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Testování přesnosti CZEPOS

Ing. Miluše Vilímková,
Zeměměřický úřad Praha,
doktorandka katedry vyšší geodézie
FSv ČVUT v Praze

528.2:528.3:629.056.8

Abstrakt
Vyhodnocení skutečné přesnosti výsledků měřických prací provedených technologií GPS v síti permanentních stanic CZEPOS
(Česká permanentní síť pro určování polohy) v závislosti na použité metodě a na umístění v síti CZEPOS. Dále potom závislost přesnosti těchto prací na některých příjmových podmínkách. Testování v ETRS89 vycházelo z měření katastrálních úřadů
různými metodami na známých bodech, rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR.

Accuracy Tests of the CZEPOS
Summary
Evaluation of accuracy of the results of GPS measurements within the Czech Network of Permanent Stations for Positioning
(CZEPOS) with respect to used method, location of survey point within the CZEPOS and some observation conditions (position
dilution of precision, number of satellites) as well. This evaluation was done for the measurements arranged by Cadastral
Offices by means of different methods at the control survey pionts with given coordinates in European Terrestrial Reference
System. That points were evenly located within the whole territory of the Czech Republic.

1. Obecně o síti CZEPOS
Síť pod názvem CZEPOS (Česká permanentní síť pro určování polohy) obsahuje v současné době 27 permanentních
stanic GPS (v době testování jich bylo 26, stanice Praha byla
instalována na konci roku 2006), pokrývajících území ČR
v průměrné vzdálenosti 60 km (obr. 1).
Tato síť permanentních stanic má tvořit rámec moderních
geodetických základů České republiky určených pro využití
v oblasti katastru nemovitostí i v jiných technických oblastech včetně výzkumu. Data ze sítě CZEPOS jsou využitelná
pro měření v reálném čase i pro následné zpracování (postprocessing).
1.1 Poskytované služby a produkty
Všechny služby a produkty CZEPOS jsou poskytovány po
internetu přes stránky http://czepos.cuzk.cz. Služby pro aplikace v reálném čase jsou poskytovány mobilním internetovým připojením GPRS přes síťový protokol NTRIP.
1.2 Služby podporující aplikace v reálném čase
• DGPS (diferenční GPS) – korekce pro kódové měření poskytované z jednotlivých stanic CZEPOS;
• RTK (kinematika v reálném čase) – korekce poskytované
z jednotlivých stanic CZEPOS; tato aplikace nevyužívá síťové
řešení a uživateli nahrazuje jeho vlastní základnovou stanici
umístěnou na bodě o známých souřadnicích v ETRS-89;
• RTK-PRS – korekce z tzv. pseudoreferenční virtuální stanice umístěné cca 5 km od stanoviště uživatele směrem
k nejbližší referenční stanici; vypočtené na základě síťového řešení;

• RTK-FKP – korekce z nejbližší referenční stanice doplněné o plošné parametry vypočtené na základě síťového řešení (metodou FKP – Flächenkorrekturparameter).
1.3 Produkty pro zpracování po skončení měření
(postprocessing)
• data ve formátu RINEX z jednotlivých permanentních stanic sítě;
• data ve formátu RINEX z virtuální permanentní stanice, jejíž polohu definoval uživatel (musí být umístěna v oblasti,
kterou síť CZEPOS svým rozsahem pokrývá).
2. Ověření funkce a kvality produktů a služeb
poskytovaných CZEPOS
Produkty a služby CZEPOS jsou zpřístupněny uživatelům
(od roku 2007 za poplatek), a proto bylo třeba ověřit jejich
funkčnost a kvalitu. Toto ověření zajistil Zeměměřický úřad
(ZÚ) společně s odbory obnovy katastrálního operátu katastrálních úřadů (KÚ), které jsou vybaveny potřebnou technikou.
K ověření funkce došlo automaticky zároveň s ověřením
kvality.
Ověření kvality bylo založeno na provedení běžného měření danou technologií a běžným vybavením na více bodech,
u kterých jsou známy oficiální (zadané) souřadnice. Kvalita
byla posouzena ze statistického vyhodnocení rozdílů souřadnic zadaných a určených z běžného měření danou technologií. Kvalita produktu (služby) může být ovlivněna více
faktory. Bylo rozhodnuto [2] sledovat zejména vztah mezi
kvalitou a
– polohou určovaného bodu vůči síti permanentních stanic
(uvnitř, na okraji, vně),
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Obr. 1 Síť permanentních stanic GPS

