštrukturalizácie fakúlt a i.).

3. Učebný profil absolventa odboru geodézia
a kartografia
S potrebami rozvoja našej spoločnosti počas uplynulých
70 rokov a s rozvojom požiadaviek spoločnosti na odvetvie geodézie, kartografie a katastra postupne rástli nároky
i na teoreticko-odborný profil študijného odboru geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty. Som presvedčený, že ide
o trvalý rozvojový proces, a teda, že tieto potreby budú ďalej rásť a modifikovať sa. Bude závisieť od schopností aplikačnej praxe formulovať svoje potreby a od flexibilnosti
každej technickej univerzity a jej predvídavosti, do akej
miery dokáže škola predvídať predmetný vývoj potrieb
aplikačnej praxe, aby primerane dokázala modifikovať
učebný profil svojho absolventa, a tým zvyšovať jeho pripravenosť plniť úlohy, pred ktoré ho aplikačná prax postaví.
V žiadnom prípade v súčasnosti nevystačíme s chápaním
technicko-univerzitného (vysokoškolského) štúdia ako statického systému. Nevyhnutné je uvedomiť si, že ide o viacfázový dynamický systém, vo výslednici ktorého bude
profil absolventa štúdia odboru geodézia a kartografia rezultátom výchovno-vzdelávacieho procesu s vysokým
stupňom získaných morálno-etických vlastností a teoretických a odborných vedomostí, spôsobilostí a schopností
uplatniť sa v aplikačnej praxi.
I v budúcnosti budú absolventi študijného odboru geodézia a kartografia vychovávaní pre vedecko-technické, technologické, projekčné, organizačné a riadiace úlohy v odvetviach geodézie, kartografie a katastra. Nemalú časť týchto
absolventov vstrebe prax z oblasti štátnej správy geodézie,
kartografie a katastra a z tých oblastí komerčnej i pedagogickej, ktoré priamo súvisia s týmito činnosťami. Musí byť
našou spoločnou snahou, aby odborný profil absolventov
tohto odboru umožňoval ich široké uplatnenie a adaptáciu na
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požiadavky aplikačnej praxe, vedy a výskumu. Táto spoločná
snaha by mala vyústiť do spoločne akceptovateľných výsledkov aktivít školy, aby absolventova komplexná znalosť problematiky geodézie, kartografie a katastra umožnila po skončení bakalárskeho štúdia a primerane vo väčšej miere i po
skončení magisterského – inžinierskeho štúdia jeho široké
uplatnenie v praxi.
Dnes sa už všeobecne prijíma, že čo najlepšie pripravený
odborník geodet, absolvent technickej univerzity, nemôže
byť v praxi úspešný, ak po absolvovaní štúdia nevkročí do
profesionálneho prostredia s dlhodobou koncepciou kontinuálneho celoživotného vzdelávania (postgraduálne štúdium a pod.). Dvojnásobne to platí v geodézii, ktorá je poznačená okrem iného i úžasným technologickým rozvojom,
s tým, že tento technologický rozvoj má navyše akcelerujúci charakter.

4. ÚGKK SR – nie jediný, ale dôležitý reprezentant
aplikačnej praxe
Jasne sme si uvedomovali, a platí to aj pre súčasnosť,
že Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) ako ústredný orgán štátnej správy pre činnosti geodézie, kartografie a katastra vykonávané v štátnom záujme a v pedagogickom procese zastrešené študijným odborom geodézia a kartografia Stavebnej fakulty
STU v Bratislave, už od zásadnej spoločenskej zmeny
v roku 1989 nie je partnerom z aplikačnej praxe škole pre
celú škálu činností na úseku geodézie, kartografie a katastra. Napriek tomu si ale zreteľne uvedomujeme svoju
zodpovednosť v súvislosti s formuláciou požiadaviek
a dlhodobých cieľov aplikačnej praxe z oblasti štátnej
správy geodézie, kartografie a katastra a z tých oblastí komerčnej i pedagogickej, ktoré priamo súvisia s týmito činnosťami. Tu vidíme veľmi široké pole súčinnosti ÚGKK
SR – jedného z reprezentantov aplikačnej praxe a školy.
Tejto súčinnosti sa nevzdávame, naopak, vidíme ju konštruktívne a kriticky a vrúcne si želáme, aby bola i takto prijímaná našim školským partnerom. Práve cez túto prizmu
chceme prispieť k plodným výsledkom tejto spolupráce
školy a praxe.
V tejto súvislosti síce neupierame legitímne právo každej
školy slobodne sa rozhodovať v prospech konkrétnej podoby
študijných programov, prípadne učebných plánov (obsah
a rozsah prednášok a cvičení), v prospech konkrétnej podoby
profilu absolventa štúdia, ale zároveň konštatujeme, že najmä súčasná podoba študijného programu zabezpečujúca profil absolventa štúdia, s ktorým sa ráta pre oblasti štátnej
správy geodézie, kartografie a katastra a na tie oblasti komerčných i pedagogických aktivít, ktoré priamo súvisia s týmito činnosťami, sa do istej miery vzdialila od profilu absolventa, ktorý by zodpovedal požiadavkám a potrebám
dnešnej doby. Ideálny by bol ten stav, keby absolventi technicko-univerzitného štúdia boli pripravení po dôkladnom
oboznámení sa so základmi geodetických disciplín ovládať
i odborne náročné problematiky budovania geodetických referenčných systémov, budovania databázy referenčných priestorových údajov, poskytovania referenčných údajov prostredníctvom webových služieb, a tiež ťažiskové problémy spojené s katastrom nehnuteľností v najširšom slova zmysle a aby
tento profil absolventa umožňoval rýchle sa prispôsobovať
meniacim sa podmienkam a požiadavkám vyplývajúcim
z rozvoja vedy a techniky. Mám na mysli principiálne otázky
spojené s dvojitou podstatou nášho informačného systému
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katastra nehnuteľností, čiže existencia subregistra C a subregistra E, otázky identifikácie parciel a spätnej identifikácie
parciel, otázky tvorby geometrických plánov nie iba v zjednotenom operáte, ale aj v nezjednotenom operáte, otázky
tvorby geometrických plánov nie iba v priestoroch s evidovaným subregistrom C ale aj subregistrom E, otázky súdneho
znalectva v oblasti katastra nehnuteľností, otázky spojené
s tvorbou základnej mapy veľkej mierky a s jej primárnym
použitím na potreby katastra nehnuteľností, otázky obnovy
katastrálneho operátu novým mapovaním, ktorej výsledkom
bude integrovaná mapa, t. j. jednoznačné polohové určenie
parciel registra C a súčasná identifikácia parciel registra
E spolu s vlastníckymi vzťahmi, otázky spojené s jedným zo
súčasných kľúčových zámerov rezortu geodézie, kartografie
a katastra, a to so zintenzívnením procesu usporiadania pozemkového vlastníctva na Slovensku tak, ako to vyplýva zo
zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a z celej série uznesení vlády SR. Spomeniem iba posledné uznesenia čísla 970/2005 a 742/2006 (skončenie konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim do konca
roka 2011). Osobitnú pozornosť by si zaslúžili otázky spojené s bezplatným prístupom verejnosti na katastrálny portál
v zmysle zásad prijatých zákonom NR SR č. 275/2006 Z. z.
o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Absolútne nevyhnutné je obsiahnutie i problematiky vybudovania moderného katastra na Slovensku, ktorý bude schopný
poskytovať služby širokej verejnosti rýchlo a kvalitne tak, aby
úroveň poskytovaných služieb a ochrana práv k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri bola porovnateľná so službami
katastra v štátoch Európskej únie (EÚ). Požiadavky na služby
katastra v štátoch EÚ sa orientujú na informácie dostupné
prostredníctvom WEB portálových služieb v reálnom čase
nad celým územím a s využitím priameho elektronického
spojenia. S týmto je na Slovensku spojený prechod na kataster zajtrajška, ktorý bude otvoreným katastrálnym systémom pracujúcim s údajmi katastra, uloženými v jednej spoločnej databáze, v jednotnom používateľskom rozhraní
(aplikačné programové vybavenie pre pracoviská katastra nehnuteľností vrátane migrácie údajov súboru popisných informácií, súboru geodetických informácií a súboru registrov katastrálneho konania).
Katastra nehnuteľností na úseku obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním a na úseku tvorby geometrických plánov sa priamo dotýka i problematika globálnych navigačných
satelitných systémov, s ktorou súvisí v praxi už realizovaný
projekt Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS)
na určovanie priestorovej polohy bodov v reálnom čase v záväzných referenčných systémoch (ETRS 89, EVRS 2000).
Sieť referenčných staníc je rozmiestnená tak, aby pokrývala
celé územie Slovenska a je k dispozícií aj ostatným rezortom
pri ich požiadavkách na spresnenie lokalizácie záujmového
územia. Táto problematika zasahuje aj nekatastrálne aplikácie geodézie, a to zásadným spôsobom, preto by mala nájsť
príslušnú komplexnú reflexiu i v učebnom procese. Metodika
merania a spracovania presných meraní či už v katastrálnych
alebo aj nekatastrálnych aplikáciách vykonaná pomocou globálnych navigačných satelitných systémov a najmä otázky pripojenia observácií do medzinárodného referenčného systému
s následnou transformáciou do národného súradnicového
systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej svojou
náročnosťou určite uspokoja nielen študentov, ale aj pedagógov našej technickej univerzity. Týka sa to aj spresnenia realizácie súradnicového systému Jednotnej trigonometrickej
siete katastrálnej prostredníctvom meraní globálnych navigačných satelitných systémov.
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Podobne nie iba kataster nehnuteľností, ale širokú škálu aktivít geodézie bude požadovať budovaná Národná infraštruktúra priestorových informácií, vychádzajúca zo schválenej
smernice Európskeho parlamentu a Rady o založení Priestorovej údajovej infraštruktúry v Spoločenstve (INSPIRE), ako
nástroja na harmonizáciu rôznych priestorových údajových
zdrojov a na poskytovanie integrovaných webových služieb,
ktoré umožnia používateľom identifikovať a pristupovať k aktuálnym geografickým informáciám operatívnym spôsobom.
V rámci tohto zámeru sa postupne dobudúva základná báza
údajov geografického informačného systému, ktorej predmetom sú priestorové objekty a ich tematické atribúty, relačné
väzby a zmeny v časových nadväznostiach. Všeobecne sa
uznáva vysoký stupeň dôležitosti tejto problematiky, ktorá
podľa nášho názoru tiež by mala mať príslušný odraz v pedagogickom procese.
Osobitne by sme privítali, keby primeraným spôsobom načrtnuté smery a aktivity geodézie, kartografie a katastra našli svoju reflexiu i v témach záverečných bakalárskych prác, diplomových prác magisterského – inžinierskeho štúdia, záverečných prácach doktorandského štúdia,
témach študentskej vedeckej odbornej činnosti, a keby sa
týmto smerom aspoň čiastočne preorientovali i aktivity spojené s habilitačnými témami a témami vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a odborných zamestnancov našej
školy.
Široké pole pôsobnosti v rámci súčinnosti technickej univerzity a praxe vidíme vo formulovaní potrieb a požiadaviek
praxe pri realizácii celoživotného vzdelávania, napr. pri koncipovaní smerovania jednotlivých behov postgraduálneho
štúdia. Úloha takéhoto zástupcu praxe je v týchto diskusiách
nenahraditeľná.

5. Medziuniverzitná koordinácia regulovania profilu
študijného odboru geodézia a kartografia
Aplikačná prax iba s určitou dávkou guráže si môže dovoliť
„vstúpiť na tenký ľad“ a upozorniť študijný odbor geodézia
a kartografia Stavebnej fakulty STU na nedostatočne využité
možnosti a na spoločenskú potrebu intenzívnejšieho vzájomného priblíženia sa štúdia našich troch univerzít, ktoré
pripravujú absolventov tohto štúdia, prípadne štúdia blízkeho
tomuto študijnému odboru: STU v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline (posledná
univerzita na bakalárske štúdium).
Ukazuje sa ako užitočné až nevyhnutné zvýšiť medziuniverzitnú komunikáciu, medziuniverzitnú spoluprácu
aj koordináciou napr. definovaného teoreticko-odborného
profilu študijného odboru geodézia a kartografia, učebného profilu absolventa, azda aj istou koordináciou podmienok (náročnosti) získavania – udeľovania pedagogických
hodností docent, profesor a vedeckých titulov doktorandského štúdia. Vzájomná koordinácia by mala priniesť prospech v zjednodušení a zvýšení študentskej mobility medzi
našimi univerzitami znížením potrieb diferenčných skúšok. Ďalší prínos predpokladám vo zvýšení úrovne absolventov smerom na ich istú ideálnu homogénnu úroveň.
Táto úroveň na časovej osi nie je konštantná. V každom
konkrétnom čase je spoločnosťou vyžadovaná istá konkrétna meniaca sa úroveň a ideálny by bol ten stav, keby
škola dokázala reflektovať tieto meniace sa požiadavky.
Keď vyslovujem tieto slová na akademickú pôdu, som si
vedomý istého rizika, ale konám tak v absolútnej úprimnosti.
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6. Dohoda o spolupráci
Aj na základe uvedeného si uvedomujem bytostnú nevyhnutnosť vzájomnej komunikácie a trvalej spolupráce technicko-univerzitného školstva a štátnej správy v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Výsledky tejto konštruktívnej
spolupráce sa určite odrazia v pozitívnych výsledkoch činností oboch partnerov. Na pozadí tejto zásady sa automaticky
vynoria otázky akým spôsobom formalizovať túto súčinnosť.
Na to nadväzuje i akademická otázka, ako vyhodnocovať stupeň úspešnosti prípadne neúspešnosti súčinnosti realizovaných aktivít technicko-univerzitného školstva a štátnej správy
v oblasti geodézie, kartografie a katastra. V roku 2000 bola
uzavretá Dohoda o spolupráci medzi ÚGKK SR a Stavebnou
fakultou STU v Bratislave [1]. Dohoda je platná a účinná aj
dnes. Tvorba dohody nadviazala na pozitívne aspekty predchádzajúcich analogických dohôd. Dohoda je zverejnená
v Spravodajcovi ÚGKK SR. Definuje ciele spolupráce, konkretizuje oblasť odbornej spolupráce, konkretizuje oblasť výmeny informácií, oblasť propagácie a publikačnej činnosti,
oblasť zvyšovania kvalifikácie i formy spolupráce. Pri detailnom čítaní osem rokov platnej dohody možno konštatovať, že dohoda pokrýva väčšinu možných a potrebných oblastí vzájomnej spolupráce, z čoho vyplýva, že novou
dohodou by mali byť odstránené predovšetkým formálne
drobnosti brániace jej plnohodnotnej aplikácii. Spracovanie
novej dohody sa nachádza v záverečnej etape jej vzájomného
odladenia a podpisu. Aj na túto novú dohodu platí najmä to,
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že dôležitejšie je na základe „politickej vôle“ oboch jej partnerov jej realizovanie v praxi. V tomto zmysle sa k našej dohode v plnom rozsahu prihlasujem.

7. Záver
Som si vedomý, že čím lepšie výsledky bude v budúcnosti
dosahovať náš študijný odbor geodézia a kartografia Stavebnej fakulty STU v Bratislave, tým lepšie budú jeho absolventi pripravení na plnenie úloh aplikačnej praxe, vedy,
výskumu, vývoja i pedagogiky, a tým ľahšie bude plniť svoje
zákonné povinnosti i rezort ÚGKK SR. Preto chcem zakončiť moje slová úprimným želaním množstva úspechov
v celej šírke úloh našej školy v budúcich 70 rokoch.
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Abstrakt
Popis vzniku, použitých vstupních dat, metodologie, odhadu přesnosti a některých vybraných aplikací nového modelu zemského gravitačního pole (EGM08). Tento model nahrazuje dosud používaný model EGM96, který výrazně překonává v rozlišení i přesnosti. Porovnání s nezávislými daty prokázalo několikanásobné zvýšení přesnosti, které lze v oblasti České republiky charakterizovat zlepšením shody hodnot výškové anomálie odvozené na zhruba jednom tisíci GPS/nivelačních bodů:
hodnota střední odchylky poklesla z 16,8 cm pro EGM96 na 3,3 cm pro EGM08.

EGM08: the New Earth Gravitational Global Model
Summary
Description of derivation, applied input data, methodology, accuracy testing and some selected applications of the new Earth
Gravitational Model 2008 (EGM08). This model replaces the older EGM96 that outperforms in terms of both resolution and
accuracy. Comparison with independent data proved the new model to be several times more accurate: for the territory of
the Czech Republic, the fit of height anomalies synthesized from the model with those derived at approximately one thousand
GPS/levelling points improved from 16,8 cm for EGM96 to 3,3 cm for EGM08.

Novák, P.–Kostelecký, J.–Klokočník, J.: EGM08: nový globální model...

1. Úvod
Globální mapování zemského gravitačního pole v současnosti představuje jeden z nejdůležitějších úkolů geodézie.
Přesná a podrobná znalost globálního zemského tíhového
pole je důležitá pro odvození konzistentního geodetického
referenčního systému (Geodetic Reference System, GRS).
Prostřednictvím globálního geoidu, který představuje plochu
konstantního tíhového potenciálu aproximující střední hladinu zemských oceánů, je možné realizovat globální vertikální referenční systém. Geoid hraje také důležitou roli jako
referenční hladina pro studium řady dynamických procesů
a vzájemných interakcí v oblasti kryosféry, hydrosféry, atmosféry a oceánosféry. Časové změny gravitačního pole je
pak možno použít pro detekci změn rozložení hmot v zemském systému. Spolu s geometrickými měřeními 3D polohy
bodů jsou tato data důležitým zdrojem informací o zemské
dynamice.
Globální modely zemského gravitačního pole jsou v geodézii tradičně reprezentovány spočetnou sadou numerických
koeficientů ve sférické harmonické řadě gravitačního potenciálu celého zemského systému (včetně pevné, tekuté a plynné
složky). Tyto koeficienty jsou v geodézii řešeny po období posledních zhruba 50 let, kdy dochází k postupnému zvyšování
jejich přesnosti a rozlišení. Podrobný přehled vývoje tvorby
globálních modelů lze nalézt na stránkách Mezinárodního
centra pro zemské globální tíhové modely (International
Centre for Global Earth Models, ICGEM), které se nachází na
webovské adrese http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/.
Z tohoto přehledu je patrné, že první gravitační modely ve
druhé polovině 60. let minulého století obsahovaly jen velmi
málo podrobnou informaci o zemském gravitačním poli.
V 70. letech bylo již možno s použitím dostupných tíhových
dat odvozovat gravitační modely do stupně a řádu 180. Na
počátku 90. let byl publikován ve své době významný model Ohio State University 1991 (OSU91a), který obsahoval
kompletní koeficienty gravitačního potenciálu Země do
stupně a řádu 360 [15]. Přesnost koeficientů vyšších stupňů
a řádů v tomto modelu však byla relativně nízká díky nedostatku dostupných pozemních tíhových dat. V letech 1993 až
1996 proběhly práce na novém globálním modelu, který do
značné míry odstraňoval některé nedostatky předcházejících
řešení. Nový model byl pod názvem Earth Gravitational
Model 1996 (EGM96) zveřejněn v roce 1996 [8].
Přes pokrok při řešení globálních modelů gravitačního
pole Země na konci 20. století představovala oblast vnějšího
zemského gravitačního pole stále nejhůře popsanou vlastnost
zemského tělesa přímo studovanou oborem geodézie. Dlouhodobým cílem geodézie [3] je určit parametry tvaru, tíhového pole a rotace Země s relativní přesností 10-9 (ppb – part
per billion). V případě tíhového zrychlení tato relativní přesnost odpovídá hodnotě Gal (10-8 m s-2). Tato přesnost je zatím dosažitelná pouze lokálně při měření tíhového zrychlení
absolutním či supravodivým gravimetrem. Globálně je přesnost tíhového pole limitována hodnotou mGal (10-5 m s-2) tj.
10-6 (ppm – part per million). Relativní přesnost 10-9 odpovídá výšce geoidu určené s chybou 6 mm. Důležitým údajem, který informaci o přesnosti globálního modelu doplňuje,
je příslušné prostorové rozlišení, ke kterému je konkréntní
údaj o přesnosti vztažen.
Od 90. let minulého století proto probíhaly intenzivní přípravy na realizaci družicových misí, které by primárně prováděly sběr globálních dat za účelem odvození nového přesnějšího globálního modelu zemského gravitačního pole. Tyto
snahy vyústily v roce 2000 ve vypuštění gravimetrické dru-

Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 3
45

žice CHAllenging Mini-satellite Payload (CHAMP) a v roce
2002 ve vypuštění družicového tandemu Gravity Recovery
And Climate Experiment (GRACE). Obě mise svými daty
významně přispívají ke globálnímu mapování gravitačního
pole. Z jejich dat byla v posledních letech odvozena řada globálních gravitačních modelů, například EIGEN-GL04 [4].
Další jsou v seznamu ICGEM. Vzhledem k útlumu gravitačního pole se vzdáleností od Země slouží družicové mise
pro odvození dlouhovlnné či nízkofrekvenční části gravitačního pole. Obě stávající družicové mise budou v roce 2009
doplněny o první gradiometrickou družici Gravity field and
steady-state Ocean Circulation Explorer (GOCE).
Spolu s novými (či nově dostupnými) pozemními daty bylo
tedy možno na počátku 21. století přistoupit k řešení nového
kombinovaného globálního modelu zemského gravitačního
pole, který byl po několikaletém úsilí oficiálně zveřejněn na
jaře 2008 [13] pod názvem Earth Gravitational Model 2008
(EGM08). Cílem článku je přiblížit nový gravitační model
české geodetické veřejnosti včetně základních údajů o jeho
vzniku, použitých datech, odhadu přesnosti a významu pro
geodetickou praxi.

2. Sférické harmonické modely zemského gravitačního
pole
V této kapitole si stručně připomeneme základy reprezentace
harmonické skalární funkce Fourierovou řadou trigonometrických funkcí na kouli. Statické zemské gravitační pole je
možné popsat pomocí skalární funkce třírozměrné polohy x,
která se nazývá gravitační potenciál V. Vztah mezi vektorem
intenzity gravitačního pole (tzv. gravitační zrychlení) g a gravitačním potenciálem V je možno psát při velmi mírné aproximaci (konzervativnost a netočivost gravitačního pole) ve
formě g(x) = V (x), kde symbol  představuje diferenciální
operátor gradient. Z teorie potenciálu je známo, že gravitační
potenciál splňuje Poissonovu diferenciální rovnici, která vyjadřuje lineární závislost hodnoty potenciálu na měrné hmotnosti v daném bodě gravitačního pole. Vně gravitujících hmot
je tedy možné psát základní vztah (rovnici pole) ve formě
homogenní diferenciální rovnice druhého řádu 2V (x) = 0,
která je známa v matematice pod označením Laplaceova diferenciální rovnice; 2 je Laplaceův operátor.
Laplaceův vztah pak umožňuje alternativní zápis gravitačního potenciálu rozkladem (separací) do funkcí tří parametrů definujících 3D polohu. V případě geocentrického sférického souřadnicového systému se složkami radiální
vzdálenost r, pólová sférická vzdálenost 0°    180° a sférická délka 0°    360° má tato řada formu [5]
V r, , 



GM
–––– 1
r

n 2

––rR 

n



Vn ,  .

(1)

V této rovnici je tzv. geocentrická gravitační konstanta GM
součinem celkové hmotnosti Země M a univerzální gravitační konstanty G. Parametr R je poloměr geocentrické koule,
na které byly odvozeny metodou harmonické analýzy hodnoty číselných koeficientů Cnm a Snm stupně n a řádu m v rozvoji kulové harmonické funkce
n

Vn , 

m 0

Cnm cosm

Snm sinm Pnm cos.

(2)
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Přidruženou Legendreovu funkci prvního druhu Pnm s parametrem pólové vzdálenosti lze psát pomocí diferenciální rovnice [1]
1
dn m
–––––
sinm  –––––
cos2
2n n!
dtn m

Pnm cos

n

1 .

(3)

Z numerických důvodů jsou číselné koeficienty vždy uváděny v plně normovaném tvaru. Při harmonické syntéze gravitačního potenciálu v rovnici (1) je pak nutné použít příslušné normované Legendreovy funkce. V geodézii se
používá tzv. geodetické normy, která má v případě normování harmonických koeficientů tvar [5]

nm



1
n m !
–––––––– –––––––– .
22n 1 n m !

(4)

Pro normování přidružené Legendreovy funkce prvního
druhu je nutné použít její převrácenou hodnotu.
Řada trigonometrických funkcí v rovnici (1) představuje
tzv. vnější formu reprezentace Laplaceovy diferenciální rovnice platnou pro podmínku rR. Toto je důležité si v souvislosti s harmonickou řadou v rovnici (1) uvědomit: řada reprezentuje funkci V pouze v případě platnosti Laplaceovy
diferenciální rovnice tj. v bodě s nulovou hodnotou měrné
hmotnosti. Podmínka konvergence, kterou je pak nutné praktické aplikace harmonické řady podmínit, platí pouze v případě prostoru vně koule o poloměru R. Absence členů prvého
stupně (n 1) je důsledkem geocentričnosti souřadnicového
systému.
Rovnice (1) má ještě jednu interpretaci: první člen představuje gravitační potenciál homogenní koule (alternativně
bodu) o hmotnosti M; zbytek harmonické řady pak reprezentuje jeho malé odchylky od reálného zemského gravitačního potenciálu. V praktických aplikacích je tato nekonečná
řada vždy zaokrouhlena (n  ), což se projeví konečným
počtem koeficientů (v případě omezení nekonečné harmonické řady není nebezpečí případné divergence harmonické
řady tak vážné).
Při hodnocení daného globálního modelu se často používají charakteristiky přesnosti v jednotkách délky či gravitačního zrychlení, protože jsou globální modely gravitačního pole nejčastěji používány k výpočtu tíhových anomálií
a geoidálních výšek (či výškových anomálií). Odpovídající
rovnici pro tíhovou anomálii g lze odvodit z poruchového
tíhového potenciálu T, který je definován jako rozdíl tíhových potenciálů skutečné Země a homogenního rotačního
elipsoidu. Při rovnosti složek odstředivého potenciálu platí
T V U. Normální potenciál U je počitatelný analytickými vztahy [14, 16] pomocí Geodetického referenčního
systému 1980 (GRS80) [10].
Aplikací základní gravimetrické rovnice fyzikální geodézie ve sférické aproximaci získáme [5]
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Parametr  je normální tíhové zrychlení na povrchu referenčního elipsoidu, který se dá napočítat dle Somigliana-Pizzettiho
teorie a pomocí konstant GRS80. Kulovou harmonickou funkci
Tn poruchového potenciálu T pro sudé hodnoty n lze napočítat
pomocí
Tn , 

Vn , 

Un,

(7)

se zonální harmonickou funkcí Un v rozvoji potenciálu normálního gravitačního pole opět určitelné dle Somigliana-Pizzettiho teorie [5]. Pro liché n platí Tn Vn.
Použití globálního gravitačního modelu však není omezeno pouze na parametry uvedené nahoře. Harmonickou řadou je možné počítat celou řadu funkcionálů poruchového
potenciálu jako je například tíhová porucha, tížnicové odchylky, výškové anomálie a druhé derivace poruchového potenciálu (prvky tzv. Marussiho gradiometrického tenzoru).
Všechny tyto parametry lze odvodit ze základního vztahu pro
poruchový potenciál T. Kromě hodnot Legendreovy přidružené funkce je pak v některých případech nutné počítat i jejich derivace. Protože všechny tyto výrazy lze dobře dohledat v geodetické literatuře, např. [12], nebudeme je zde
uvádět. Za zmínku stojí existence formy harmonické řady
v jednoparametrických (Jacobiho) elipsoidických souřadnicích jakož i souřadnicích kartézských.
Dosud používaný model EGM96 obsahoval kompletní
bezrozměrné hodnoty normovaných sférických harmonických koeficientů a jejich standardních odchylek do stupně
a řádu 360, jenž byly konzistentní s následujícími hodnotami
měřítkových parametrů GM
3986004,415  108 m3 s-2
a R 6378136,3 m. Vztah mezi maximální hodnotou stupně
n sférické harmonické řady a vlnovou délkou  reprezentované funkce na geocentrické kouli o poloměru R je dán vztahem


2R
–––– .
n

(8)

Pro daný poloměr geocentrické koule a pro n 360 je nejkratší vlnová délka dána hodnotou 111 km. Často se používá
hodnoty poloviční vlnové délky, v tomto případě by se jednalo o 55 km. Sbíhavostí poledníků je délka ve směru rovnoběžek dána hodnotou  sin . Z pohledu úhlového rozlišení je pak příslušná hodnota středového úhlu určena přímo
výrazem  / n, tj. hodnotou 0,5 arcdeg pro n 360.

3. Tvorba EGM08 a použitá vstupní data

2
–– T r, , 
r
n 2

GM
–––
R2

Geoidální výšku N odvodíme pomocí sférické formy Brunsova teorému [2]

(5)

Ve snaze podpořit tvorbu nového světového geodetického
systému (World Geodetic System, WGS) se americká vojenská topografická služba (National Geospatial-Intelligence
Agency, NGA – dříve DMA či NIMA) pustila na počátku 21.
století do tvorby nového kombinovaného globálního modelu
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zemského gravitačního pole. Přípravou nového modelu byla
na základě kontraktu pověřena americká Raytheon ITSS
Corporation zastoupena Nikolasem Pavlisem a jeho spolupracovníky. Předběžné plány počítaly do roku 2005 s vyhotovením nového modelu kompletního do stupně a řádu 2160
s přesností geoidu danou globálně maximální hodnotou směrodatné odchylky 15 cm. Maximální stupeň a řád modelu
měl zajistit globální popis zemského gravitačního potenciálu
a z něj odvozených parametrů s poloviční vlnovou délkou
9 km či 5 arcmin. Dlouhovlnná složka modelu měla být převzata z nových modelů na bázi dat družicových misí CHAMP
a GRACE, která by byla doplněna o pozemní tíhová data (pozemní a letecká gravimetrie, altimetrie). Vzhledem k plánovanému rozlišení modelu bylo nutné vytvořit globální souřadnicový rastr těchto dat s rozlišením 5 arcmin  5 arcmin.
Hlavním problémem při řešení nového modelu byla dostupnost vhodných pozemních tíhových dat v dostatečném rozlišení. Dlouholetým úsilím se NGA podařilo vybudovat databázi
5 arcmin středních hodnot pozemních tíhových anomálií na
volný vzduch, která vznikla kompilací dostupných pozemních,
leteckých a z altimetrie odvozených tíhových dat. Její konečná
verze vznikla v lednu 2008. Pouze 12 % zemského povrchu zůstalo bez pokrytí pozemními tíhovými daty; především se jednalo o vybrané oblasti Afriky, Jižní Ameriky a Antarktidy. Tyto
prázdné oblasti byly částečně vyplněny hodnotami tíhové anomálie odvozenými pomocí kombinace dlouhovlnné tíhové anomálie napočtené z globálního gravitačního modelu a zbytkového terénního efektu. V oblasti Antarktidy pak byly použity
střední hodnoty tíhové anomálie odvozené z modelu na bázi
dat družic GRACE, které ovšem mají mnohem nižší rozlišení
než je požadovaných 5 arcmin. Celkově bylo v databázi uloženo 9331200 středních hodnot tíhové anomálie v souřadnicovém rastru s rozlišením 5 arcmin. Odvozená hodnota střední
chyby těchto dat je 4 mGal [13].
Dlouhovlnná informace o zemském gravitačním poli byla převzata z nového družicového globálního modelu
ITG-GRACE03S, který byl odvozen pouze z dat družicové
mise GRACE kompletně do stupně a řádu 180 [9]. Koeficienty tohoto modelu byly zkombinovány s pozemními tíhovými daty pomocí metody nejmenších čtverců do řešení
ve formě elipsoidálních harmonických koeficientů zemského
gravitačního potenciálu. Tyto koeficienty v elipsoidální harmonické řadě byly až následně transformovány do koeficientů sférické harmonické řady, v důsledku čehož obsahuje
sférický model koeficienty do stupně 2190 a řádu 2159. Ověření kvality takto odvozeného modelu bylo provedeno jeho
tvůrci pomocí hodnot zbytkových tíhových anomálií (rozdíl
hodnot odvozených z EGM08 a měřených dat), GPS/nivelace, astronomicky odvozených tížnicových odchylek, nezávislé altimetrie a dat mise GRACE. Parametry odhadu přesnosti odvozených koeficientů (směrodatné odchylky) byly
kalibrovány [13].
Kromě problému se vstupními daty bylo nutné vyřešit řadu
otázek numerického charakteru. Pro daný stupeň a řád harmonického rozvoje je pro n  2 nutné vyřešit zhruba 4,7 miliónu číselných koeficientů (ASCII soubor o velikosti 240
MBy). Jedná se tedy o poměrně náročnou numerickou operaci, která si vyžaduje příslušné výpočetní algoritmy a výpočetní techniku.
Velkou výzvu představoval především způsob výpočtu přidružených Legendreových funkcí prvého druhu, protože
standardní numerické metody jejich výpočtu na bázi rekurentních vzorců přestávají být stabilní v jistém šířkovém pásu
pro stupně a řády větší zhruba než 1800. Dnes je k dispozici
řada studií, které se věnují stabilním algoritmům pro výpočet Legendreových funkcí. Ve skupině autorů nového modelu
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byl Simon Holmes, který použil pro výpočet hodnot těchto
funkcí metodu Clenshawových sumací [6]. Zde stojí za
zmínku, že hodnoty přidružených Legendreových funkcí
prvého druhu je nutné počítat jak při odvozování číselných
koeficientů (harmonická analýza), tak při zpětném výpočtu
reprezentované funkce (harmonická syntéza).
V rámci tvorby nového gravitačního modelu byla během
roku 2006 ustanovena společná pracovní skupina Mezinárodní asociace geodézie (IAG) a Mezinárodní služby tíhového pole (IGFS), která dostala za úkol otestovat předběžné
řešení nového modelu za účelem ověření jeho přesnosti pro
různá data v různých částech světa. Předsedou této pracovní
skupiny byl zvolen Jianliang Huang z kanadské National
Resources Canada. V této skupině aktivně pracovali také zástupci České republiky (autoři tohoto příspěvku), kteří k testování použili GPS/nivelační data z oblasti České republiky
a další data. V létě 2007 byl pro členy této skupiny zveřejněn předběžný model označený jako PGM2007a, který byl
během druhého pololetí 2007 intenzivně testován s použitím
všech dostupných nezávislých dat (nezávislá pozemní a letecká tíhová data, družicová data, GPS/nivelace, tížnicové odchylky). Výsledky práce a doporučení pracovní komise byly
předány v závěru roku 2007 autorům nového modelu.
V dubnu 2008 byl během všeobecného shromáždění Evropské geofyzikální unie (EGU) ve Vídni oficiálně zveřejněn
nový globální gravitační model pod označením EGM08. Výsledky testování nového gravitačního modelu byly podrobně
diskutovány v rámci mezinárodní konference IAG „Gravity,
Geoid & Earth Observations 2008“, která se konala v červnu 2008 v řecké Chanii. Novému modelu byla v programu
konference věnována jedna celá sekce.
Nový zemský gravitační model EGM08 obsahuje plně normované bezrozměrné sférické harmonické koeficienty zemského gravitačního potenciálu a jejich kalibrované standardní
odchylky kompletně do stupně a řádu 2159. Model je navíc
rozšířen o sférické harmonické koeficienty do stupně 2190
a řádu 2159. Celkově se jedná o 2401333 záznamů v ASCII
formátu; každý záznam obsahuje hodnotu stupně n, řádu m,
koeficienty Cnm a Snm a jejich směrodatné odchylky. Celkový
počet nenulových koeficientů je pro 2  n  2159 dán výrazem (n 1)(n + 2) n 5 4665596, rozšířený model
má 4802666 koeficientů. Měřítkové parametry harmonické řady mají stejné hodnoty jako v případě EGM96, tj.
GM 3986004,415  108 m3 s-2 a R 6378136,3 m.
Model EGM08 existuje ve dvou variantách lišící se hodnotou koeficientu C20: ve variantě „tide-free“ tento koeficient nezohledňuje permanentní zemské slapy, ve variantě
„zero-tide“ ano. Obě varianty EGM08 jsou k dispozici, aby
se zamezilo chybám při převodu mezi oběma systémy.
Obě verze modelu lze stáhnout na webovské adrese
http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/.
Na stejné stránce je možno najít i program na sférickou harmonickou syntézu a řadu dalších informací o novém modelu.

4. Testování a aplikace nového modelu
Koeficienty modelu EGM08 byly testovány jednak jeho
tvůrci, jednak členy společné pracovní skupiny IAG/IGFS.
Zde jsou uvedeny pouze vybrané hodnoty, které nejlépe dokumentují výrazný pokrok v přesnosti dosažený novým modelem. Porovnáním geoidalní výšky odvozené v globální síti
zhruba 12 tisíc GPS/nivelačních bodů byla pro starý model
EGM96 dosažena hodnota směrodatné odchylky 30 cm;
pro EGM08 klesla tato hodnota na 13 cm (připomínáme
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předpokládaný limit přesnosti 15 cm z počátku předcházející kapitoly). Pro zhruba 3,5 tisíce hodnot astronomicky
určených tížnicových odchylek v kontinentální části USA došlo ke snížení středního rozdílu z hodnoty 3 arcsec pro
EGM96 na 1 arcsec pro EGM08. Podobné zlepšení bylo
pozorováno i v dalších částech světa. Porovnání dat družicové altimetrie (TOPEX/Posseidon) přineslo podobná čísla:
residua ve výšce mořské hladiny vedla k hodnotě směrodatné
odchylky 20 cm pro EGM96 a 5 cm pro EGM08.
Porovnáním hodnot odvozených z modelu EGM08 s přímo
měřenými nezávislými daty byl také proveden odhad vlivu
kombinace tzv. commission a omission chyb modelu: pro
geoidální výšky je tato hodnota rovna řádově 10 cm, pro
složky tížnicové odchylky 1 arcsec. První chyba (commis-

sion) je dána vlastní nepřesností číselných koeficientů sférické harmonické řady. Druhá chyba (omission) vznikne
zaokrouhlením nekonečné sférické harmonické řady a představuje příspěvek členů stupně n > 2190. Připomínáme, že
tyto hodnoty chyb musí být použity společně s parametrem
maximálního rozlišení modelu dané hodnotou geocentrického středového úhlu 5 arcmin. Pro menší rozlišení (větší )
bude tato přesnost vyšší.
Podobné výsledky testů byly dosaženy také pro oblast České
republiky. Porovnání hodnot výškové anomálie odvozené z modelu EGM96 na celkem 1024 GPS/nivelačních bodech výběrové údržby přineslo hodnotu směrodatné odchylky 16,8 cm
určené ze souboru napočítaných odchylek. Hodnoty těchto odchylek v podobě 2D funkce jsou znázorněny na obr. 1a. V pří-
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Obr. 1a Porovnání EGM96 na 1024 bodech výběrové údržby (cm)
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Obr. 1b Porovnání EGM08 na 1024 bodech výběrové údržby (cm)
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Obr. 2a Výšková anomálie z EGM96, rozlišení 5 arcmin, 10585 hodnot (m)
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Obr. 2b Výšková anomálie z EGM08, rozlišení 5 arcmin, 10585 hodnot (m)
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Obr. 3a Tíhová anomálie z EGM96, rozlišení 5 arcmin, 10585 hodnot (mGal)
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Obr. 3b Tíhová anomálie z EGM08, rozlišení 5 arcmin, 10585 hodnot (mGal)
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Tab. 1 Statistika napočítaných hodnot v obr. 2a až 4b
Parametr