Obr. 2 KÚ, které se projektu zúčastnily

GEODET_04_strany 17.5.2007 13:52 Stránka 63

Vilímková, M.: Testování přesnosti CZEPOS

Geodetický a kartografický obzor
ročník 53/95, 2007, číslo 4
63

Obr. 3 Rozložení měřených bodů
– příjmovými podmínkami (PDOP, počet družic),
– dobou měření (počtem odečtů při observaci).
Souřadnice byly porovnány v referenčním systému ETRS89.
2.1 Měřické práce
Protože byly měřické i výpočetní práce prováděny osmi různými subjekty, byla vypracována ve spolupráci VÚGTK, ZÚ
a ČUZK závazná technologie měření a zpracování [1], [2].
2.1.1 Volba testovaných bodů
Pro ověření kvality byla zvolena množina bodů s platnými
souřadnicemi v ETRS89 (tj. trigonometrické body zahrnuté
do programu výběrové údržby nebo sítě DOPNUL). Jejich
celkový počet byl zvolen vzhledem k ekonomice měření tak,
aby byl závěr testu dostatečně statisticky podložen. Body
byly vybrány s ohledem na kvalitu (stav) povrchové stabilizace a na co nejmenší zákryty ve svém bezprostředním okolí.
Jednotlivé KÚ, které se projektu zúčastnily (obr. 2), provedly měřické práce nejméně ve třech lokalitách v rámci své
územní působnosti (eventuelně i v působnosti sousedního
KÚ, který se projektu neúčastnil pro nedostatek měřických
aparatur). Každá lokalita obsahuje 5 až 6 bodů. Konkrétní
volba lokality a jednotlivých bodů byla ponechána na rozhodnutí každého KÚ s tím, že, pokud to bylo možné, jedna
lokalita měla být zvolena „uvnitř“ sítě a dvě lokality v příhraničních oblastech ČR na „okraji“ sítě.
Celkem bylo zaměřeno 147 bodů a pro zpracování bylo získáno 3467 měření. Měřené body jsou zobrazeny na obr. 3.
2.1.2 Postup měřických prací
Na každém bodě byla provedena dvojí nezávislá observace, která byla vzájemně odlehlá v čase o interval

<3 hod + k*24 hod ; 21 hod + k*24 hod>, kde k je nezáporné celé číslo.
Při každé observaci bylo provedeno určení polohy DGPS
a pomocí všech metod RTK (RTK-PRS, RTK-FKP, RTK
k nejbližší permanentní stanici) s délkou měření 60, 40
a 20 s (odečtů).
Parametry měření byly nastaveny na standardní (v běžné
praxi nejčastěji používané) hodnoty. Pro postprocessing elevační maska 15°, krok 5 vteřin. Pro RTK elevační maska 15°,
krok 1 vteřina.
Jednotlivé metody měření byly navzájem odlišeny v číslech bodů (písmena A – L) – tab. 1.
2.2 Statistické zpracování
Vstupními daty pro statistické zpracování byly zadané souřadnice, souřadnice přímo určené při RTK (resp. DGPS),
počty pozorovaných družic během měření a hodnoty
PDOP.
Výpočet byl prováděn nejprve najednou pro celou Českou
republiku, poté pro jednotlivé lokality, vždy pro každou metodu (A – L) a každou souřadnici zvlášť.
Nejdříve byly porovnány souřadnice ve dvojici měření
a z nich byla vypočtena střední chyba rozdílu měření a střední

Tab. 1 Měřické metody
metoda
DGPS
RTK-PRS
RTK-FKP
RTK

20 s
A
D
G
J

40 s
B
E
H
K

60 s
C
F
I
L
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empirická chyba jednoho měření ve dvojici. Tato chyba vypovídá o vnitřní přesnosti měření, jsou zde vyloučeny některé systematické vlivy (hlavně přesnost souřadnic daných
bodů v ETRS).
Z výpočtu byly vyloučeny dvojice měření, jejichž rozdíly
byly odlehlé, tedy s 99% pravděpodobností nepatřily do základního souboru.1)

Dále bylo provedeno porovnání změřených souřadnic se
souřadnicemi danými. Z jejich rozdílů byla vypočtena empirická střední chyba, která zahrnuje i systematické vlivy (zejména přesnost daných bodů v ETRS).
Testování odlehlých měření bylo provedeno stejným způsobem jako v případě dvojic měření.
Pro zjištění vlivu polohy určovaného bodu vůči síti permanentních stanic byly porovnány střední chyby jednotlivých lokalit se středními chybami vypočtenými pro celou ČR
(Fischerův test na hladině významnosti 95%).
Stejným způsobem byla testována i závislost přesnosti na
délce měření.