EGM

výšková anomálie
tíhová anomálie
druhá derivace

minimum

maximum

průměr

sigma

rozměr

96

28,853

50,615

41,670

5,066

m

08

28,474

53,352

41,533

5,182

m

96

45,185

82,987

15,744

20,684

mGal

08

76,187

228,601

15,239

27,142

mGal

96

6,608

9,733

0,146

3,594

E

08

25,428

22,899

0,033

6,656

E

padě nového gravitačního modelu EGM08 bylo při použití stejných dat dosaženo hodnoty směrodatné odchylky 3,3 cm.
Hodnoty těchto odchylek v podobě 2D funkce jsou znázorněny
na obr. 1b. V obou případech bylo nutné napočtené odchylky
redukovat o jejich střední hodnotu z důvodu rozdílné hodnoty
tíhového potenciálu definující kvazigeoid v EGM08 a v realizaci systému normálních výšek Balt po vyrovnání. Přesnost
modelu EGM08 je tak plně srovnatelná s dosavadními lokálními řešeními kvazigeoidu pro Českou republiku jako je např.
model VÚGTK2002 [11], který byl odvozen kombinací globálního modelu EGM96 a lokálních tíhových dat. Výškové anomálie odvozené z nového modelu EGM08 harmonickou syntézou je tedy možno přímo používat po aplikaci rozdílu
globálního modelu a lokálního vyškového systému (Balt po vyrovnání) pro transformaci normálních výšek na výšky elipsoidální (geodetické) a naopak.
Je také zajímavé porovnat hodnoty výškové a tíhové anomálie odvozené z modelů EGM96 a EGM08. Oba parametry
jsme napočítali pro oblast České republiky v rozlišení 5 arcmin
 5 arcmin, tj. zhruba 9 km  6 km. Připomínáme, že skutečné prostorové rozlišení EGM96 odpovídá rastru 0,5 arcdeg
 0,5 arcdeg, tj. zhruba 55 km  36 km. Na obr. 2a a 2b je
možno vidět hodnoty výškové anomálie (kvazigeoid) v metrech na bázi EGM96 a EGM08; na obr. 3a a 3b jsou hodnoty
tíhové anomálie v miliGalech odvozené ze stejných modelů.
Na první pohled je patrný výrazný posun v rozlišení obou
funkcí: šestinásobné zvětšení prostorového rozlišení u EGM08
je demonstrováno řadou detailů, které nebylo možno zachytit
starým modelem EGM96. Rozdíly jsou i v hodnotách základních statistických parametrů jednotlivých souborů, které lze nalézt v tab. 1.
Možnosti nového gravitačního modelu lze demonstrovat
i na jiném případě: na zemském povrchu je řada kráterů
vzniklých dopadem asteroidů nebo komet. Kvůli neustálým
exogenním a endogenním procesům byla řada kráterů deformována a modifikována. Zatím je jich asi 170 prokázaných a dalších asi 600 je podezřelých. Nový gravitační model má prostorové rozlišení a přesnost, které jsou již zajímavé
pro detekci těchto útvarů na zemském povrchu [7]. Tím se
otevírá možnost využití EGM08 pro hledání velkých kráterů.
Jako příklad zde uvedeme jeden z nejznámějších impaktních
kráterů na zemském povrchu, Chixculub na severu Yukatánu
v Mexiku. Tento kráter, který byl původně odhalen pomocí
pozemních tíhových dat, je možno krásně detekovat pomocí
druhé radiální derivace poruchového potenciálu (rozměr s-2,
alternativně Eötvös, 1 E 10-9s-2)

2
–––
T r, , 
r2

GM
–––
R3

n

n

1 n

 

R
2 ––
r

n 3

Tn,  .

(9)

Na obr. 4a a 4b je oblast impaktního kráteru s hodnotami
druhé derivace poruchového potenciálu na bázi modelů

EGM96 a EGM08. I tyto obrázky dokumentují výrazné zlepšení v rozlišení globálního gravitačního modelu, kterého bylo
dosaženo během jedné dekády. Na datech odvozených
z EGM08 je dobře patrný kruhový kráter se středem zhruba
21,25 arcdeg severní šířky a 270,4 arcdeg východní délky.
V tab. 1 jsou opět uvedeny statistické parametry těchto dvou
souborů, které dokumentují vzrůstající rozdíly s každou další
derivací: od potenciálu (či výškové anomálie), přes jeho první
derivaci (či tíhovou anomálii), až po druhou derivaci (či gradient tíže). Lze očekávat, že nový model bude mít mnoho
geodetických a geofyzikálních aplikací, z nichž některé jsou
teprve v počátcích svého rozvoje.

5. Závěr
V článku jsme se pokusili shrnout základní informace
o tvorbě, přesnosti a vybraných aplikacích nového globálního gravitačního modelu EGM08, který byl zveřejněn
v dubnu 2008. Je patrné, že nový model představuje výrazný posun v oblasti globálního modelování zemského
gravitačního pole. Oproti dosud používanému modelu
EGM96 má nový model šestinásobně lepší prostorové rozlišení (30 vs. 5 arcmin) a výrazně lepší přesnost. S použitím nezávislých dat bylo prokázáno, že nový model má globálně zhruba trojnásobně lepší přesnost ve smyslu hodnoty
směrodatné odchylky odvozené z rozdílů hodnot měřených
a odvozených z modelu.
Použití přibližně jednoho tisíce GPS/nivelačních bodů
v oblasti České republiky prokázalo dokonce pětinásobné
zlepšení EGM08 oproti EGM96: hodnota směrodatné odchylky napočtená z hodnot rozdílů na jednotlivych bodech
klesla z 16,8 cm pro EGM96 na 3,3 cm pro EGM08.
Nový gravitační model je plně srovnatelný s poslední generací lokálního kvazigeoidu odvozeného pro území České republiky. Z těchto hodnot je patrné, že přesnost nového globálního modelu není homogenní. Nejlepší výsledky lze
očekávat přes oblasti s dostupnými kvalitními pozemními
daty jako je i území České republiky. Horší výsledky budou
v oblastech, kde bylo nutné doplnit chybějící data pomocí
kombinace globálního řešení a terénního efektu a nejhorší je
situace v Antarktidě, kde byla chybějící pozemní data nahrazena družicovými měřeními.
Nový model profituje z dostupnosti velmi kvalitních družicových dat. Nízkofrekvenčním základem EGM08 je družicový model odvozený z dat družicové mise GRACE. Lze
očekávat, že nový model bude v horizontu několika let upraven. Gradiometrická mise GOCE, od které se očekává výrazný posun při modelování statického gravitačního pole, má
být vypuštěna v roce 2009. Její data budou použita pro odvození globálního modelu gravitačního pole Země přibližně
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Obr. 4a Chixculub – druhá radiální derivace z EGM96, rozlišení 5 arcmin, 925 hodnot (E)
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Obr. 4b Chixculub – druhá radiální derivace z EGM08, rozlišení 5 arcmin, 925 hodnot (E)
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do stupně a řádu 250. Pokud bude mise GOCE uspěšná, nový
EGM bude pravděpodobně odvozen na bázi dat této mise.
Již dnes je jasné, že lze v budoucnosti očekávat nové globální gravitační modely s větším rozlišením. Dnešní hranice
v podobě stupně a řádu 2160 bude jistě v blízké budoucnosti
překonána. Další metou mohou být modely kompletní do
stupně a řádu 5400 či dokonce 10 800, což odpovídá prostorovému rozlišení na úrovni 2 resp. 1 arcmin. Těmto hodnotám odpovídá dnes těžko představitelná sada přibližně 29,2
resp. 116,7 milionů harmonických koeficientů. Nejprve však
bude nutné vyřešit otázku dostupnosti vhodných tíhových dat
a numerické náročnosti při odvození a používání podobných
modelů.
Poděkování: Tato studie vznikla s finanční podporou Grantové agentury České republiky (projekt 205/08/1103), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (výzkumný záměr
MSM4977751301 a LC506) a programu PECS (projekt
C98056: GOCE – Specific tasks on fine gravity field structure of the Earth). Článek vznikl na základě aktivní učasti
jeho autorů v pracovní skupině Mezinárodní asociace geodézie (IAG) a Mezinárodní služby tíhového pole (IGFS), jejímž cílem bylo zhodnocení kvality EGM08.
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Abstrakt
3. pokračovanie hodnotenia histórie vydávania odborného a stavovského časopisu, jeho vývoj a analýza obsahu za obdobie
rokov 1940 až 1955. Vo vojnovom období v rokoch 1940 až 1944 je vydávanie časopisu s novým názvom „Zeměměřičský
obzor“ obmedzené na Čechy a Moravu. Zväčšenie formátu stránok od roka 1940 (na formát A4) prináša ďalšie významné
rozšírenie informačnej plochy časopisu. Vojnové udalosti postihli ročníky 1944 (8 čísel) a 1945 (4 čísla) najmä obmedzením
rozsahu. Postupný odraz nových politických podmienok na stránkach časopisu. Vybrané zaujímavé informácie z ročníkov
1940 až 1955. Prevod obsahu časopisu do digitálnej formy a ďalšie zámery tejto činnosti.
Our Technical and Professional Magazine – Its Evolution History and Content Analysis (3rd part, years 1940 – 1955)
Summary
3rd continuation of valuation of the publishing history of the professional magazine, its development and content analysis
between years 1923 to 1939. In the war time between 1940 and 1944 was the magazine renamed for “Land Surveying review”
and published only in Bohemia and Moravia. Further outstanding enhancement of the information space of the magazine in
1940 thanks to enlarged page format (to format A4). The years 1944 (8 copies) and 1945 (4 copies) were influenced by war
events mainly regarding their content scope. Step-by-step image of new political conditions on magazine pages. Assortment
of interesting information from years 1940 to 1955. Magazine transformation into digital form and further goals of this activity.
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1. Úvod
Článok pokračuje 3. časťou v kontinuálnej nadväznosti na
[1] a [2]. Jednotlivé časti boli zostavované postupne tak,
ako postupovalo skenovanie časopisu, ktorého výsledky
umožňovali zostavenie štatistických údajov a vykonanie
niektorých analýz. Snažili sme sa v jednotlivých častiach
vyhnúť prípadnému opakovaniu informácií, no možno sme
sa niekedy nevyhnuli návratu do predchádzajúcej hodnotenej etapy.
V období vymedzenom rokmi 1940 až 1955 odrážalo vydávanie časopisu a jeho obsah najprv vojnové obdobie,
v ktorom boli niektoré otázky tabuizované (obmedzené informácie zo sveta). Po vojne prichádza nástup novej štátnej politiky, ktorú sprevádza zavádzanie „socialistického
spoločenského poriadku“ so zameraním na tzv. budovateľské otázky spojené s reformami v priemysle, v doprave,
v obrane štátu a školstve. Reformy v socializácii poľnohospodárstva zasiahli osobitne necitlivo do problematiky
katastra. Tak ako sme v [2] zvolili posudzované obdobie
s prekrytom až do prelomového vojnového roku 1939, aj
v tejto časti sme po vojnových ročníkoch skončili mierové
obdobie vydávania časopisu ročníkom 1955. Zjednotenie
a sústredenie zememeračskej služby do jedného novovytvoreného rezortu geodézie a kartografie v roku 1954 sa odrazilo aj v časopise, ktorý začal v roku 1955 túto epochu
s novým vydavateľom, s novou redakčnou radou a s novým
názvom – Geodetický a kartografický obzor (GaKO). Nové
spoločensko-politické dianie v duchu požiadaviek doby sa
tu odrazilo ešte výraznejšie, ako po roku 1948.
Hlavným poslaním aj 3. časti je analytické hodnotenie časopisu a niektorých štatisticky usporiadaných údajov z jeho
obsahu. Súčasne si pri tom opäť všimneme viaceré charakteristické dobové informácie, ktoré časopis na svojich stránkach uverejnil, a ktoré sú azda pre viacerých čitateľov neprestajne zaujímavé a poučné.

2. Charakter a obsah časopisu v období rokov 1940 až 1955
V posudzovanom období sa už charakter časopisu, ako aj
usporiadanie jeho obsahu oproti predchádzajúcemu obdobiu
výraznejšie zmenilo.
Ročník 1940 vychádza so zmeneným názvom Zeměměřičský obzor a s podtitulom Časopis pro geodesii a zeměměřičství. Slovník [3] z časovo relevantného obdobia, označuje
význam slova geodesie ako zeměměřičství, teda dáva medzi
oba výrazy znak rovnosti. Vysvetlenie tohto trocha kuriózneho znenia podtitulu môže byť také, že vydavateľ chcel použitím slova geodézia zdôrazniť či vyzdvihnúť vedeckú
stránku časopisu a zememeračstvo považoval za výraz na
praktické uplatnenie geodetickej vedy pri meraní Zeme. Vysvetlenie môže byť aj také, že časopis, ktorý bol do roku 1939
aj spolkovým vestníkom, sa úlohy spolkového tlačového orgánu musel zrieknuť, vzhľadom na „dobrovoľné“ zrušenie
alebo aspoň silné všeobecné obmedzenie spolkovej činnosti
na nátlak nemeckých úradov. Rôzne správy z oklieštenej
spolkovej činnosti, ktorá bola prakticky v tom čase zjednotená do organizácie SIA, mali byť uverejňované v jedinom
spoločnom spolkovom orgáne s názvom Věstník SIA. Zeměměřičský obzor sa stal po takomto rozhodnutí takmer čisto
odborným časopisom, preto mu bol možno pririeknutý aj
uvedený podtitul. Zmenený bol aj vydavateľ, ktorým sa stal
Spolek českých inženýrů SIA v Praze. Od roku 1943 až do
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roku 1946 sa názov spolku objavuje priamo v názve časopisu na titulnej strane každého čísla v tvare ZEMĚMĚŘIČSKÝ OBZOR SIA a v rokoch 1947 až 1950 ZEMĚMĚŘICKÝ OBZOR SIA. [SIA je skratka Spolku inžinierov
a architektov, založeného v roku 1866 ako Spolek inženýrů
a architektů v Království Českém, ktorý potom pokračoval vo svojej spolkovej a odbornej činnosti s názvom Spolek československých (českých) inženýrů a bol zrušený až
v roku 1951.]
V roku 1940 boli popri hlavných článkoch v časopise rubriky: Zeměměřičská prakse, Kronika, Literární novinky, Seznam knih a časopisů v knihovně odboru a Různé zprávy.
V prvom čísle ročníka 1941 bol uverejnený Seznam členů
zeměměřičského odboru SIA, ktorý zostavil Ing. Václav
Krumphanzl. Abecedne usporiadaný zoznam obsahoval 890
mien a úplných adries členov. Vo výbere noviniek z časopisov a pravidelne vydávaných periodík sa prejavila postupne
cenzúra. Správy a novosti sa výrazne obmedzili prevažne len
na časopisy nemecké a švajčiarske a podobne recenzie kníh
boli robené väčšinou len z domácich a nemeckých noviniek.
Výnimiek bolo málo.
Po významnej formálnej zmene časopisu, kedy bol v roku
1930 zavedený nový, výhodnejší a úspornejší formát, došlo
v roku 1940 k ešte výraznejšej zmene. Časopis prešiel na formát A4, čo bol už v tom čase prevažujúci štandard v podobných časopiseckých edíciách. Táto zmena značne rozšírila
plochu využiteľnú na potlač textom a obrázkami, a tak spolu
s rozšírením počtu čísel v jednom ročníku na 12, sa zväčšila
plocha časopisu až o 50 %, čo len dokresľovalo už spomenutý štandard.
Takmer storočná kontinuita vydávania časopisu je podčiarknutá aj na titulných stranách jednotlivých ročníkov
alebo v hlavičke každého čísla, kde sa uvádza poradové
číslo vydaného ročníka. Od roku 1940 sú to dve poradové
čísla. Kompletných 10 alebo 12 čísel ročníka je niekedy tiež
označovaných ako „zväzok“. V tab. 1 je vedľa meniacich sa
názvov časopisu prehľadne zostavené aj jeho označovanie,
a to prvým číslom podľa poradia rokov vo vydávanom období a súčasne druhým číslom poradie rokov vydávania od
samotného začiatku (od roku 1913) – tento údaj býva niekedy v zátvorke.
Koncom augusta 1944 bolo vydávanie časopisu zastavené
nemeckými úradmi tak nečakane rýchlo, že redakcia nemala
možnosť o tom čitateľov vopred informovať, ani formálne
ukončiť hoci neúplný ročník (vyšlo len prvých 8 čísel). Až
v auguste 1945, v prvom čísle obnoveného povojnového vydávania časopisu, redakcia tento nezavinený nedostatok vysvetlila a uviedla na pravú mieru. Pripojila obsah a titulný
list minulého ročníka a oznámila, že ďalšie čísla, ktorých bude
v roku 1945 len 5 (v skutočnosti boli len 4), budú vydávané
vždy 25. dňa každého mesiaca.
Takmer všetky čísla ročníka 1946 vychádzajú z administratívno-technických dôvodov ako dvojčísla, no počet
strán už je plný, teda 192. Augustové dvojčíslo 7 – 8 ročníka 1946 zaznamenáva zmenu v písaní tvaru slov odvodených od slova měřič. Podľa nových pravidiel českého pravopisu z roku 1946 je záväzný len jeden tvar měřický
(doteraz aj měřičský), potom teda aj zeměměřictví, zeměměřický atď. Preto už toto dvojčíslo nesie názov Zeměměřický obzor. Na strane 128 je potom v krátkom príspevku
Zeměměřické názvosloví táto úprava vysvetlená, s výzvou
na jej ďalšie záväzné používanie.
Od roku 1947 je podstatná časť pravidelne uverejňovaného
obsahu časopisu každého ročníka uvedená aj vo francúzskom
jazyku. V ročníku 1948 je v čísle 7 na strane 120 zdôvodnené obmedzenie rozsahu časopisu z doterajších bežných 16
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Tab. 1 Názvy časopisu a poradové čísla ročníkov v jednotlivých obdobiach vydávania
Obdobie vydávania

Názov časopisu v jednotlivých obdobiach vydávania

Poradové čísla ročníka (zväzku)

1913 – 1939

Zeměměřičský Věstník

I. až XXVII.

1940 – 1950

Zeměměřičský (Zeměměřický) obzor

I./XXVIII. až XI./38

1951 – 1954

Zeměměřictví

1/39 až 4/42

1955 – 2009

Geodetický a kartografický obzor

1/43 až 55 (97)

až 20 stránok jedného čísla na 8 stránok. Dôvodom bol všeobecný povojnový nedostatok niektorých surovín, medzi
ktoré patril aj papier. Toto obmedzenie nemalo našťastie dlhú
trvácnosť a týkalo sa v uvedenom roku len čísel 7 až 11 a v nasledujúcom roku len po číslo 4. Farebná obálka každého
čísla, ktorá slúžila dovtedy prevažne na titulné a tirážne
údaje, ako aj reklame, sa začala intenzívne využívať na tlač
rôznych drobných, no poväčšine čitateľmi veľmi vyhľadávaných a cenených správ. Táto otázka je podrobnejšie rozpísaná v redakčnom článku na 2. strane obálky čísla 1 ročníka
1949. Čitatelia sa obracali na redakciu so žiadosťami
o opätovné zaraďovanie osobných, spolkových, školských
a podobných správ, ako súčasti celkového rozvoja čsl. geodézie a zememeračstva, o ktoré nemal byť obsah časopisu
ochudobňovaný. Redakcia prisľúbila pozitívne riešenie, len
čo bude odstránený problém s nedostatkom papiera, ktorý
bol hlavným obmedzujúcim činiteľom v tejto otázke. Treba
ešte poznamenať, že v ročníku 1948 boli až dve monotematické čísla. Číslo 2 bolo venované celé otázkam fotogrametrie a v čísle 12, rozšírenom na 48 strán, bolo až 11 hlavných
článkov s tematikou „Zememeračstvo v Poľsku“. Bola to recipročná odpoveď na podobný počin odborného poľského časopisu „Przegląd geodezijny“, keď 15 československých autorov publikovalo v júlovom čísle tohto sesterského časopisu
prehľad o súčasnom stave a riešených problémoch nášho odboru v ČSR.
Zatiaľ sme hovorili viac-menej o formálno-administratívnych zmenách v časopise z tohto obdobia. Treba pripomenúť, že februárovými udalosťami v roku 1948 vyvrcholila
prvá etapa snáh o rozsiahle reformy a zmeny vo fungovaní
štátu. Jeho nová zahraničnopolitická orientácia mala obmedziť rozmáhajúce sa kultúrne, hospodárske a vedecko-technické styky so západom a nasmerovať ich na východ.
To sa odzrkadlilo aj v časopise. Zákon č. 62 Sb. zo 16. 4.
1948 – tzv. zememeračský zákon znamenal síce zjednotenie
zememeračskej služby, ale bol aj predzvesťou ďalších zmien,
ktoré okrem iného, vedľa zoštátnenia priemyslu a socializácie poľnohospodárstva znamenali aj zrušenie tradičných inštitúcií, akými boli inžinierske komory a stavovské spolky.
Obmedzené bolo slobodné podnikanie, trhové hospodárstvo,
súkromné vlastníctvo a pod. V našom odbore to znamenalo
tiež zrušenie povinnosti ohlasovať zmeny nehnuteľností v pozemkovej knihe a vnieslo do spravovania katastra postupne
neporiadok, ktorý sa napráva ešte aj dnes. Redakcia Zeměměřického obzoru uverejnila v ročníku 1948 okrem zememeračského zákona a dôvodovej správy k nemu aj prejavy
politických činiteľov a odborných pracovníkov súvisiace
s týmto právnym aktom.
V roku 1949 sa znova upravuje názov vydavateľa na Spolek československých inženýrů a techniků v Praze. V roku
1950 má celoročný obsah časopisu uvedené osobitne podrobne všetky články a rubriky, vrátane obsahu správ na
obálke časopisu, takže má s obsahom vo francúzskom jazyku

a titulným listom ročníka spolu až 8 strán. V 12. čísle je úvodník s názvom Na rozloučenou se Zeměměřickým obzorem.
Redakčný zbor tu uvádza v krátkosti celú históriu časopisu,
ktorú hodnotí ako úspešnú, no súčasne už naznačuje, že v budúcom roku časopis s novým názvom Zeměměřictví nemôže
v nových podmienkach zostať apolitický. Musí po stránke odborno-technickej, ako aj ideovo-programovej byť ukazovateľom ciest, ktorými by sa zememeračstvo malo u nás odteraz uberať.
V roku 1950 pribudla rubrika Zlepšovací návrhy, problémy
a stanoviska, od roku 1951 Hospodářsko-politické úvodníky,
Normativní hlídka, Rozmanitosti, Dopisy čtenářů, Názvoslovná hlídka a Přehled zeměměřické literatury. Na túto rubriku je rezervovaná 2. a 3. strana obálky časopisu, pri čom
usporiadanie zoznamu umožňuje čitateľovi po vystrihnutí
jednotlivých bibliografických informácií založiť si vlastnú
kartotéku.
V časopise sa občas nájdu prepisové chyby, ktoré korektúra nezachytila, najčastejšie v obsahu ročníka, kde napr. jeho
zostavovateľ v Prahe prepísal nesprávne názov článku písaný
po slovensky, no našli sa aj výrazy ako „nivelizační instrukce“
(v ročníku 1950) a pod. Redakcia často v niektorom z nasledujúcich čísel uverejnila poznámku s výzvou na opravu
chyby aj s ospravedlnením (či išlo o chybu sadzača, príp. aj
autora). Škoda, že sa rozlúčila so Zeměměřictvím v ročníku
1954 nedokončenou poslednou vetou posledného stĺpčeka na
poslednej stránke 12. čísla. Chýbajúci posledný riadok
(možno išlo aj o viac riadkov) padol iste čitateľovi do oka,
no upozornenie resp. opravu sme v nasledujúcom ročníku
žiaľ nenašli.
V roku 1951 nastupuje s novým názvom časopisu aj nový
centrálny vydavateľ, ktorým sa stáva Ústředí výzkumu
a technického rozvoje. Novým predsedom redakčného
zboru sa stal Ing. Jaroslav Průša. V časopise je zaradený aj
obsah v ruskom jazyku a do sadzby sa teda dostáva odteraz i azbuka, aj keď len v podrobnom obsahu. Tak ako doteraz sú ale ruské výrazy (tituly kníh, časopisov, odkazy na
literatúru a pod.) aj naďalej z praktických dôvodov transkribované latinkou.
V tomto ročníku je od 1. čísla zmena aj v dizajnu obálky.
Na jej prvej stránke je v hornej polovici pod nadpisom
ZEMĚMĚŘICTVÍ obdĺžnikový obrázok – štylizovaná kresba
zemegule s mapovými výrezmi v dvoch trojuholníkoch
a eliptické dráhy satelitov. Pod obrázkom je obsah čísla v češtine (slovenčine), v ruštine a vo francúzštine. Stránka je vytlačená hnedou farbou. Ostatné 3 stránky obálky s reklamami
sú tiež tlačené hnedou farbou. V nasledujúcom ročníku je
obálka podobná, len je použitá kombinácia farieb červenej
a sivo-modrej.
V 1. čísle ročníka 1951 je obsiahly úvodný redakčný článok, kde je podrobne „kriticky“ rozoberané doterajšie vydávanie časopisu. Odborný časopis nemá byť stavovský, má
byť pre všetkých pracovníkov v odbore, teda aj pre stredo-
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školákov, ktorých počet stále narastá. Vytyčuje sa tu nové
poslanie a skladba časopisu, v ktorej musí byť odteraz zaradený politicky zameraný úvodník, odborné články, rubrika
pre zlepšovateľov, literárne novinky, dopisy čitateľov a dopisy redakcie čitateľom, recenzie vyhlášok a predpisov. Od
ročníka 1954 sú zaradené ďalšie rubriky, ktoré zodpovedajú
naznačenému trendu – Pracovní ekonomie a organisace
geodetických a kartografických prací, Hospodářsko-technické úpravy půdy (HTÚP), Diskuse, kritiky a sebekritiky,
Úkoly užité geodesie v zeměměřické praxi, Geodetické stroje,
přístroje a pomůcky, Vybrané normativní kapitoly a Stránka
mladých zeměměřických techniků. Časopis prestal uverejňovať správy zo spolkovej činnosti a značne obmedzil aj
osobné správy.
Autori príspevkov boli od samotného počiatku vydávania
časopisu uvádzaní pod názvom článku menom a priezviskom, ako aj akademickými titulmi, prípadne pedagogickou
hodnosťou či úradnou funkciou. Pri kratších článkoch v rubrikách bolo autorstvo vyznačené niekedy len iniciálami mena
alebo značkou. Príslušnosť autora k jeho pracovisku (názov
úradu, alebo inštitúcie) bola k menu pripojená len celkom
výnimočne. Zamestnávateľ, alebo inštitúcia, ktorú autor reprezentoval, sa objavuje pri mene nesystematicky v ročníku
1955, a pravidlom sa tento postup stáva až od ročníka 1956.
Treba ešte poznamenať, že v päťdesiatych rokoch nastalo obdobie celkovej devalvácie akademických titulov (napr. na niekoľko rokov bolo pre nových absolventov vysokoškolského
štúdia úplne zrušené udelenie a používanie titulu „Ing.“, bola
zavedená úprava písania inžinierskeho titulu v tvare „Inž.“,
prípadne „inž.“ a pod.). V tom čase sa objavujú v časopise
aj články profesorov (doktorov a inžinierov), kde majú autori uvedené len krstné meno a priezvisko. Toto obdobie, kedy
vzdelanie, resp. jeho zviditeľňovanie, bolo buržoáznym prežitkom, netrvalo našťastie dlho.

3. Roztriedenie údajov podľa odborných oblastí a ich
početnosť v rokoch 1940 až 1955
Tabuľka 2, ktorej poslanie poznáme už z [1] a [2], vypovedá
aj o tom, ako ubúdal najmä v závere vojnových rokoch celkový počet článkov, aby sa po ešte kritickom roku 1946 obsah časopisu opäť rozšíril tak, že počet hlavných článkov
v ďalších rokoch už neklesol pod číslo 30.
K celkovému počtu 513 hlavných článkov prispelo spolu
242 autorov, pri tom tri a viac príspevkov mali F. Boguszak,
J. Böhm. J. Brousek, F. Brož, V. Burda, V. Elznic, F. Falta,
F. Fiala, A. Fiker, V. Forman, M. Hauf, F. Hlaváč, F. Hromádka, B. Chrastil, A. Jelínek, J. Karda, J. Kašpar, L. Klika,
J. Klíma, J. Klobouček, A. Koláčný, J. Kovařík, O. Krčmář,
V. Krumphanzl, V. Krupka, J. Křovák, K. Kučera, K. Letocha, L. J. Lukeš, Z. Mašín, N. Němčenko, J. Peňáz, R. Petráš, Jan Petřík, B. Polák, P. Potužák, B. Pour, A. Prokeš, J.
Průša, J. Pták, J. Růžička, K. Rykr, J. Ryšavý, V. Staněk, J.
Štěpán, F. Štorkán, A. Štván, A. Tichý. O. Válka, J. Vykutil
a M. Wittinger.
Náklad časopisu a počet odberateľov sa nám v tejto etape
hodnotenia nepodarilo jednoznačne zistiť. Medzi tirážnymi
údajmi sa táto informácia objavuje až neskôr. No možno usúdiť, že náklad už neklesol pod číslo 1000.
Pomer plochy, ktorá bola v časopise venovaná hlavným
článkom, porovnávanej s plochou, na ktorej boli ostatné informácie v rubrikách, bol dosť variabilný. V dlhodobom priemere možno tento pomer vyjadriť číslom 3:1 (teda 12 strán
s hlavnými článkami a 4 strany venované rubrikám).
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4. Výber dobových informácií z časopisu v období
rokov 1940 až 1955
Dobových informácií, ktoré boli v časopise zverejnené v období rokov 1940 až 1955 [4], [5], [6], [7], a sú aj dnes pre
nás zaujímavé, poučné a podnetné, bol celý rad.
Aj keď bol od roku 1940 časopis vydávaný v regionálnom
prostredí Protektorátu Čechy a Morava, prinášal sporadicky
aj drobné zaujímavosti a poznámky zo Slovenska. Napríklad
v č. 12 ročníka 1940 sú na str. 188 novinky zo Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT, Ing. Ján Mikuša vymenovaný mimoriadnym profesorom, ďalej správa o tom, že nová
SVŠT bude veľkolepo vybudovaná pod hradom na Dunajskom nábreží a pod.).
Keďže článok je o časopise, tak možno spomenúť kuriozitu, o ktorej je obsiahly príspevok v ročníku 1943 na str.
183. V rubrike „Kronika“ je podrobná správa o tom, že
časopis vydával tiež moravský geometer František Diebl,
profesor vtedajšieho brnianskeho filozofického učilišťa,
a to v rokoch 1842 až 1848. Nebol to síce časopis pre geometrov, no „Moravsko-slezský časopis pro lid“ bol na
území Moravy v tom čase vzácnym obohatením časopiseckej kultúry v rodnom jazyku. F. Diebl sa zememeračstvom živil len v mladosti, ale odborné vedomosti uplatňoval neskôr aj pri vymeriavaní hradských a ciest, úprave
pastvín a rôznych poľnohospodárskych objektov. Zomrel
v roku 1859.
Je známe, že brniansky profesor Dr. Bohumil Kladivo
bol zapojený do protifašistickej odbojovej činnosti, za
ktorú bol aj väznený. Je pozoruhodné, že keď v roku 1943
na následky väznenia zomrel, odvážila sa redakcia uverejniť niekoľkostránkový článok s prierezom jeho celoživotnej odbornej činnosti, ktorý mal charakter laudatia.
Tento chvályhodný počin možno nájsť v úvode 4. čísla ročníka 1943.
Pozoruhodný je príspevok z pera Dr. Ing. Jana Císařa, ktorý
na 17-tich stranách (na pokračovanie v číslach 2, 3 a 4 ročníka 1944) podáva podrobne a pútavou formou prierez rozsiahlou a bohatou Výstavou vývoje pozemkového katastru,
ktorá bola v roku 1943 nainštalovaná v priestoroch Ústředního archivu pozemkového katastru v Praze. Výstavu, ktorá
nebola napodiv určená všeobecne verejnosti, navštívilo viac
ako 3000 zememeračov, technickej inteligencie a ostatných
úradníkov verejnej správy.
O nedostatku zememeračských inžinierov na Slovensku,
ktorý je označený ako takmer katastrofálny, sa dozvedáme
v dvojčísle 2-3 ročníka 1946. Objavujú sa názory o súrnej potrebe zriadenia strednej zememeračskej školy –
„priemyslovky“, kde by si maturanti z gymnázií urýchlene doplnili odborné vzdelanie v abiturientskych kurzoch.
Ako je známe, tento návrh sa začal realizovať v roku 1950
otvorením doškolovacích kurzov pre zamestnancov zememeračskej služby verejnej správy na Strednej priemyselnej škole (stavebnej a zememeračskej) v Košiciach. Až po
ďalšom desaťročí sa začala výchova zememeračov – stredoškolákov aj v Bratislave. V tom istom čísle sa dočítame,
že začal vychádzať samostatný časopis s kartografickou
problematikou Kartografický přehled. Tento nový mesačník s viacerými mapovými prílohami a obrázkami v každom z 10-tich čísiel v roku, redigoval doc. Dr. Karel Kuchař. Okrem informácií z uvedeného mesačníka, sa
pravidelne objavujú v našom časopise zaujímavé informácie aj z nových, alebo po vojne obnovených odborných časopisov, ako je Osidlování, Finanční správa, Finanční
právo, Statistický spravodaj, Technická práce, Grafická
práce a pod.
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Odborná oblasť

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

Tab. 2 Počty jednotlivých článkov alebo informácií podľa odborných oblastí

Spolu

kataster a pozemkové úpravy

9

7

6

4

4

2

4

4

3

3

3

4

1

-

5

-

59

geodetické
základy

4

2

3

-

1

1

6

2

1

5

3

2

7

7

3

7

54

prístroje

1

2

1

3

3

1

6

1

2

3

6

4

2

5

2

3

45

topografické
mapovanie

-

2

-

2

-

-

1

2

1

-

2

-

3

-

-

3

16

vzdelávanie
(školy)

1

-

-

-

-

-

3

1

2

1

2

-

-

2

3

8

23

z iných štátov

-

-

3

1

-

-

3

2

14

6

5

1

2

4

-

5

46

životopisy
a nekrológy

-

-

-

3

-

-

1

4

1

1

1

-

1

3

1

-

16

metódy,
technológie

8

5

5

9

6

2

1

8

5

10

6

8

6

3

9

5

96

kartografia,
zobrazenia

-

1

1

3

-

-

-

-

2

2

2

2

-

1

5

9

28

organizácia

1

-

-

-

-

1

-

-

2

-

2

-

-

1

1

-

8

zákony,
nariadenia

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

2

-

-

-

-

8

iné

4

6

6

4

1

1

4

12

12

7

12

8

11

6

9

11

114

Spolu

29

26

26

29

15

8

29

36

46

39

45

31

33

32

38

51

513

Číslo 4 v ročníku 1946 prináša v slávnostnom úvodnom
článku správu o uzákonení 4-ročného štúdia zememeračstva
na českých vysokých školách. Štúdium bolo síce od roku
1927 už s dvomi štátnymi skúškami, no iba 3-ročné. V dvojčísle 11-12 je uverejnený nový Skušební řád, ktorý odvtedy
začal platiť na českých vysokých školách v Prahe a Brne. (Na
Slovensku bola podobná úprava zavedená už 19. 8. 1940 kedy
bolo na SVŠT zavedené štvorročné štúdium s dvomi štátnymi
skúškami.)
V čísle 6 ročníka 1947 upúta analytický článok Českoslovenští zeměměřičtí inženýři a hranice Republiky od Ing. Ladislava Kliky. Ide o tému stále aktuálnu, hranice sa menia,
upravujú, a tak činnosť geodeta na štátnych hraniciach je
prakticky kontinuálna. Pútavú historickú štúdiu z pera Ing.
Jaroslava Pudra (ináč skvelého autora viacerých historických
tém nášho odboru) o nivelácii a výškopisnom meraní hlavného mesta Prahy uverejnila redakcia v dvojčísle 7-8 ročníka
1947.
Ak vyslovíme dnes slovo „sčoty“, mladšia generácia spravidla nevie o čo ide a staršia si pripomenie niektorý zo žartov, ktorý bol u nás s týmto slovom poväčšine spojený. No
celkom vážne sa o tomto „počítacom stroji“ dočítame
v článku Ing. Antonína Prokeša v čísle 4 ročníka 1950. Odporúčame, aj v období superrýchlych počítačov, si tento príspevok prečítať.
V 6. čísle ročníka 1950 sa potvrdila pre geodetov a kartografov šokujúca správa uverejnená už koncom júna v dennej
tlači o nariadení Ministerstva školstva, vied a umenia, na základe ktorého sa zruší oddelenie zememeračského inžinier-

stva na Českom vysokom učení technickom (ČVUT) v Prahe.
Od študijného roka 1950/51 sa malo obmedziť toto štúdium
len na Vysokú školu technickú (VŠT) v Brne. Pripojený komentár k tejto správe pripomína viac ako polstoročnú tradíciu tohto štúdia na ČVUT a jeho ťažko nahraditeľnú kvalitu.
Je známe, že toto nariadenie sa neuskutočnilo a naopak, bolo
zrušené štúdium zememeračského inžinierstva na VŠT
a otvorilo sa štúdium tohto odboru na novozriadenej Vojenskej technickej akadémii v Brne. „Civilné“ štúdium sa obnovilo v Brne v roku 1956 (po premenovaní VŠT na Vysoké
učení technické – VUT), ale až v študijnom roku 1969/70 sa
v rámci Stavebnej fakulty VUT otvorilo aj päťročné denné
štúdium odboru geodézie a kartografie.
Celé rozšírené číslo 6 v roku 1950 je venované gravimetrii, ktorej sa začala venovať pozornosť nielen z vedeckého
hľadiska, ale aj z čisto praktického, najmä v oblasti geológie,
pri prospektorských prácach. V čísle 8 sa môžeme zoznámiť
s už takmer zabudnutým obdobím pomerne krátkej existencie a činnosti Státního zeměměřického a kartografického
ústavu v Praze (zriadenom pri Ministerstve techniky) a jeho
oblastného orgánu Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave (zriadenom pri Povereníctve
techniky) v roku 1950. Sú tu podstatné ustanovenia organizačného poriadku týchto inštitúcií, ktoré ale v tejto forme zanikli už koncom roka 1953.
Aj keď to nie je tentokrát avizované na titulnej strane (čo
pri monotematických číslach býva zvykom), je celé číslo 12
ročníka 1952 venované problematike výstavby ostravského
regiónu. Najpozoruhodnejší a stále aktuálny článok z uve-
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deného čísla je Triangulace v poddolovaném území od Ing.
Václava Menčíka.
Potrebu prípravy na zavedenie Krasovského elipsoidu
v triangulácii a v mapovaní ČSR rozvádza v 4. čísle ročníka 1953 prof. Josef Böhm. Tejto otázke sa okrem neho
venuje v tom roku aj niekoľko ďalších hlavných článkov
v časopise. V ročníku nájdeme aj celostránkové obrazy
Klementa Gottwalda (osobitná 4-stránková príloha dvojčísla 2-3), ako aj Josifa V. Stalina a v čísle 5 potom Antonína Zápotockého.
V tomto období postupne ubúda článkov s klasickou katastrálnou problematikou a objavujú sa stále častejšie články
typu Význam HTÚP s hlediska agrotechnického a prosperity
JZD (Ing. Eduard Jelínek, č. 10, roč. 1954) alebo Potřeba
soupisu pozemků a udržování mapového díla v socialistickém státě (Ing. Vladimír Forman, č. 9, roč. 1954). Tento ročník má prvýkrát už 240 stránok (štandardne 20 strán na jedno
číslo, v každom čísle sú aj 4 strany prehľadu zememeračskej
literatúry).
Ročníkom 1955 bola otvorená éra GaKO. V ročníku je až
5 hlavných článkov slovenských autorov, čo predstavuje
v tomto prípade takmer 10 % príspevkov. Tento trend má vzostupnú tendenciu.