1) V geodézii je nejčastěji volen 95% interval spolehlivosti. V tomto
případe byla zvolena 99 % pravděpodobnost z důvodu různorodosti
dat (do výpočtu zahrnuta celá ČR – lokality vně i uvnitř sítě permanentních stanic).

Tab. 2 Výsledky testu pro dvojice měření

Met.

mdE
[m]

mdN
[m]

mdH
[m]

mE
[m]

mN
[m]

mH
[m]

mEN
[m]

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

0.190
0.215
0.216
0.013
0.013
0.014
0.014
0.013
0.013
0.012
0.013
0.014

0.297
0.302
0.301
0.015
0.014
0.014
0.015
0.015
0.016
0.018
0.017
0.017

0.623
0.590
0.613
0.042
0.042
0.042
0.044
0.044
0.044
0.044
0.046
0.044

0.134
0.152
0.153
0.009
0.009
0.010
0.010
0.009
0.009
0.009
0.009
0.010

0.210
0.214
0.213
0.011
0.010
0.010
0.011
0.011
0.011
0.013
0.012
0.012

0.441
0.417
0.434
0.030
0.030
0.029
0.031
0.031
0.031
0.031
0.032
0.031

0.176
0.185
0.185
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.011
0.011
0.011

Tab. 3 Výsledky testu z porovnání s podkladem

Met.

mrE
[m]

mrN
[m]

mrH
[m]

mEN
[m]

Počet
měření

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

0.192
0.185
0.183
0.014
0.014
0.014
0.013
0.013
0.013
0.014
0.014
0.014

0.261
0.264
0.257
0.013
0.012
0.012
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.014

0.448
0.460
0.447
0.044
0.044
0.043
0.044
0.042
0.043
0.044
0.045
0.045

0.229
0.228
0.223
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.014

259
263
260
271
271
269
271
261
262
270
273
274

mEN – střední souřadnicová chyba,
E – směr východ - západ,
N – směr sever – jih,
H – výška

Počet
vylouč.
měření
21
17
20
8
8
10
8
18
17
9
6
4

Počet
dvojic
měření
129
133
134
131
128
127
136
136
135
140
141
141

Počet
vylouč.
dvojic
15
11
10
10
13
14
7
7
8
3
2
1
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Dále byla zjišťována závislost přesnosti (vodorovná vzdálenost a rozdíl výšek daných a měřených souřadnic) na příjmových podmínkách (PDOP, počet družic) a to testováním
nulovosti korelačního koeficientu.
Podrobnější informace jsou uvedeny v diplomové práci [3]
přístupné na internetových stránkách CZEPOS [4].
Veškeré výpočty byly prováděny v programu Matlab
(verze 6.5). Výsledky testu pro celou ČR jsou v tab. 2 a 3.
Výsledky testu pro jednotlivé lokality jsou v tab. 4.
Podrobné výsledky pro jednotlivé lokality jsou uvedeny v [3].
2.3 Posouzení vlivu polohy určovaného bodu
vůči rozmístění sítě permanentních stanic
Vliv polohy určovaného bodu byl posuzován pomocí testu
rovnosti základních středních chyb, kterým odpovídají vý-

běrové středních chyby pro danou lokalitu a pro celou republiku. Porovnávány byly střední chyby dvojice měření, aby
výsledek testu nebyl ovlivněn přesností podkladu (daných
souřadnic bodů v ETRS89).
Z výsledků není patrný jednoznačný vliv umístění měřených bodů vzhledem k rozmístění stanic CZEPOS. Pouze
v lokalitě Aš byly při měření metodou RTK-FKP výsledky
horší než ve zbytku ČR, u metody RTK-PRS byl větší počet vyloučených měření. U ostatních metod se vliv umístění
této lokality neprojevil. V jiných lokalitách umístěných vně
sítě (např. Šluknov, Javorník) dosažené střední chyby nebyly
horší než ve zbytku republiky a nebylo zde vyloučeno žádné
měření. Důvod zhoršené přesnosti v případě lokality Aš není
přesně znám. Na vině mohou být i jiné vlivy než je umístění měřených bodů v síti permanentních stanic, např. nevyhovující síťové řešení způsobené výpadkem nejbližší stanice nebo extrémní meteorologické podmínky v době
měření.