5. Poznámky k prevodu obsahu časopisu do digitálnej
formy a jeho sprístupňovanie prostredníctvom internetu
V rámci tejto časti bolo naskenovaných viac ako 3000 strán
textu a obrázkov v 180 číslach 16-tich ročníkov časopisu.
Táto etapa skenovania mala už istú výhodu v tom, že viaceré
ročníky časopisu (najmä po roku 1945) sa dali v Bratislave
nájsť okrem knižnice Geodetického a kartografického ústavu
(GKÚ) Bratislava aj v ďalšom exemplári v Ústrednom archíve geodézie a kartografie GKÚ, prípadne v knižnici niektorej z katedier nášho odboru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Okrem toho bola rezerva v podkladoch použitých na skenovanie naporúdzi ešte vždy vo Výzkumnom ústave geodetickom, topografickom a kartografickom v Zdiboch
(Česká republika). Pracovníci tamojšej bohatej odbornej
knižnice (Zeměměřická knihovna®, ODIS) boli pripravení
ochotne naskenovať potrebnú stránku zo svojich fondov
a poslať krátkou cestou elektronickou poštou v požadovanom formáte do Bratislavy. Táto možnosť bola v predchádzajúcich častiach viackrát využitá, za čo autor článku
vyslovuje pracovníkom knižnice aj touto cestou úprimné
poďakovanie.
Niekedy boli úspešne využité aj programové možnosti
použitého skenera, kedy sa napr. rušivá farba v texte odfiltrovala prepnutím na príslušný farebný kanál systému.
Na kvalitu skenovaných podkladov neprispela ani skutočnosť, že od roku 1940, teda po prechode na formát A4, bol
časopis, dodávaný pri expedovaní poštou, vložený väčšinou do papierového obalu s nalepenou adresou, prehnutý
(preložený) po výške formátu. To často zanechalo v strede
stránok zvislé pruhy so stopou tlačiarenskej farby z vysádzaného textu. Pretože od tohto ročníka bola tlač textu
usporiadaná do dvoch stĺpcov, ktoré boli prerušené len nadpismi článkov, väčšími obrázkami, prípadne tabuľkami, bol
tento „zašpinený“ pruh našťastie väčšinou v medzere medzi stĺpcami a dal sa ľahšie odfiltrovať. Táto nie najlepšia
expedícia poskladaných čísel časopisu sa skončila ročníkom 1954.

Ešte niekoľko slov k obálkam časopisu. Pretože sme ich
pri skenovaní nemali vždy k dispozícii (neboli do knižnej
väzby jednotlivých ročníkov poväčšine zaradené), a pretože
ich obsah predstavoval okrem titulných údajov na 1. stránke len reklamy, ktoré boli triviálne takmer v každom čísle,
boli v podstate zo skenovania vypustené. V niektorých ročníkoch bola dokonca potlačená len titulná stránka obalu,
ostatné 3 boli prázdne. Ak boli vo zviazanom ročníku zaradené, uviedli sme aspoň ich ukážku v každom ročníku na
konci riadne číslovaných strán. Zaradené do skenovania boli
ale všetky stránky obálok vtedy, ak obsahovali tlač zaujímavých doplnkových informácií, rôzne drobné údaje, ktoré
nahrádzali spolkové správy, recenzie odbornej literatúry
a pod. Zaradili sme ich tiež vždy na konci príslušného ročníka.
Redakcia časopisu sa spolu s vydavateľmi dohodli na čo
najskoršom uverejnení doteraz naskenovaných ročníkov
(1913 až 1955) na webe Zeměměřického úřadu Praha, ako
aj na potrebe kontinuálneho pokračovania a zavŕšenia tejto
činnosti. Na postupné naskenovanie a úpravu potrebnú na
vystavenie digitalizovanej formy časopisu (teraz už len
GaKO) na internetové stránky zostáva totiž ešte viac ako
polovica takmer storočnej edície nášho odborného časopisu. Sú to ročníky 1956 až 2009. Autor spolu s vydavateľmi sú pripravení vynaložiť potrebné úsilie, aby aj druhá
polovica tohto rozsiahleho zámeru bola v dohľadnej dobe
zrealizovaná.
Je samozrejmé, že plánovaná záverečná časť článku
o histórii vývoja a obsahu časopisu bude spracovaná s viacmesačným odstupom, vzhľadom na bohatosť materiálu,
ktorý treba spracovať. Ročníky sú obsiahlejšie, čísla ktoré
treba skenovať majú 30 a viac stránok, čo je takmer dvojnásobok doterajšieho rozsahu. O to bude časovo náročnejšia aj analýza obsahu, ktorá tvorí podstatnú zložku v jednotlivých častiach kontinuálne uverejňovaného
článku. V priebehu skenovania ďalších ročníkov časopisu sa možno ukáže potreba túto časť rozdeliť a spracovať
najmenej vo dvoch etapách. Treba veriť, že celý tento spoločný zámer autora a vydavateľov bude zavŕšený do konca
roka 2009.
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MAPY A ATLASY
Mgr. Lucie Knížová,
Kartografie HP s.r.o., Jičín

Využití lentikulární technologie
k vyjádření třetího rozměru mapy
371.673:528.9

Abstrakt
Lentikulární technologie nabízí kartografii širokou škálu možností využití. Jedná se o způsob, jakým lze mapy oživit, rozhýbat nebo
jim dodat chybějící třetí rozměr, který většina lidí nedokáže z vrstevnic klasických 2D map vyčíst. Lentikulární obrazy patří mezi
tzv. autostereoskopické jevy, které člověku zprostředkují trojrozměrný obraz bez použití speciálních brýlí. Některé prameny označují tento princip také pojmem rastrová stereoskopie. To proto, že obraz je pozorován přes plastovou fólii opatřenou rastrem.
Lenticular Technology Used to Representation of the Third Dimension in the Map
Summary
Lenticular technology offers a wide spectrum of use to cartography. Method of animating and activating maps and adding
third dimension to them, because most people are not able to read it from classic 2D maps. Lenticular images are kind of auto
stereoscopic features enabling 3D vision without use of special spectacles. Some sources designate this principle as raster
stereoscopy. Image is observed through a cling film equipped with raster.

1. Vývoj lentikulární technologie
Počátky objevení samotného principu této technologie sahají
do 17. století. K masovému rozšíření a výrobě však došlo až
v 60. letech 20. století poté, co byl vydán první černobílý
„parallax panoramagram“ s 3D obrazem, vytištěný na ofsetovém stroji a laminovaný tenkou vrstvou plastu. Barevný
tisk následoval brzy poté.
Tvorbu 3D obrazů pomocí digitálního prokládání počítačem generovaných 2D pohledů poprvé demonstrovali Japonci Jutaka Igaraši, Hiroši Murata a Micuhiro v roce 1978.
Od počátku 90. let se v souvislosti s rozvojem počítačů,
digitálního tisku, poklesem ceny plastu a objevem nových
materiálů zájem o tuto technologii stále zvyšuje.
2. Princip lentikulárního efektu
Speciálně upravený, do proužků „rozstříhaný“ obraz se pozoruje přes plastovou fólii (lenticular lens screen), která vytváří výsledný efekt lentikulárního obrazu (lenticular image).
Povrch fólie je tvořen desítkami rovnoběžných válcovitých
čoček, jejichž počet na palec délky (lenses per inch, lpi) se
označuje jako rozteč (pitch). Každá z nich má ohniskovou
vzdálenost rovnou tloušťce čirého plastu a zvětšuje pouze
velmi úzký proužek obrazu umístěného pod ní. Jakmile se
změní úhel pohledu, přesune se ohnisko, čočka zvětší jinou
část proužku a pozorovatel vidí jiný motiv.
Tímto se výsledný obraz pozorovaný přes fólii může měnit, pohybovat nebo vyvolávat dojem hloubky. K pozorování
není potřeba žádné technické zařízení ani elektrická energie,
pro vnímání příslušného efektu postačí pouze změnit úhel
pohledu (obr. 1).
3. Druhy efektů
Lentikulární technologie umožňuje ve své podstatě dva základní druhy efektů:

Obr. 1 Princip lentikulárního efektu – změna úhlu pohledu,
zdroj: http://www.chameleon-czech.cz/

3D efekt – výsledný lentikulární obraz působí dojmem trojrozměrnosti (iluze hloubky nebo objemu). Vzniká pouze
v případě vertikálně orientovaných čoček. Využívá binokularity lidského zraku, kdy každé oko vidí scénu z mírně odlišného úhlu. Člověk tak vnímá dva obrazy současně, které
teprve mozek skládá do jednoho prostorového celku.
Animace – výsledný lentikulární obraz působí dojmem
změny nebo pohybu. Při pohledu na obraz v daném okamžiku
čočky vždy jeden obraz skrývají a jiný odkrývají. Čočky mohou být orientovány vertikálně i horizontálně. Výsledný obraz může být složen z dvou či více dílčích obrázků, které se
od sebe méně či více liší. K jejich střídání dochází změnou
úhlu pohledu.
4. Zásady tvorby lentikulárního 3D obrazu
Proužkům, do kterých je obraz rozdělen, se říká „rámečky“
(frames). Každý rámeček odpovídá výseku dílčího obrázku/snímku. Pod každou čočku se umísťují výseky ze všech
těchto obrázků. Pro docílení 3D efektu je nejčastěji potřeba
sekvence o cca 10–15 obrázcích. Není to ale pravidlem. Záleží na rozměru výsledného obrazu a tloušťce či hodnotě lpi
použité fólie. Počet proužků pod jednou čočkou se tak může
pohybovat od 2 do 70 i více.
Tloušťka fólie se volí s ohledem na rozměr obrazu a předpokládané pozorovací vzdálenosti. Čím větší pozorovací
vzdálenost a rozměr obrazu, tím silnější fólii je třeba použít.
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Při přípravě a tvorbě sekvence obrázků pro lentikulární
3D obraz hrají nejvýznamnější roli vzdálenosti horizontálních posunů mezi prvním a posledním snímkem - tj. optické
posuny objektů v popředí a v pozadí 3D scény, ke kterým
dochází při horizontálním pohybu kamery. Pro posuny obrazu jsou stanoveny poměrně přesné hodnoty odvislé především od hodnoty lpi fólie. Obecně je však nutné dodržet,
aby přední posun byl o něco menší než zadní a především,
aby rozdíly v posunech mezi jednotlivými obrázky byly konstantní.
Horizontálních posunů objektů v obraze docílíme, jak
již bylo řečeno, horizontální změnou polohy kamery. Pracujeme-li s 3D digitálním modelem (resp. 3D scénou),
můžeme pro nastavení a export jednotlivých obrázků sekvence využít buď speciální počítačové programy, určené
pro tvorbu lentikulárních obrazů (např. Cinema 4D, 3DZ
Extreme, Lenticular Effects) nebo jiný 3D software (např.
3D Studio Max, Rhinoceros). Geoinformatici pak mohou
obvykle dílčí obrázky exportovat přímo z 3D GIS (např.
ArcGIS s pluginem 3D Analyst, ERDAS IMAGINE s modulem VirtualGIS), [1 až 5].

Z kartografických společností má v České republice
mezi svými produkty nejširší nabídku lentikulárních map
Kartografie HP s.r.o., Jičín (především jde o mapy pohoří,
regionů, států v rozměrech o velikosti pohlednice až formátu A3). Lentikulární 3D mapu Krkonoš vydala také Kartografie Praha, a. s.
Přestože lentikulární technologie nabízí spoustu zajímavých možností, je zatím v kartografii málo rozšířena. Důvodem je pravděpodobně stále poměrně vysoká cena plastu
a značně náročný proces přípravy dat pro lentikulární tisk.

5. Lentikulární 3D mapy
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Lentikulární efekt lze využít pro vyjádření třetího rozměru
v podstatě jakékoliv mapy. Může se jednat o mapy malých,
středních i velkých měřítek, o mapy astronomické, mapy kontinentů, států či menších územních jednotek (pohoří, mikroregiony), o mapy turistické, mapy určené pro výuku ve školách atd.
Mapy lze vyrábět v různých velikostech. S ohledem na
výši výrobní ceny a prodejnost se v současné době nejvíce
vyrábí mapy především ve velikostech pohlednic.

Studijní cesta absolventů ITC
(International Institute for
Geo-Information Science and Earth
Observation) Enschede

S největší oblibou je 3D efekt využíván u těchto druhů
map:
a) astronomické mapy – cílem je vystihnout a popsat kulatý
tvar nebeských těles a jejich uspořádání ve vesmírném prostoru (obr. 2, viz 2. str. obálky),
b) mapy kontinentů – snahou je zvýraznit výškovou členitost
kontinentu a případně také hloubkovou členitost přilehlého oceánu,
c) mapy států – cílem je opět vystihnout výškovou členitost
a znázornit, v jaké části státu najdeme nížiny a v jaké pohoří; použití klasických vrstevnic pro vyjádření výškopisu
není všem lidem srozumitelné, lentikulární technologie tak
nabízí zajímavou alternativu,
d) mapy hor a pohoří – cílem je znázornit členitost pohoří,
horstva, jeho rozčlenění jednotlivými údolími apod., do
mapy je možné vyznačit například průběhy stezek vedoucích na vrchol hory, na lentikulární 3D mapě pak názorně vidíme, kudy cesta vede, jaké její úseky budou
kritické z hlediska prudkého stoupání apod. (obr. 3, viz
2. str. obálky).

6. Lentikulární 3D mapy na českém trhu
V Evropě i ve světě se výrobě lentikulárních map věnuje několik firem. Obecně lze říci, že se jedná spíše o reklamní
agentury či grafická studia, než o kartografické společnosti.
Nejoblíbenějšími motivy jsou „3D mapy“ objektů sluneční
soustavy, horských celků, kontinentů nebo států.

LITERATURA:
[1] http://www.chameleon-czech.cz/
[2] http://www.optickareklama.cz/
[3] http://www.studioezop.cz/
[4] http://www.grafika.cz/art/3d/C4D-lentucular-picts-tut.html
[5] http://www.kartografiehp.cz/
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Ve dnech 24. a 25. 7. 2008 navštívili Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK) a Zeměměřický úřad
(ZÚ) studenti z International Institute for Geo-Information Science
and Earth Observation (lTC) z holandského Enschede. Skupina sestávala ze 34 studentů z rozvojových zemí (Jemen, Eritrea, Ghana,
Spojené arabské emiráty, Omán, Saúdská Arábie, Sýrie, Srí Lanka,
Zimbabwe, Irán, Panenské ostrovy (britské), Nigérie, Keňa, Bhutan,
Etiopie, Svatý Vincent a Grenadiny, Namibie a Etiopie) a dvou doprovázejících profesorů z univerzity, Wim Feringa a Sokhon Phem.
Program studijní cesty je vždy organizován jako několikadenní s návštěvou odborných institucí v Německu a České republice. Program
celé studijní cesty byl připraven ve dnech 20. až 26. 7. 2008. Studenti postupně navštívili Berlín, Drážďany a Prahu. Cesta do Prahy
s návštěvou obou institucí se uskutečnila již počtvrté.
Ve VÚGTK byly pro účastníky studijní cesty připraveny prezentace a předneseny 3 tématické přednášky pracovníky oddělení geografických informačních systémů a katastru nemovitostí (útvar GIS
a KN), jmenovitě Ing. Tomášem Cajthamlem, RNDr. Pavlem Vanišem a Ing. Pavlou Tryhubovou. Veškeré prezentace přednesené v angličtině pokryly témata prozatím neprezentovaná a současně témata
aktuální v oblasti zpracování geografické informace.
V úvodu Ing. T. Cajthaml představil strukturu VÚGTK a jeho začlenění v rámci resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Bylo prezentováno celkové zaměření VÚGTK včetně
specializace útvaru GIS a KN s podrobnějším vysvětlením řešení
projektů institucionální povahy, týkající se vývoje SW technologie
pro obnovu katastrálního operátu v rámci digitalizace souboru geodetických informací ve vazbě na vývoj informačního systému katastru nemovitostí. Dále rozvoj postupů a metod na podporu plnění
dalších úkolů v rámci projektu Národní geoinformační infrastruktury (Státní mapa 1:5000 a ZABAGED®) a vývoj metod při vyhotovování geometrických plánů a součinnosti katastrálních úřadů s jejich vyhotoviteli. Z těchto projektů byla prezentována technologie
obnovy katastrálního operátu systém MicroGEOS Nautil. Byly předvedeny ukázky a řešení projektů útvaru GIS a KN za několik minulých let, především DlKAT-P jako výstup projektu pro vedení nemovitých kulturních památek, dále GIS, sloužící pro tvorbu mapy
záplavových území a prezentace projektu Evropské unie (EU) Nature-GIS, jehož cílem bylo vytvořit jednotnou síť chráněných území
ve vybraných lokalitách EU. V závěru Ing. T. Cajthaml prezentoval

Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ

Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 3
61

ČÚZK převzal předsednictví Stálého
výboru pro katastr v Evropské unii
061:351:528

Obr. 1 Účastnící studijní cesty při prezentaci
mapového fondu v ÚAZK (foto Petr Mach)

projekty Akademie věd ČR, mezi kterými bylo řešení „Zpracování
geometrického plánu“ v prostředí Internetu, za které VÚGTK získal
ocenění „Česká hlava 2007“. V závěru prezentace poskytl informace
o řešení sběru dat v terénu prostřednictvím mobilních technologií,
zpracování metainformačního systému o katastrálních územích
a další hospodářské aktivity (DlKAT®, Informace KN Plus).
V další části vystoupil RNDr. P. Vaniš s příspěvkem na téma „Možnosti využití technologií GPS pro potřeby zeměměřičů“. Bylo demonstrováno současné využití technologií GPS v resortu ČÚZK
včetně vybudované sítě CZEPOS. Dále byly prezentovány zkušenosti z testování aparatur GPS pro navigační systémy a mobilní sběr
prostorových dat. Navržená technologie testování GPS přístrojů pro
navigační a měřicí účely byla odzkoušena pro různé typy přístrojů
a výsledky ukázaly vhodnost použití této metody.
V závěru návštěvy VÚGTK vystoupila Ing. P. Tryhubová s problematikou „Role metadat pro kartografické výstupy“. V prezentaci
uvedla mimo jiné téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community), kterým zdůraznila potřebu vedení metadat pro různé datové sady a vyřešení možnosti jejich sdílení. Byly demonstrovány základní principy INSPIRE na našich
řešeních, kdy data jsou sbírána a vytvářena jednou a spravována na
úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji. Ing. P. Tryhubová se zabývala stavem implementace pravidel pro metadata v rámci resortu
ČÚZK.
Následující den při celodenní návštěvě ZÚ připravil úřad pro studenty 5 tématických bloků prezentací, zaměřených na všeobecnou
informaci o působnosti a poslání ZÚ, správu geodetických základů
ČR s podrobnějším popisem provozování a poskytování služeb sítě
permanentních stanic GNSS pro určování polohy CZEPOS, vedení
a aktualizaci ZABAGED®, včetně zajištění periodické tvorby ortofot z území ČR, aktualizaci výškových modelů reliéfu a připravovaného projektu na jejich zpřesnění z dat leteckého laserového skenování a následně informaci o tvorbě státních mapových děl z dat
geografické databáze. Poslední prezentace byla věnovaná zpřístupňování a užití produktů a služeb, poskytovaných ZÚ především cestou Geoportálu. Odpoledne skupina studentů navštívila Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK, obr. 1). V letošním roce
vyvolaly všechny prezentace po jejich ukončení a následně i v závěru celé návštěvy množství dotazů a diskusi k organizaci činností
a popisovaným technologiím, která dokládala zájem většiny studentů
o získání poznatků a informací, které jim mohou pomoci při řešení
problémů na jejich pracovištích.
Doprovázející pedagogové z ITC s vedoucím skupiny studentů
vyjádřili na závěr návštěvy velikou spokojenost s přípravou, organizací a odborným přijetím početné skupiny studentů na obou pracovištích v Praze, které se již tradičně této akci ve VÚGTK i ZÚ
věnují. Současně projevili zájem, v případě konání obdobného doškolovacího kurzu v ITC v Enschede pro studenty z rozvojových
zemí v následujících letech, opakovat návštěvu našich odborných
pracovišť.
Ing. Tomáš Cajthaml,
VÚGTK, v.v.i., Zdiby,
Ing. Jiří Černohorský,
Zeměměřický úřad, Praha

Ve dnech 10. až 12. 12. 2008 se v Římě konal mezinárodní workshop „Informační systém katastru nemovitostí jako zdroj politiky
správy území“, předcházející jednání Stálého výboru pro katastr
v Evropské unii (Permanent Committee on Cadastre in European
Union – PCC), v jehož závěru převzala Česká republika jeho předsednictví na první pololetí roku 2009.
Nosným programem prvního dne jednání workshopu bylo po
úvodních zdravicích (obr. 1) představení informačních systémů katastru nemovitostí těch členských zemí, které byly ochotné přispět
do 1. dílu oficiální publikace PCC o katastru nemovitostí v členských zemích Evropské unie (EU) připravené podle předem dané
struktury, jednotné pro všechny státy. Rakouský katastr představil
Julius Ernst ze Spolkového úřadu pro normalizaci a měření (BEV),
belgický katastr představila Pierrette Fraisse z Generálního úřadu
majetkové dokumentace (GAPD), německý katastr Wilhelm Zeddies
z Pracovního společenství správ geodézie SRN (AdV), český katastr
Svatava Dokoupilová z ČÚZK, slovenský katastr Imrich Horňanský
z ÚGKK SR, španělský katastr představila Amalia Velasco z Generálního ředitelství katastru ve Španělsku a švédský katastr Kristina
Andreasson ze švédského Lantmäteriet. Navíc byly předneseny příspěvky z Maďarska a Slovinska.

Obr. 1 Úvod plenárního zasedání (zleva A. de Santis,
G. Alemanno a K. Večeře)
Hlavní téma z prvního dne bylo druhý den doplněno příspěvky
předsedy Working Party on Land Administration (WPLA) Petera
Creuzera, člena managementu EuroGeographics pro evropské záležitosti Bennyho Kerstena, předsedy Státní geodetické správy v Chorvatsku Damira Pahiče a Wima Devose ze zemědělského odboru Společného výzkumného centra v Ispře (Joint Research Centre – JRC).
Workshop byl uzavřen podrobnou „talk show“ na téma „Katastr nemovitostí v ekonomice: současný stav a budoucí perspektivy“.
Třetí den probíhalo jednání PCC, kterého se zúčastnili zástupci Belgie, Kypru, České republiky, Dánska, Francie, Finska, Řecka,
Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska a Itálie (obr. 2). Jednání bylo zahájeno prezentací druhého návrhu datových specifikací pro katastrální parcelu směrnice INSPIRE, přednesenou Dominique Laurent – vedoucí Technické pracovní skupiny pro
katastrální parcelu, po které následovala poměrně dlouhá a bouřlivá
diskuze všech zúčastněných. Další prezentace se týkala implementace
Memoranda o porozumění (MoU) mezi PCC a EuroGeographics podepsaného na PCC zasedání 27. 6. 2008 v Bledu, které představil
Benny Kersten. Peter Creuzer seznámil přítomné s možností spolupráce mezi PCC a WPLA, která je vítána, i když nemůže z formálních důvodů na straně sekretariátu OSN, pod jehož záštitou WPLA
pracuje, probíhat na stejném smluvním základě jako se sdružením
EuroGeographics.
V závěru jednání bylo slavnostně předáno předsednictví PCC
představiteli italské katastrální služby předsedovi ČÚZK Karlu
Večeře. Český úřad prezentoval poté plánovaný program své práce
na předsednické období, jehož základem bude pokračování ve spolupráci se všemi členy PCC, se sdružením EuroGeographics i WPLA,
a vydání druhé části publikace popisující strukturu katastru nemovitostí v dalších členských zemích EU, které se nepodílely na prvním dílu této publikace. Již v Římě přislíbili své příspěvky představitelé Finska, Kypru, Maďarska, Polska, Řecka a Slovinska.
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Obr. 2 Účastníci plenárního zasedání
V červnu roku 2009 se bude v Praze konat mezinárodní workshop, předcházející Plenárnímu zasedání PCC v EU, jež se bude
orientovat především na e-podpis v katastru nemovitostí a stav implementace směrnice INSPIRE.
Závěrem je třeba dodat, že italští kolegové se zhostili svého půlročního dobrovolného předsednictví velice úspěšně a Česká republika se bude snažit na jejich práci se ctí navázat.
Ing. Svatava Dokoupilová,
ČÚZK Praha,
foto převzato od Agenzia del Territorio

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST
XXIX. sympozium z dějin geodézie
a kartografie v Praze
528:91

Dne 3. 12. 2008 se v nově rekonstruovaných prostorách Národního
technického muzea (NTM) v Praze uskutečnilo XXIX. sympozium
z dějin geodézie a kartografie.
Na programu bylo 14 příspěvků a 3 informace.
Program:
Ludvík Mucha: Kartograf Jaromír Janka (ke stému výročí narození).
Pavel Hánek: Sto let od narození geodeta profesora Václava Krumphanzla.
Miroslav Mottl: 90. výročí vzniku vojenské zeměpisné služby.
Ivan Kupčík: Neapolský atlas Jaume Olivese z roku 1563.
Petr Holota: Alois Martin David a měření zeměpisných souřadnic
význačných míst Království českého a sousedních zemí.

Obr. 1 T. Grim při prezentaci příspěvku

Tomáš Grim: Mapové pohlednice z doby vzniku samostatného československého státu (obr. 1).
Petr Skála: Jedničky mezi čísly popisnými.
Miroslav Klvaňa: Úpravy topografických map třetího vojenského
mapování.
Pavel Hronček, Ján Jakubík: Možnosti interpretácie veľkomierkových historických máp pri výskume miestnej krajiny.
Jiří Šíma: 150 let vědního a technického oboru fotogrammetrie.
Ivan Herčko: Príspevok k dejinám banského meračstva na Slovensku.
Karel Brenner: Kartograf J. B. Homann ve službách Petra I.
Drahomír Dušátko: Plány a mapy města a komunity Madridu – historický vývoj.
Jan Ratiborský: Památníky geodetů, astronomů a kartografů v Čechách.
Ján Ježko: 70 rokov Stavebnej fakulty a Katedry geodézie STU v Bratislave.
Václav Slaboch: Valné shromáždění FGF (Fédération des Géomètres
Francophones) 2009 v Praze – historické souvislosti.
Antonín Švejda: Tématika měřicích přístrojů na známce a minci vydaných ke 100. výročí NTM.
Všechny příspěvky budou otištěny v samostatném sborníku vydaném NTM.
RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.,
Zeměměřický úřad, Praha,
foto Ing. Petr Skála

OSOBNÉ SPRÁVY
K šesťdesiatke predsedu ÚGKK SR
JUDr. Štefana Moyzesa
92.Moyzes:528

Čas ubieha rovnako každému a tak zisťujeme, že 7. 9. 2008 sa JUDr.
Štefan Moyzes, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), zaradil medzi šesťdesiatnikov.
Narodil sa 7. 9. 1948 vo Vranove nad Topľou. Po skončení Strednej ekonomickej školy nadstavbovej v Košiciach absolvoval štúdium
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Profesijný osud ho po skončení štúdií nasmeroval do oblasti riadenia a organizovania právnej agendy a najmä majetkovoprávneho
usporiadania nehnuteľností na prípravu investičnej výstavby a na privatizačný proces vo veľkých štátnych podnikoch. V rokoch 1993 až
1996 pracoval v katastrálnom odbore Katastrálneho úradu v Košiciach vo funkcii vedúceho právnika. Počas krátkeho pôsobenia v bankovej sfére v rokoch 1997 a 1998 sa podieľal na obchode s nehnuteľnosťami a na realizácii záložných práv k nehnuteľnostiam. V rokoch 1999 až 2001 pôsobil ako vedúci katastrálneho odboru v Krajskom úrade v Košiciach a od roku 2002 ako prednosta Katastrálneho
úradu v Košiciach, kde zabezpečoval práce spojené s riadením a organizovaním výkonu štátnej správy na úseku katastra.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 918 z 31. 10. 2006
s účinnosťou od 1. 11. 2006 bol predsedom vlády Slovenskej republiky vymenovaný do funkcie predsedu ÚGKK SR. Vo funkcii
predsedu sa významnou mierou pričinil o vypracovanie priorít rezortu, ktoré sa stali súčasťou Operačného programu informatizácie
spoločnosti, ktoré schválila vláda Slovenskej republiky. Priority významnou mierou prispievajú k elektronizácii rezortu, a tým k skvalitneniu a zefektívneniu služieb katastra.
JUDr. Štefan Moyzes bol od roku 1993 aktívny v rôznych rezortných odborných komisiách a poradných orgánoch. Bol dlhoročným
členom Rozkladovej komisie predsedu ÚGKK SR, jedným zo zakladajúcich členov redakčnej rady Katastrálneho bulletinu, a tiež od
vzniku komisie ÚGKK SR na overovanie spôsobilosti zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad pôsobil ako
jej člen až do roku 2006. Zároveň aktívne pracoval vo viacerých pracovných skupinách súvisiacich najmä s tvorbou všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku geodézie, kartografie a katastra.
Je uznávaným odborníkom v oblasti katastra nehnuteľností.
Svoje odborné skúsenosti z oblasti geodézie, kartografie a katastra
nehnuteľností prezentoval JUDr. Štefan Moyzes v publikačnej činnosti, a tiež v rámci prednáškových aktivít na rozmanitých domácich a zahraničných odborných fórach.
JUDr. Štefanovi Moyzesovi želáme, aby s dobrým zdravím a sviežosťou ďalej činorodo pracoval a aby ďalej rozvíjal rezort geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky.

OSOBNÉ SPRÁVY

Prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,
osmdesátiletý
92.Cimbálník:528

13. března 2009 se dožívá 80 let prof. Ing. Miloš Cimbálník, DrSc.,
profesor oboru Geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT
v Praze. Miloš Cimbálník se narodil v Brně, kde po maturitě na reálném gymnáziu začal v roce 1948 studovat na zeměměřickém směru
tehdejší Stavební fakulty Vysoké školy technické Dr. E. Beneše. Studium ukončil státní zkouškou v roce 1952, když předtím pracoval již
od druhého ročníku studia jako asistent profesora Josefa Böhma na
katedře vyšší geodézie. V letech 1953 až 1956 byl řádným aspirantem v oboru vyšší geodézie a matematické kartografie. Po obhájení
kandidátské disertační práce v roce 1956 začal pracovat ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze
(nyní VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech). Miloš Cimbálník se v té době stával uznávaným odborníkem v oboru vyšší geodézie. Jeho původní řešení obou hlavních geodetických úloh pomocí normálových řezů
(zveřejněné v kandidátské disertační práci v roce 1956) bylo převzato
do monografie Jordan–Eggert–Kneissl: „Handbuch der Vermessungskunde“, která je do dnešní doby autoritativní referencí v oboru vyšší
geodézie. Miloš Cimbálník se dále vzdělával, absolvoval např. postgraduální studium numerické matematiky na Matematicko-fyzikální
fakultě UK a začal přednášet vybrané kapitoly vyšší geodézie a matematické kartografie na tehdejší Zeměměřické fakultě ČVUT.
V roce 1967 se stal vedoucím oddělení teoretické geodézie ve
VÚGTK. V té době byl zodpovědný za práce VÚGTK v oboru přesných geodetických základů. Zúčastnil se mj. závěrečných prací na
mezinárodním vyrovnání astronomicko-geodetických sítí východní
Evropy (jejichž součástí byla Čs. AGS) a výzkumně řešil převod čs.
geodetických základů (S-JTSK) do této nové souřadnicové soustavy.
Při přípravě vznikajícího nového souřadnicového systému (S-42) odvodil původní metodu graficko-numerické transformace, která byla
později pro převod z S-JTSK do S-42 použita. Realizoval rovněž
(spolu s Ing. Františkem Charamzou) samostatné vyrovnání Čs. AGS.
Události roku 1968 bohužel výrazně poškodily i profesní kariéru Miloše Cimbálníka. Musel odejít z pozice vedoucího oddělení VÚGTK
a nemohl ani přednášet studentům ČVUT.
V letech 1971 až 1984 pracoval v Geodetickém ústavu v Praze.
Řešil problémy lokálních sítí (nejznámější je souřadnicový systém
S-Praha, který byl určen pro potřeby výstavby pražského metra a později využíván pro všechny přesnější práce na území Prahy), zabýval se recentními pohyby zemské kůry (byl mj. u zrodu tzv. Geodynamického polygonu Lišov) a připravoval Československou
astronomicko-geodetickou síť pro nové zpracování v rámci mezinárodní „Jednotné astronomicko-geodetické sítě“. V rámci přípravy
JAGS navrhl a realizoval tzv. testovací vyrovnání, které se pak stalo
závazným i pro ostatní státy východní Evropy jako součást podkladů
pro nové mezinárodní vyrovnání. Rovněž navrhl převod všech bodů
v S-JTSK do tohoto nového terestrického základu (S-42/83).
V souvislosti s uvolněním normalizačních opatření mohl Miloš
Cimbálník v roce 1984 začít pracovat na Stavební fakultě ČVUT,
i když v té době stále ještě ne jako pedagog. Opravdu předávat své
znalosti studentům mohl začít až v roce 1990. Využil skončení politických omezení s ohromnou pracovitostí a elánem. V roce 1991
obhájil habilitační práci na téma „Geodetické polohové základy“.
S účinností od 10. 9. 1991 byl jmenován docentem pro obor geodézie a následně převzal výuku předmětu Vyšší geodézie, pro který
připravil nová skripta. Neustal ani ve své vědecké práci. V souvislosti se začleňováním naší republiky do západoevropských struktur
byl Miloš Cimbálník jedním z iniciátorů spojení Čs. AGS s celoevropskou sítí ED87 a spolupracoval na přípravě a budování sítě
EUREF (EUropean REference Frame), moderních evropských geodetických základů budovaných pomocí globálního polohového
systému. Metodu převodu S-JTSK do přesnějších základů použil
k vytvoření systému S-JTSK/95.
V roce 1993 se Miloši Cimbálníkovi dostalo zasloužené akademické pocty – 1. 12. 1993 jej prezident republiky na návrh Vědecké
rady ČVUT jmenoval profesorem pro obor geodézie. Jeho pedagogické zásluhy byly oceněny i udělením zlaté Felberovy medaile
v roce 2002. V současné době působí prof. Miloš Cimbálník, DrSc.
dále na katedře vyšší geodézie Fakulty stavební ČVUT, byť již základní předmět, který přednášel, předal svému bývalému žákovi.
Řadu let byl předsedou oborové rady, v jejíž kompetenci je doktorandské studium a organizace habilitačních a profesorských řízení
na oboru geodézie a kartografie. Nadále vede diplomanty a přednáší
výběrové předměty.
Prof. Cimbálník vychoval od počátku 90. let mnoho studentů
a doktorandů. Někteří z nich (např. prof. Mervart nebo Dr. Douša)
jsou v dnešní době již sami mezinárodně uznávanými odborníky. Ús-
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pěchy žáků jsou vždy nejlepší vizitkou učitele. Ale dobrý učitel se
pozná nejen podle úspěchu svých žáků. Dobrého učitele nedělají ani
pouhé znalosti (ty jsou v jeho případě samozřejmostí) či skvělé výsledky vlastní vědecké práce (které nemusí jít ruku v ruce s nadáním pedagogickým). Snad nejlépe by se dobrý učitel poznal podle
toho, kdybychom věděli, jak na něj jeho žáci vzpomínají. Studenti,
kteří poznali profesora Cimbálníka blíže, na něj pohlížejí jako na
skvělého odborníka a také (a možná především) jako na laskavého
a spravedlivého člověka.

SPRÁVY ZO ŠKÔL
Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty STU v Bratislave v roku 2007
(043) "2007" 378.962 (437.6):528