Tab. 4 Výsledky testu pro jednotlivé lokality
DGPS

Lokalita

RTK-PRS

RTK-FKP

RTK

E

N

H

nv

E

N

H

nv

E

N

H

nv

E

N

H

nv

0

0

0

0

0

0

-

9

-

-

-

5

0

0

0

1

Brno

0

+

0

3

0

+

+

5

0

0

0

3

0

0

0

1

Broumov

0

0

+

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Aš

Černošín

0

0

0

0

-

0

0

6

0

0

0

0

0

+

+

0

Česká Lípa

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

Hor. Cerekev

+

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Hevlín

0

0

0

0

0

+

0

6

0

+

0

0

0

0

+

0

Hor. Planá

0

0

-

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

Jablunkov

0

+

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Javorník

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jemnice

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

6

0

+

0

0

Landštejn

+

0

0

0

+

0

+

0

0

-

0

0

0

0

0

0

Lomnice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lopeník

0

0

+

0

+

0

-

4

0

0

0

1

0

0

0

1

Nová Bystřice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Olomouc

0

-

0

3

-

0

0

3

0

0

0

0

0

-

0

0

Opava

0

0

+

0

+

0

0

2

+

+

0

3

+

0

0

0

Orlické hory

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

1

Pardubice

0

+

+

0

0

0

+

0

-

0

0

0

0

0

+

0

Pecný

-

+

-

15

0

0

+

0

0

+

+

0

+

0

0

0

Plzeň

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

Praha

-

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

Šluknov

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

+

0

Suchdol

-

0

-

6

0

-

0

0

0

0

0

1

0

0

-

1

Turnov

+

0

0

0

+

0

+

3

+

+

0

0

0

0

0

0

Vysvětlivky k tab. 4:
0 hodnota výběrové střední chyby v dané lokalitě odpovídá hodnotě výběrové střední chyby pro celou ČR;
+ hodnota výběrové střední chyby v dané lokalitě je menší než hodnota výběrové střední chyby pro celou ČR;
- hodnota výběrové střední chyby v dané lokalitě je větší než hodnota výběrové střední chyby pro celou ČR;
nv počet vyloučených měření.
Poznámka: Ve všech lokalitách bylo vykonáno každou metodu 15 až 18 měření (na 5 až 6 bodech).
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2.4 Vyloučená měření
Všimneme-li si počtu vyloučených měření u jednotlivých
metod, je zde vidět, že nejméně vyloučených měření je u prosté metody RTK. Větší množství vyloučených měření RTK
– PRS a RTK – FKP je v některých případech způsobeno
chybami systému (nefungovalo síťové řešení) v době měření
(RTK – PRS lokality Černošín, Hevlín, Opava; RTK – FKP
lokalita Jemnice).
Nejvíce vyloučených měření se vyskytuje u metody
DGPS, hlavně ve středních Čechách (Pecný, Suchdol, Praha).
Odlehlost zde byla hlavně v souřadnici ve směru východ –
západ (E). V případě Pecného, Brna a Jemnice byla vyloučena měření DGPS (A, B, C) hrubě odlehlá ve výšce (až 5
m). Všechna tato měření byla prováděna zhruba ve stejnou
dobu. Příčinou hrubých chyb tady proto může být nevhodná
konfigurace družic. (Na Pecném tomu odpovídá i vysoká
hodnota PDOP u těchto měření.)
Jak je patrné z počtů vyloučených měření, při využívání
metod se síťovým řešením (RTK-PRS a RTK-FKP) v lokalitách na okraji sítě je výhodné ověřit, zda správně funguje nejbližší referenční stanice. Její případný výpadek může mít negativní vliv na výslednou přesnost měření. Problém
okrajových lokalit bude vyřešen teprve připojením příhraničních stanic sítí okolních států k CZEPOS, které Zeměměřický úřad plánuje v roce 2007 [5].
2.5 Závislost přesnosti na příjmových
podmínkách
V testu nulovosti korelačního koeficientu byla prokázána
mírná lineární závislost vzdálenosti i rozdílu výšek souřadnic daných a měřených metodou DGPS na hodnotách PDOP. Tato závislost je charakterizována korelačním
koeficientem 0,26 (pro vzdálenost) a 0,27 (pro rozdíl