Katedra geodézie
BÁTOROVÁ, S.: Testovanie diaľkomeru Leica DISTO v spojení
s elektronickým teodolitom (Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
BOJSA, M.: Vplyv prostredia na presnosť merania v geodetickej
sieti (Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
BRÁZDIL, J.: Možnosti využitia SKPOS v inžinierskej geodézii
(Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
BRNČÍK, Š.: Optimálny návrh plánu merania vytyčovacej siete tunela (Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
DANIŠ, Ľ.: Možnosti využitia fuzzy-logiky v geodézii (Prof. Ing.
Alojz Kopáčik, PhD.).
DEMÉNY, A.: Testovanie stability digitálnych nivelačných prístrojov (Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
DOLEŽAL, M.: Testovanie robotizovaných univerzálnych meracích
staníc v laboratórnych podmienkach (Prof. Ing. Alojz Kopáčik,
PhD.).
DOMIN, P.: Geodetická kontrola mostného objektu na Kapucínskej
ulici po jeho rekonštrukcii (Ing. Gabriela Hostinová, PhD.).
FERKOVÁ, Z.: Testovanie elektronických tachymetrov (Ing. Ján
Ježko, PhD.).
HERCOVÁ, M.: Dlhodobé sledovanie posunov mostných objektov
(Ing. Ján Ježko, PhD.).
HABÁŇ, M.: Nové trendy pri meraní a vyhodnocovaní posunov (Ing.
Gabriela Hostinová, PhD.).
KOLÁRIK, J.: Meranie posunov a pretvorení s robotizovanými univerzálnymi meracími stanicami (Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.).
KORMUCIK, R.: Využitie technológie GPS a RTK pri prácach v inžinierskej geodézii (Ing. Ján Ježko, PhD.).
LABUDA, P.: Kontrolné meranie skutočného stavu a vizualizácia
meraní (Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
LANÁTOR, P.: Priestorový monitoring zemnej hrádze vodnej stavby
Málinec (Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.).
NOVÁK, J. Geometrická kvalita modelu z voľnej siete a z priamej
perspektívnej transformácie na referenčné súradnice (Ing. Marek
Fraštia, PhD.).
NOVÁK, P.: Fotogrametrické metódy tvorby DMR (Prof. Ing. Pavel
Bartoš, PhD.).
OLEKŠÁKOVÁ, V.: Dlhodobá geodetická kontrola zvislých posunov štôlní vodnej stavby Gabčíkovo (Prof. Ing. Vlastimil Staněk,
PhD.).
PÁLENÍK, V.: Využitie bezhranolovej technológie merania dĺžok pri
priestorovom pretínaní napred (Ing. Ján Ježko, PhD.).
POKORNÁ, I.: Zber údajov na projekt sanácie skalného zárezu digitálnou fotogrametriou (Prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.) .
RIŠKA, M.: Rekonštrukcia objektu z rôznorodých digitálnych snímok (Ing. Marek Fraštia, PhD.).
ROZIAK, P.: Fotogrametrické zhustenie vlícovacích bodov metódami analytickej aerotriangulácie (Prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.).
SVOBODA, J.: Kalibrácia digitálnej kamery a stolového skenera
(Prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.).
ŠMIHULA, M.: Monitoring technicko-bezpečnostného dohľadu na
vodnej stavbe Žilina (Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.).
ULIČNÝ, M.: Analýza metódy trigonometrického merania výšok
(Prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.).
VALÁŠEK, R.: Geodetická kontrola stability mostných objektov
v prevádzke (Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.).
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Katedra geodetických základov
BURGAN, J.: Vybudovanie databázy astronomicko-gravimetrických zvislicových odchýlok na účely testovania modelov kvázigeoidu (Ing. Juraj Janák, PhD.).
DUDEK, B.: Diagnostikovanie relatívnych systematických chýb
v lokálnom gravimetrickom kvázigeoide vo Vysokých Tatrách
(Doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.).
HANULÍKOVÁ, Z.: Transformácia výsledkov meraní GPS do súradnicových systémov používaných na Slovensku (Ing. Ľubomíra
Gerhátová, PhD.).
HUSÁR, M.: Využitie geoštatistických metód v geodézii (Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.).
KLIMENT, T.: XML ako nástroj na distribúciu metadát geodatabázy
(Ing. Ivana Ivánová, PhD.).
KUBIČEK, T.: Analýza kvality digitálneho modelu reliéfu (Ing. Juraj Janák, PhD.).
KUBINCOVÁ, L.: Modelovanie pri realizácii líniových stavieb (Ing.
Jana Faixová Chalachanová, PhD.).
LENGYEL, K.: Využitie UML pri modelovaní priestorovej domény
(Ing. Ivana Ivánová, PhD.).
LOVIŠKA, Z.: Implementácia lokálnej topografickej informácie do
automatizovaného výpočtu topografickej korekcie (Ing. Juraj Janák, PhD.).
MELEK, M.: Vplyvy ionosféry na kódové merania GPS a možnosti
ich eliminácie (Prof. Ing. Ján Hefty, PhD.).
MIKUŠ, M.: Interoperabilná geodatabáza v medzinárodnom kontexte (Ing. Ivana Ivánová, PhD.).
MLKVÁ, V.: Aplikácia mikrogravimetrie v speleológii (Ing. Juraj
Janák, PhD.).
PILARČÍK, J.: Využitie terestrických a astronomických metód na
kalibráciu geodetických pomôcok na meranie malých uhlových
hodnôt (Prof. Ing. Ján Melicher, PhD.).
PORUBČAN, L.: Orientácia trigonometrickej strany pomocou metód
kozmickej a klasickej geodézie (Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.).
VEČEREK, M.: Metódy predikcie opakovaných meraní (Ing. Miroslava Igondová, PhD.).
Katedra mapovania a pozemkových úprav
ANDREJIOVÁ, Z.: Technológia obnovy katastrálneho operátu skrátenou formou (Ing. Július Bartaloš, PhD.).
BAKOŇOVÁ, M.: Zápisy práv k nebytovým priestorom do katastra
nehnuteľností (Ing. Július Bartaloš, PhD.).
BARČIKOVÁ, V.: Jednoduchý projekt pozemkových úprav (Ing. Robert Geisse, PhD.).
BERGL, O.: Kužeľové zobrazenia v histórii matematickej kartografie (RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.).
ČIEF, B.: Vizualizácia máp v prostredí internetu (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
DZUREC, Š.: Varianty technologického postupu tvorby tematických
máp (Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
DŽUBÁK, A.: Transformácia analógových máp v počítačovom
prostredí (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
HRNČÁROVÁ, P.: Projekt hlavnej poľnej cesty (Ing. Robert Geisse,
PhD.).
JURČÍK, L.: Analýza presnosti výmer pri meraní a zobrazovaní
zmien v katastri nehnuteľností (Ing. Július Bartaloš, PhD.).
LESAYOVÁ, L.: Kartografické zobrazenia v počítačovom prostredí
(RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.).
MIČICOVÁ, P.: Identifikácia hraníc katastrálneho územia v teréne
(Ing. Július Bartaloš, PhD.).
MURÁNSKY, P.: Účelové mapy výškopisu projektu pozemkových
úprav v systéme GRASS (Ing. Róbert Fencík, PhD.).
PETRLE, M.: Kataster nehnuteľností a obmedzenie drobenia a zákaz drobenia pozemkov a spoluvlastníckych podielov v nezastavanej časti obce (Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD.).
PEVALOVÁ, J.: Geoinformačné zdroje pri tvorbe účelových máp
(Ing. Július Bartaloš, PhD.).
SEKERKOVÁ, R.: Spoľahlivosť vyjadrenia plošných objektov v GIS
(RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.).
SPIŠÁK, J.: Dimenzovanie cestnej siete v projekte pozemkových
úprav (Ing. Robert Geisse, PhD.).
SÝKORA, M.: Úvodné podklady na riešenie komplexných pozemkových úprav v regióne Kysúc (Ing. Robert Geisse, PhD.).
TUROŇOVÁ, M.: Geometrické plány z podkladov registra obnovenej evidencie pozemkov (Ing. Július Bartaloš, PhD.).
Poznámka: V zátvorke sú uvedení vedúci diplomových prác.
Ing. Július Bartaloš, PhD.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE
(leden, únor, březen)
Výročí 50 let:
6. 3. 2009 – Ing. Petr Pres, ředitel Katastrálního pracoviště Kyjov
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Narodil se v Kyjově,
okres Hodonín. Studium geodézie a kartografie na VUT Brno ukončil v roce 1983. Po absolvování základní vojenské služby pracoval
postupně v Hydroprojektu Brno a Agropodniku Hodonín. Od roku
1986 do roku 1990 pracoval v resortu v n. p. Geodézie Brno. V období 1991 až 2002 působil v soukromé sféře. V květnu 2002 nastoupil jako technik OOKO Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj. V současné funkci je od 1. 1. 2006.
9. 3. 2009 – Ing. Olga Palatá, ředitelka Katastrálního pracoviště ve
Vsetíně Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. Rodačka ze Zlína
ukončila studium geodézie a kartografie státní závěrečnou zkouškou
na Stavební fakultě VUT v Brně v červnu 1983. Od srpna téhož roku
pracuje v resortu ČÚZK. Do srpna 1992 na Středisku geodézie
v Prostějově, pak krátce v MO ve Valašském Meziříčí SG Vsetín (od
ledna 1993 Katastrálního úřadu Vsetín), od října 1993 pak přímo na
Katastrálním úřadu ve Vsetíně. 1. 6. 1997 se stala vedoucí oddělení
dokumentace katastrálního operátu a od 1. 7. 1997 také zástupkyní
ředitele KÚ ve Vsetíně. 1. 6. 2001 byla jmenována ředitelkou Katastrálního úřadu Vsetín, od 1. 1. 2004, po organizační změně v rezortu ČÚZK, zastává současnou funkci.
Výročie 55 rokov:
7. 1. 2009 – Ing. Miloslav Moravec, riaditeľ geodetickej firmy Geoteam, spol. s r. o., Bratislava. Rodák z Bratislavy. Po skončení odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1978 nastúpil do Geodézie,
n. p., Bratislava. Tu vykonával práce technicko-hospodárskeho mapovania a práce spojené s tvorbou základnej mapy veľkej mierky
(ZMVM). V rokoch 1982 a 1983 ako pracovník Správy geodézie
a kartografie v Bratislave zabezpečoval tvorbu ZMVM. 1. 9. 1983
prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) do
technického odboru, ako referent na dokumentáciu a mapové služby
a neskôr ako vedúci odborný referent špecialista na tvorbu ZMVM,
diaľkový prieskum Zeme a fotogrametriu. 1. 6. 1991 bol vymenovaný do funkcie námestníka predsedu SÚGK. Bol členom Európskeho výboru predstaviteľov geodeticko-kartografických inštitúcií
(CERCO) a spolupracoval na projekte Mnohoúčelovej európskej polohovo orientovanej informačnej siete (MEGRIN). Funkciu námestníka predsedu vykonával do 30. 4. 1993. V tomto roku založil firmu
Geotyp, spol. s r. o., neskôr s názvom Geoteam, spol. s r. o. Je autorizovaným geodetom a kartografom a má oprávnenie na vykonávanie pozemkových úprav.
4. 2. 2009 – Bc. Zdeněk Šrom, ředitel Katastrálního pracoviště
(KP) Krnov Katastrálního úřadu (KÚ) pro Moravskoslezský kraj.
Narodil se v Krnově, okres Bruntál. V roce 1973 maturoval na
Gymnáziu v Krnově a v roce 1975 z oboru geodézie na Střední
průmyslové škole stavební v Opavě. V roce 2000 absolvoval studijní program Právní vztahy k nemovitostem na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Do resortu nastoupil v roce 1975.
Až do roku 1992 pracoval na Středisku geodézie Bruntál, nejprve
zařazeném v n. p. Geodézie Opava, později KGKS pro Severomoravský kraj. Od roku 1993 do roku 2003 pak na detašovaném pracovišti Krnov KÚ v Bruntále. Od 1. 1. 2004 byl jmenován ředitelem nově zřízeného KP Krnov v rámci KÚ pro Moravskoslezský
kraj.
Výročie 60 rokov:
25. 3. 2009 – Ing. Štefan Karpiš, námestník riaditeľa a vedúci odboru centrálneho katastra nehnuteľností Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ) Bratislava. Po skončení štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1973 nastúpil do Dopravoprojektu
Bratislava, kde ako samostatný programátor sa zúčastňoval riešenia problematiky digitálneho modelu terénu. V roku 1978 prišiel
do výpočtového strediska Geodetického ústavu, n. p., Bratislava.
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Tu od roku 1981 vykonával funkciu vedúceho oddelenia programovania a analýzy a od roku 1985 vedúceho oddelenia správy
a spracovania dát. V rokoch 1988 až 1991 pracoval ako výskumný
pracovník vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave a v rokoch 1991 až 1993 v Katastrálnom úrade v Bratislave
ako vedúci strediska automatizácie. V roku 1993 prešiel do Ministerstva životného prostredia SR, kde pracoval ako člen riadiacej
jednotky realizujúcej projekt ochrany biodiverzity a neskôr bol
riaditeľom odboru informatiky. V rokoch 1984 až 1990 spolupracoval s Výskumným ústavom výpočtovej techniky v Žiline na programovom zabezpečení vyhodnocovania tridsaťzvodového
systému elektród elektrokardiografie. V rokoch 2000 až 2005 pôsobil v podnikateľskej sfére (Mapa Slovakia Bratislava) kde sa venoval spracovaniu digitálnych máp miest a ich internetových aplikácií. Popri týchto prácach sa venoval aj pedagogickej činnosti,
a to najmä na Strednej geodetickej škole v Bratislave, kde v rokoch
1993 až 2000 a 2004 až 2007 externe vyučoval predmet geografické informačné systémy. Je autorom publikácie „Sprievodník
geografickým informačným systémom pre študentov“ (Mapa Slovakia 1999) a je spoluautorom učebnej pomôcky pre základné školy
„Práca s počítačom, alebo počítač zvonku i zvnútra“. V marci roku
2005 sa vrátil do GKÚ do funkcie vedúci odboru centrálneho
katastra nehnuteľností a funkciu námestníka riaditeľa vykonáva od
7. 3. 2008.
Výročí 65 let:
10. 3. 2009 – Ing. Radomír Kopecký, ředitel Katastrálního pracoviště (KP) Cheb Katastrálního úřadu (KÚ) pro Karlovarský kraj.
Narodil se v Rakovníku. V letech 1961 až 1666 vystudoval obor
geodézie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, zaměření geodeticko-fotogrammetrické. Po ukončení vysokoškolských studií nastoupil 1. 7. 1966 na umístěnku na detašované pracoviště Kralovice Střediska geodézie (SG) pro okres Plzeň město a Plzeň sever. Po absolvování základní vojenské služby přešel od 1. 8. 1967
na SG do Chebu, kde pracuje dosud. Prošel postupně všemi funkcemi, od technika, přes vedoucího rajonu, oddělení až po vedoucího SG, kterým se stal 1. 7. 1990. V roce 1975 absolvoval zkoušku pro výkon funkce odpovědného geodeta ve výstavbě a v roce
1991 zkoušku pro ověřování geometrických plánů. V důsledku organizačních změn resortu byl od 1. 1. 1993 jmenován ředitelem
KÚ Cheb a od 1. 1. 2004 ředitelem KP Cheb KÚ pro Karlovarský
kraj.
Výročí 70 let:
10. 1. 2009 – Ing. Josef Klein, dřívější vedoucí oddělení triangulační dokumentace Zeměměřického úřadu (ZÚ). Rodák z Prahy. Po
absolvování oboru geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT
v Praze nastoupil v roce 1961 do Geodetického a topografického
ústavu (předchůdce ZÚ) do provozu nivelace. Postupně vykonával
funkci technika-geodeta, vedoucího čety a vedoucího oddílu na
úseku velmi přesné nivelace. Od roku 1978 do roku 1995 zastával
funkci vedoucího provozu ústřední dokumentace. V letech 1971 až
1973 absolvoval postgraduální studium na ČVUT. Do důchodu odešel v roce 2003.
5. 3. 2009 – Ing. Zdeněk Přibyl. Narodil sa v Olomouci (Česká republika). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1964 nastúpil do Geodetického ústavu (GÚ)
v Bratislave (neskôr Kartografický a geodetický fond, GÚ, GÚ, n.
p. a Geodetický podnik, š. p. – od 1. 1. 1991 Geodetický a kartografický ústav – GKÚ). Najskôr sa venoval budovaniu pevných bodov podrobného polohového bodového poľa rádiovými diaľkomermi. Od roku 1968 vykonával práce triangulačné (údržba,
doplnenie V. rádu bývalej Československej trigonometrickej siete
a práce na budovaní základne kozmickej triangulácie). 1. 1. 1970
prešiel do útvaru technicko-ekonomickej kontroly a v roku 1971 sa
stal jeho vedúcim. Od novembra 1974 do mája 1975 pôsobil ako
expert Polytechny na vypracovaní geodetických podkladov pre projekt Transsaharskej magistrály (Alžír-Niger-Mali). Po návrate vykonával funkciu vedúceho kontrolného útvaru. V rokoch 1976 až
1978 absolvoval postgraduálne štúdium odboru geodézia a kartografia na SvF SVŠT. Od roku 1984 do 31. 12. 1994 bol vedúcim
prevádzky geodetických základov (GZ), od 1. 1. 1995 do 31. 12.
1997 bol vedúcim odboru GZ a od 1. 1. 1998 do 16. 3. 1999, t. j.
do odchodu do dôchodku, bol vedúcim oddelenia Štátnej integrovanej siete odboru GZ. Je publikačne činný a je nositeľom vyznamenaní.
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28. 3. 2009 – Ing. Jiří Hrouda, v aktivní službě zástupce ředitele
Zeměměřického úřadu v Praze. Narodil se v Mladé Boleslavi. Po
absolvování studia zeměměřického inženýrství, specializace fotogrammetrie, na Fakultě stavební ČVUT v Praze nastoupil do tehdejšího OÚGK v Českých Budějovicích. V roce 1963 přešel do
Geodetického a topografického ústavu v Praze, kde získal znalosti
z topografického mapování a fotogrammetrie. Při reorganizaci resortu přešel v roce 1969 do Inženýrské geodézie, Praha, do funkce
provozního inženýra a od roku 1972 do Geodézie, n. p., Praha, jako
vedoucí provozu fotogrammetrie. Bohaté organizační i odborné zkušenosti získal při četných zahraničních akcích, kterých se zúčastnil
jako expert a poradce. V roce 1985 byl jmenován vedoucím Střediska dálkového průzkumu Země Geodetického a kartografického
podniku Praha, s. p., a poté od roce 1991 do funkce hlavního inženýra tehdejšího Zeměměřického ústavu. Byl aktivním členem
ČSVTS a členem Čs. fotogrammetrického komitétu. Do důchodu
odešel v roce 2004.
Výročí 75 let:
6. 1. 2009 – Ing. Jan Petráň, dřívější ředitel Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, před tím vedoucí provozu mapování na Katastrálním úřadě v Liberci. Zasloužil se o rozvoj a použití fotogrammetrie při mapování ve velkých měřítkách, kde
liberecký podnik dosáhl významných úspěchů. Veřejně byl aktivně
činný v ČSVTS, zejména v komisi fotogrammetrie. Za svědomitou
práci a činnost v orgánech ČSVTS obdržel řadu čestných uznání
a ocenění. Do důchodu odešel k 1. 2. 1998.
Výročie 80 rokov:
13. 1. 2009 – Ing. Pavol Kmeťko. Rodák z Poluvsia (okres Prievidza). Od skončenia zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 pracoval v štátnej zememeračskej službe na rôznych pracoviskách v Bratislave: Slovenský zememeračský a kartografický ústav, Geodetický, topografický
a kartografický ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku,
Ústav geodézie a kartografie (vedúci Strediska geodézie Bratislavavidiek – 1960 až 1967), Oblastný ústav geodézie s celoslovenskou
pôsobnosťou (riaditeľ – 1968 až 1972), Slovenská kartografia, n. p.,
(SK – riaditeľ od 1. 5. 1972 do 23. 10. 1989) a Slovenský úrad
geodézie a kartografie (1. 12. 1989 až 31. 12. 1990, t. j. do odchodu
do dôchodku). Náročné úlohy vedúceho pracovníka zvládol vždy úspešne, najmä zásluhou stáleho štúdia a samovzdelávania. Absolvoval trojsemestrálny kurz základov vedeckého riadenia na Inštitúte
riadenia v Prahe (1966 a 1967) a prvý beh postgraduálneho štúdia
odboru geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF)
SVŠT (1972 až 1975). Veľkú pozornosť venoval zavádzaniu novej
techniky a technológií do výroby. Pod jeho vedením dosiahol kolektív pracovníkov SK viaceré úspechy v rozvoji kartografickej
tvorby. Aktívne pracoval v rôznych rezortných i mimorezortných komisiách. V rokoch 1975 až 1978 externe prednášal ekonomiku a riadenie geodetických a kartografických prác na odbore GaK SvF
SVŠT. Je publikačne činný. Veľmi významná bola jeho činnosť vo
vedecko-technickej spoločnosti. V rokoch 1983 až 1990 bol predsedom česko-slovenského výboru geodetického a kartografického
ČSVTS. Je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti geodetov
a kartografov. Je nositeľom mnohých vyznamenaní.
30. 1. 2009 – Ing. Zdeněk Tytl, bývalý technický náměstek ředitele
Geodézie, n. p., Plzeň. Narodil se v Plzni. Po absolvování studia zeměměřictví na ČVUT v Praze a po základní vojenské službě nastoupil v roce 1953 u n. p. Geometra. V roce 1956 přešel k resortu,
kde zastával různé vedoucí funkce až po technického náměstka. Bohatá byla jeho činnost v ČSVTS, jak v krajské organizaci, tak i v ÚV
Společnosti geodézie a kartografie. Za svoji odbornou a veřejnou
práci obdržel četná uznání a vyznamenání.
31. 1. 2009 – Ing. Monika Mikšovská, v činné službě mj. hlavní
kontrolor a technická náměstkyně ředitele bývalé Geodézie, n. p.,
Praha. Po studiích na ČVUT v Praze se stala jako první žena oboru
odbornou asistentkou prof. Fialy v Ústavu geodetického počtářství
Fakulty speciálních nauk ČVUT. Aktivně pracovala v ČSVTS. Její
práce se vždy vyznačovala velkou zodpovědností, cílevědomostí
a přesností.
16. 2. 2009 – Ing. Jozef Horemuž. Narodil sa vo Veľkom Bysterci
(dnes časť okresného mesta Dolný Kubín). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva
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Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V rokoch 1952
a 1953 pracoval ako geodet Banských projektov Teplice v Čechách.
1. 10. 1955 prichádza do Oblastného ústavu geodézie a kartografie
(od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Žiline, kde do 31. 12.
1967 postupne vykonával funkcie vedúceho meračskej čaty, vedúceho oddielu a vedúceho oddelenia technickej kontroly. V rokoch
1968 až 1972, ako pracovník Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, vykonával funkciu prevádzkového inžiniera. V roku 1973 prešiel do Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.), Žilina, kde vykonával
funkciu vedúceho prevádzky, od 1. 1. 1974 technicko-výrobného námestníka, neskôr námestníka a od 1. 1. 1989 do 31. 12. 1989, t. j.
do odchodu do dôchodku, výrobného námestníka riaditeľa. Aktívna
bola jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Je nositeľom
rezortných vyznamenaní.
19. 2. 2009 – prof. Ing. Jan Fixel, CSc., dřívější profesor geodézie
na Vojenské akademii v Brně. Reálné gymnázium absolvoval v Telči
a zeměměřické inženýrství na Vysoké škole technické Dr. Edvarda
Beneše v Brně. Po studiích pracoval jako odborný asistent na této
škole a odtud přešel v roce 1951 na nově zřizovanou Vojenskou technickou akademii v Brně, kde přednášel geodetickou astronomii
a geofyziku. V roce 1968 získal vědeckou hodnost kandidáta věd
(CSc.), v roce 1970 byl jmenován docentem a v roce 1974 profesorem. Jeho publikační činnost je bohatá, kromě řady odborných pojednání vydal pro posluchače vysokoškolská skripta Geodetická
astronomie II (1977), Geofysika-magnetismus (1978), Úvod do studia seismiky (1980) a učebnici Geodetická astronomie I (1983). Společně s J. Melicherem a J. Kabeláčem vydali v roce 1993 celostátní
učebnici Geodetická astronómia a základy kozmickej geodézie. Za
svoji práci obdržel několik armádních i civilních vyznamenání.
V současnosti působí jako profesor v Ústavu geodézie Vysokého
učení technického v Brně.
4. 3. 2009 – Ing. Ignác Lovíšek. Narodil sa v Sučanoch (okres Martin). Zememeračské inžinierstvo študoval na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. Po jeho skončení v roku 1952 nastúpil ako banský merač Výstavby ostravsko-karvinských dolů v Ostrave. V rezorte geodézie a kartografie pracoval od roku 1954, kedy nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie
a kartografie) v Žiline. V priebehu pôsobnosti na tomto ústave vykonával funkcie: vedúci oddielu a prevádzky a neskôr vedúci oddelenia technickej kontroly. Od roku 1965 do 31. 12. 1990, t. j. do odchodu do dôchodku, bol vedúcim Strediska geodézie v Martine. Je
nositeľom vyznamenaní.
5. 3. 2009 – Ing. Zdeněk Šimon, DrSc., bývalý vědecký pracovník
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Zdiby (VÚGTK). Narodil se v Praze na Žižkově. Po absolvování Státního reálného gymnázia studoval na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze, obor zeměměřického inženýrství. Po
skončení studia nastoupil v roce 1952 do tehdejšího Geodetického
a topografického ústavu v Praze do oddělení gravimetrie, kde setrval dvanáct let. Do VÚGTK přešel v roce 1965. Hlavním oborem
jeho zájmu byla geodetická gravimetrie a instrumentální gravimetrický výzkum vnějších teplotních vlivů na měření gravimetry a výzkum slapových změn tíhového zrychlení. Zasloužil se o vybudování gravimetrické laboratoře VÚGTK na GO Pecný. V pozdějších
letech se intenzivně věnoval problematice absolutních měření tíhového zrychlení. V oboru zemských slapů je mezinárodně uznávaným
specialistou. Jeho publikační práce zahrnují na 90 vědeckých titulů.
Byl dlouhodobě aktivní na poli mezinárodní spolupráce a v komisích pro státní zkoušky na Stavební fakultě ČVUT a pro udělování
vědeckých hodností z oboru geodézie.
11. 3. 2009 – Ing. Miroslav Jarolím, dřívější ředitel Krajské geodetické a kartografické správy pro Západočeský kraj v Plzni. Rodák
z Mochova (okres Praha-východ). Vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Do geodetické praxe nastoupil v roce 1954 u OÚGK v Plzni. V roce 1969
byl vyslán na tři roky trvající expertní činnost do Alžíru, kde působil při zakládání katastru vinic a při výuce alžírských geodetických
techniků. Po návratu v roce 1972 nastoupil na Krajské geodetické
a kartografické správě v Plzni a v roce 1978 byl jmenován jejím ředitelem.
Výročí 85 let:
13. 3. 2009 – Dimitrij Gebauer, rodák ze Škvorce u Prahy, dřívější
ředitel Geodetického a kartografického podniku v Praze (GKP –
předchůdce Zeměměřického úřadu). V resortu pracoval od roku
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1942. Při zaměstnání vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou a prošel několika funkcemi až po funkci ředitele GKP.
Blahopřejeme!
Z ďalších výročí pripomíname:
1. 1. 1969 – pred 40 rokmi bola zákonom Slovenskej národnej rady
(SNR) č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných
orgánov štátnej správy SSR zriadená Slovenská správa geodézie
a kartografie (SSGK) ako ústredný orgán štátnej správy na zabezpečenie civilných potrieb geodézie a kartografie. Podľa zákona
SNR č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie bola s účinnosťou od 1. 7. 1973 SSGK premenovaná na Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK). Zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky (SR) č. 2/1993 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon
SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov bol
s účinnosťou od 1. 1. 1993 SÚGK premenovaný na Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. ÚGKK SR je ústredným
orgánom štátnej správy SR pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.
3. 1. 1914 – před 95 lety se narodil Ing. Rudolf Voldán, dříve vedoucí oddělení Krajské geodetické a kartografické správy (KGKS)
v Českých Budějovicích. Své odborné a organizační schopnosti
uplatnil v řadě vedoucích funkcí až po provozního inženýra a ředitele OÚGK. Zemřel 28. 9. 1982.
7. 1. 1904 – před 105 lety se narodil v Praze Ing. Bedřich Kruis,
CSc., vědecký pracovník Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) ve Zdibech. Vystudoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze. Zájem o vědeckou práci
projevil již v době studií, když pracoval jako pomocný asistent
v Ústavu praktické geometrie u prof. Petříka. Svoji praktickou činnost začal v roce 1925 u soukromé firmy Ing. Duchoslav ve fotogrammetrickém oddělení. V roce 1931 přešel na Ministerstvo veřejných prací, kde pomáhal zakládat fotogrammetrické oddělení. Zde
se zabýval též přesnou nivelací, které se pak od roku 1937 věnoval
výlučně (o rozvoj fotogrammetrie se však stále zajímal, byl jednatelem Čs. fotogrammetrické společnosti). V roce 1954 přichází do
nově budovaného VÚGTK, kde pracoval až do důchodu. Své odborné příspěvky zveřejňoval v našem časopise a ve Zprávách veřejné
služby technické. Zemřel 21. 1. 1991 v Praze.
8. 1. 1884 – před 125 lety se narodil ve Stráži nad Nežárkou akademik prof. Ing. Dr. Josef Ryšavý, DrSc., profesor a po několik
období děkan Vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze, člen
Národního komitétu geodetického, rektor ČVUT v letech 1947
a 1948, akademik ČSAV od roku 1952. Významně se zasloužil o budování čs. geodetických a geofyzikálních základů. Z jeho bohaté
publikační činnosti jsou stále živé učebnice Geodesie a Vyšší geodesie. Zemřel 4. 1. 1967 v Praze.
18. 1. 1909 – pred 100 rokmi sa narodil v Bytči Pavol Zhorela. Ako
absolvent vojenskej akadémie pracoval vo Vojenskom zemepisnom
ústave v Prahe na úseku topografie. V roku 1949 prešiel do štátnej
zememeračskej služby. Pôsobil najskôr v Bratislave, a potom v Žiline (Oblastný ústav geodézie a kartografie, Ústav geodézie a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p.) na viacerých úsekoch, najmä však
na topografických prácach a na zakladaní štátnej mapy hospodárskej
a odvodenej. Bol autorom publikácií „Náuka o mapách v teréne“
(Trnava 1942) a „Busola“ (Trnava 1947). V roku 1969 odišiel do
dôchodku. Bol nositeľom rezortného vyznamenania. Zomrel 15. 4.
1972 v Bytči.
4. 2. 1934 – pred 75 rokmi sa narodil v Starom Tekove (okres Levice) doc. Ing. Peter Kúdeľa, CSc. Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Fakulte inžinierského staviteľstva (FIS) Slovenskej
vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1958, nastúpil
ako asistent na Katedru mapovania a pozemkových úprav FIS (od
roku 1960 Stavebná fakulta – SvF) SVŠT (od 1. 4. 1991 Slovenská
technická univerzita). Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied
získal v roku 1969 a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný
1. 2. 1979 na základe habilitačnej práce, obhájenej v roku 1978. Akademickú funkciu prodekana SvF SVŠT vykonával od roku 1980 do
konca novembra 1989. Jeho odborným zameraním boli oblasti mapovania, evidencie nehnuteľostí, neskôr katastra nehnuteľností a pozemkových úprav. Ťažiskom jeho vedeckovýskumnej činnosti bola
tvorba a využívanie mapy veľkej mierky. Napísal ako autor alebo
spoluautor 5 dočasných vysokoškolských učebníc a vyše 25 vedec-
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kých a odborných prác. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti
zhrnul do 5 výskumných správ a úzko spolupracoval s geodetickou
praxou. Bol školiteľom vedeckých ašpirantov a členom viacerých
odborných a vedeckých komisií. Záslužná bola jeho činnosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní. Zomrel 21. 3. 1995 v Bratislave.
7. 2. 1839 – před 170 lety se narodil v Praze Robert Daudlebský
ze Šternecku, generál a přednosta astronomicko-geodetického odd.
vídeňského Vojenského zeměpisného ústavu. Byl jedním z prvních
rakouských geodetů provádějících tíhová měření. Zemřel 19. 11.
1910 ve Vídni.
9. 2. 1934 – před 75 lety se narodil v Praze Ing. Pavel Vyskočil,
DrSc. Po absolutoriu zeměměřického studia na ČVUT v Praze v roce
1957 pracoval nejprve v bývalém OÚGK v Praze, v roce 1959 přijat do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK). Nejprve pracoval na přístrojovém výzkumu,
později na studiu vnějších vlivů, zejména na nivelaci. Na téma "Studium možností snížení vlivu mikroklimatu na nivelační měření" obhájil v roce 1966 kandidátskou práci. Významný byl jeho podíl na
založení geodynamického polygonu Lišov. Výsledky výzkumů na
tomto polygonu shrnul v monografii “The investigation of vertical
crustal movements in the geodynamical polygon Lišov”. Rozsáhlý
byl jeho výzkum v oblasti styku Českého masivu a Karpat na Moravě v letech 1970 až 1985 v rámci vyhledávání zdrojů nerostných
surovin. Vedle toho studoval vývoj pohybů v poddolovaných oblastech (Ostravsko, Sokolovsko, Mostecko, Kladensko), a to i ve složce
horizontální (Ostrava, Mostecko). Po roce 1978 se podílel rovněž na
studiu tektonické stability lokalit pro výstavbu jaderných elektráren,
koncem osmdesátých a počátkem devadesátých let také na výběru
lokalit pro hluboko založená úložiště jaderného odpadu. Sestavil od
roku 1971 několik verzí mapy ročních rychlostí svislých pohybů
území ČSR. Výsledky a poznatky o dynamice deformací Českého
masivu a jeho okolí byly publikovány v monografii “Recent crustal
movement studies”, vydané roku 1984 nakladatelstvím Academia
Praha a posléze v doktorské disertační práci „Recentní tektonika
v oblasti České republiky v souvislostech dynamiky Střední Evropy“, obhájené v roce 1994. Velmi bohatá byla jeho mezinárodní
spolupráce. Byl sekretářem (1971 až 1983) a pak prezidentem (1983
až 1991) Commission on Recent Crustal Movements (CRCM) při
V. sekci International Association of Geodesy (IAG). Výsledkem
práce CRCM byly např. mapy části evropského, asijského a amerického kontinentu, speciálních lokalit pro výzkum pohybů nebo jejich vazeb na zemětřesení apod. V rámci ICRCM se podílel na rozvoji výzkumu recentních pohybů v Etiopii, Nigérii, Keni a zejména
v Egyptě, kde vychoval skupinu specializovaných odborníků v Národním výzkumném ústavu astronomie a geofyziky (NRIAG) v Helwanu. V osmdesátých a části devadesátých let byl externím examinátorem Káhirské univerzity. Byl také předsedou podkomise pro
recentní pohyby regionální Komise akademií pro planetární geofyzikální výzkum (KAPG). Zúčastnil se mimo jiné aktivně na sestavení map ročních rychlostí svislých pohybů východní Evropy v letech 1975 a 1988. V roce 1991 byl zvolen mezinárodním
koordinátorem právě vzniklé Středoevropské iniciativy (CEI), sekce
C-Geodézie. Jeho publikační činnost představuje více jak 120 samostatných prací a asi 80 prací se spoluautory. Recenzoval mnoho
domácích i zahraničních publikací, a to jednak jako vědecký pracovník VÚGTK, jednak jako člen redakčních rad zahraničních časopisů. Za svou práci byl odměněn „Stříbrnou medailí ČSAV“, pamětními medailemi KAPG, čestnou medailí CRCM, pamětní medailí
NRIAG a medailí ke 100. výročí Mezinárodního geofyzikálního výzkumu, jakož i čestným označením „IAG Fellow“. Zemřel v Praze
26. 6. 2006.
29. 2. 1924 – před 85 lety se v Novém Městě na Moravě narodil Ing.
Jan Dvořák, dřívější ředitel Střední průmyslové školy zeměměřické
(SPŠZ) v Praze. V roce 1963 nastoupil na SPŠZ a ve funkci ředitele
školy působil v letech 1974 až 1986. Předpoklad úspěšné pedagogické práce spatřoval v tvorbě učebnic, byl jejich iniciátorem a také
spoluautorem. Zemřel 2. 3. 1999 v Praze.
1. 3. 1909 – před 100 lety se narodil doc. Ing. Dr. Bedřich Polák,
docent geodézie na ČVUT v Praze. Po studiích na Vysoké škole stavebního inženýrství na ČVUT se již od počátku své praktické činnosti věnoval geodézii a astronomii. Od roku 1957 působil jako učitel na Střední průmyslové škole stavební v Praze a v roce 1964 přešel
jako docent na ČVUT. Bohatá byla jeho publikační činnost zahrnující mnoho článků, statí a učebnic. Aktivně se zúčastnil činnosti ve
Spolku přátel Národního technického muzea, kde přednesl řadu přednášek, zejména z oboru konstrukce slunečních hodin. Zemřel 17. 10.
1988 v Praze.
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4. 3. 1929 – pred 80 rokmi sa narodil v Pezinku Ing. Ján Hurník. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1953 nastúpil do poľnohospodárskeho odboru Krajského národného výboru v Bratislave, kde vykonával hospodársko-technické úpravy pozemkov. V roku 1955
prichádza do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku
1960 Ústav geodézie a kartografie a od roku 1968 Oblastný ústav
geodézie – OÚG) v Bratislave, kde najskôr pracoval v prevádzke
špeciálnych prác. V roku 1959 bol poverený vedením detašovaného pracoviska Okresného meračského strediska (od roku 1960
Strediska geodézie – SG) pre okres Bratislava-vidiek v Pezinku.
V rokoch 1968 až 1971 bol vedúcim SG pre okres Bratislava-vidiek. V dobe od 1. 4. 1971 do 30. 4. 1972 pôsobil ako expert geofyzikálnej expedície v Alžírsku. Po návrate do konca roku 1972
vykonával funkciu námestníka riaditeľa OÚG. 1. 1. 1973 prešiel
do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie) do funkcie vedúceho oddelenia evidencie nehnuteľností (EN) a od roku 1984 vedúceho oddelenia geodézie a EN. Túto funkciu vykonával do 30. 6. 1989, t. j.
do odchodu do dôchodku. Zaslúžil sa o rozvoj EN na Slovensku.
V rokoch 1974 a 1975 bol členom redakčnej rady Geodetického
a kartografického obzoru. Bol dlhoročným delegátom 7. komisie
„Kataster a pozemkové úpravy“ Medzinárodnej federácie geodetov. Bol nositeľom vyznamenaní. Zomrel 16. 12. 2002 v Bratislave.
17. 3. 1784 – před 225 lety se narodil Friedrich Wilhelm Bessel,
německý fyzik, matematik, astronom a geodet, 1841 vypočetl rozměry rotačního elipsoidu. Zemřel v roce 1846.
19. 3. 1929 – pred 80 rokmi sa narodil v Levoči Ing. Eugen
Adler, CSc. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte
stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej
školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 pracoval v Banských projektoch Bratislava. Vedeckovýskumnou činnosťou sa
začal zaoberať od roku 1954 v Ústave stavebníctva a architektúry
Slovenskej akadémie vied, odkiaľ prešiel v roku 1957 do Vedeckého laboratória fotogrametrie Fakulty inžinierského staviteľstva
(od roku 1960 Stavebná fakulta – SvF) SVŠT. Vedeckú hodnosť
kandidáta technických vied získal v roku 1963. Bol priekopníkom inžinierskej fotogrametrie a jej využitia v inžinierskej geológii a v pamiatkovej starostlivosti. Pôsobil tiež ako pedagóg na
odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT. Bol publikačne činný
a aktívne pracoval vo vedecko-technickej spoločnosti a v Medzinárodnej fotogrametrickej spoločnosti. Zomrel 2. 6. 1982 v Bratislave.
30. 3. 1939 – před 70 lety se narodil doc. Ing. František Švehla,
CSc., významný odborník v oblasti pozemkových úprav, bývalý
zaměstnanec katedry geodézie a pozemkových úprav na FSv
ČVUT v Praze, rodák z Pošumaví. Po absolvování Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor zeměměřický, pracoval tři roky jako
projektant v Agroprojektu Karlovy Vary. V roce 1965 byl přijat
jako odborný asistent na katedru geodézie FSv ČVUT. V roce
1973 obhájil kandidátskou práci a v roce 1983 byl jmenován docentem pro obor pozemkových úprav. Těžištěm jeho zájmu byly
teoretické i praktické otázky pozemkových úprav. Zasloužil se
o aktualizaci předmětu a zvýšení jeho úrovně. Je spoluautorem
několika skript pozemkových úprav a celostátní vysokoškolské
učebnice a autorem řady článků v domácích i zahraničních časopisech a sbornících. Po řadu let pracoval v ČSVTS, v sekci pozemkových úprav České zemědělské společnosti. Byl členem republikového výboru Českomoravské komory pozemkových
úprav, nositelem bronzové Felberovy medaile ČVUT. Svědomitou prací, klidným a rozvážným přístupem ke studentům získával
velmi dobré pedagogické výsledky. Zemřel náhle 19. 11. 1999
v Praze.
31. 3. 1919 – před 90 lety se narodil v Brně doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc., od roku 1945 odborný asistent a od roku 1960 do roku
1986 docent na katedře geodézie tehdejší Vysoké školy technické
(VŠT) v Brně. Vystudoval zeměměřické inženýrství na VŠT v Brně.
Po skončení studia nastoupil v roce 1945 jako asistent u prof. Semeráda a pedagogické práci zůstal věrný po celou svoji životní dráhu.
V roce 1949 byl promován doktorem technických věd, v roce 1960
se habilitoval a dva roky poté byl ustanoven docentem. V roce 1963
obhájil kandidátskou disertační práci. Bohatá byla jeho přednášková
a publikační činnost, čítající více než 40 titulů. Veřejně pracoval
v mnoha vedoucích funkcích ČSVTS. Jeho pedagogická i vědeckoodborná činnost byla značným přínosem pro obor. Zemřel 22. 2.
1986 v Brně.
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ZAJÍMAVOSTI
Vánoční setkání ve Zdibech
528

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.,
Zdiby (VÚGTK) byl i tentokrát pořadatelem tradičního setkání
geodetů a kartografů, které se konalo v prostorách VÚGTK dne
17. 12. 2008.
Úvodním slovem všechny zúčastněné z řad vědců, úředníků, akademiků i zástupců komerční sféry přivítal ředitel VÚGTK Ing. František Beneš, CSc. (obr. 1). Poděkoval všem za účast, krátce zhodnotil výsledky práce ústavu v uplynulém roce, načrtnul jeho
budoucnost a představil jeho vedoucí pracovníky. Na závěr svého
projevu popřál všem mnoho úspěchů v roce 2009 v osobním i pracovním životě a též mnoho zdaru našemu oboru a spolupráci úřadů
a komerční sféry.
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Za Český úřad zeměměřický a katastrální zúčastněné pozdravil
místopředseda Ing. Karel Štencel, který je též předseda Dozorčí rady
VÚGTK. Zhodnotil práci ústavu a též popřál do budoucna mnoho
úspěchů všem zúčastněným i celému rezortu.
Po oficiálních projevech nastalo neformální setkání zúčastněných
a slavnostní nakrojení vánočky provedené Ing. F. Benešem, CSc.
(obr. 2). Vrcholem letošního setkání byla aukce obrazu (autor
Milan Teslevič), kterou organizoval šéfredaktor časopisu Zeměměřič Ing. Radek Petr (obr. 3), a jejíž výtěžek byl věnován dětem
v Africe. Po lahodné chuti vánočky zájemci o obraz v aukci ostře
přihazovali částky, až poslední nabídce Ing. Zdenka Hoffmanna
(obr. 4) ve výši 20 000 Kč nikdo nemohl konkurovat, a tak obraz
putuje do firmy GEPRO, spol. s r.o.
Stejně jako při minulém vánočním setkání, tak i tentokrát byla
jeho součástí prodejní výstava obrazů P. Poličanského a keramiky A.
a A. Poličanských.
Petr Mach,
Zeměměřický úřad, Praha

Obr. 1 F. Beneš a K. Štencel vítají účastníky vánočního
setkání

Obr. 2 Slavnostní nakrojení vánočky ředitelem
VÚGTK F. Benešem

Obr. 3 Aukce obrazu, kterou organizoval R. Petr

Obr. 4 Vítěz aukce Z. Hoffmann (vpravo)