výšek). Při hodnotách PDOP 6 a vyšších je vzdálenost
i rozdíl výšek měřených a daných souřadnic vždy vyšší
než 0,5 m.
Dále se projevila slabá lineární závislost vzdálenosti daných a měřených souřadnic na počtu satelitů při měření a to
u metody DGPS (korelační koeficient 0,16), RTK – PRS
(0,10), RTK – FKP (0,11). S přibývajícím počtem satelitů
se tedy mírně zvyšuje přesnost měření, což je jev obecně
známý.
Jiné lineární závislosti prokázány nebyly. Ostatní testy na
nulovost korelačního koeficientu nevyvrátily nulovou hypotézu.
Nebyla však zkoumána nelineární závislost nebo závislost
na více charakteristikách současně.
3. Závěr
Z testu pro zjištění skutečné přesnosti výsledků měřických
prací provedených technologií GPS v síti permanentních stanic CZEPOS plynou tyto závěry:
Závislost přesnosti výsledků na době měření (60, 40, 20s)
nebyla prokázána.
Výsledné střední chyby jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6.
Z porovnání s vyhláškou [6] vyplývá, že přesnost metod
v reálném čase vyhovuje pro určování bodů podrobného polohového bodového pole (mxy= 0,06 m) i pro určování zhušťovacích bodů (mxy= 0,02 m).
Závislost přesnosti na umístění měřeného bodu v síti
CZEPOS nebyla jednoznačně prokázána.
Ze zkoumaných lineárních závislostí přesnosti na příjmových podmínkách se projevil vliv hodnot PDOP na měření
metodou DGPS – ovlivněna byla poloha i výška a také slabý
vliv počtu družic při měření na polohovou přesnost u metod
DGPS, RTK – PRS, RTK – FKP.
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Tab. 5 Střední chyby jednoho měření ve dvojici
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Abstrakt
Výpočet souřadnic kvazipolární metody (průsečík přímky s kružnicí) a jejich přesnost, kterou vyjadřují rovnice na výpočet
prvků kovarianční matice souřadnic (uvažuje se vliv působení náhodných chyb měření, vliv podkladu se neuvažuje). Odvození
rovnice izočar pro střední chybu souřadnicovou.
Intersection of a Survey Line with a Circle
(Quasipolar Method)
Summary
Computation of coordinates of quasipolar method (intersection of a survey line with a circle). Coordinate accuracy
computed by elements of coordinate covariance matrix (effect of random errors of observatin is taken consideration only,
effects of the base is neglected). Derivation of an equation of isolines for mean coordinate error.

1. Úvod
V moderních elektronických přístrojích TPS (Total Positioning System = totální stanice) jsou různé aplikační programy, mezi které patří u přístrojů Leica Geosystems
i COGO funkce (Coordinate Geometry). Pomocí výpočetních metod tohoto aplikačního programu se počítají souřadnice určovaného bodu z nutného počtu měření a souřadnic daných bodů. COGO funkce umožňují počítat:
oměrné míry, rajón (polární metoda), protínání z délek
(průsečík dvou kružnic), protínání ze směrů (průsečík dvou
orientovaných přímek), volný polygonový pořad, průsečík
dvou přímek (každá přímka je zadána dvěma body o známých souřadnicích), průsečík orientované přímky s kružnicí a liniové výpočty. V článku je uvedeno řešení průsečíku orientované přímky s kružnicí: souřadnice a jejich
kovarianční matice a izočáry pro střední chybu souřadnicovou. Tato úloha se podobá polární metodě s tím rozdílem, že délka na určovaný bod se měří z jiného daného
bodu než směr určovací a směr (směry) orientační – úlohu
nazveme kvazipolární metodou. Přesnost dalších vybraných geodetických úloh z množiny COGO funkcí je uvedena v [1].
2. Řešení souřadnic
Zadání úlohy je vidět na obr. 1. Jsou dány souřadnice bodu
A a souřadnice bodu B, souřadnice bodu P se určují. Schéma měření: délka sAP se měří z bodu A, směrník BP se určí
z orientace osnovy směrů na daném bodě B (geometricky se
řeší průsečík kružnice se středem v bodě A a poloměrem rovným měřené délce s orientovanou přímkou určenou bodem B

a směrníkem). Vypočítá se staničení s a kolmice k (vzdálenost bodu od přímky) pro bod A
s = XBA cosBP + YBA sinBP,
k = YBA cosBP – XBA sinBP.

(1)

Délky na určované body P1, P2 jsou
2 
2
m1,2 = s  s
AP – k .

(2)

Nakonec se souřadnice bodu P vypočtou rajónem:
YPi = YB + mi sinBP, XPi = XB + mi cosBP.
Úloha má:
• dvě řešení (body P1 a P2), jestliže sAP < sAB a zároveň k < sAP,
• jedno řešení:
a) určovaný bod je totožný s patou kolmice vedenou z daného bodu A na orientovanou přímku, která je tečnou
ke kružnici, k = sAP, m1 = m2 = s a P1  P2,
2
2
b) jestliže platí sAP = sAB, pak s = s
AP – k a podle (2) je
m1 = 2s, m2 = 0 a tudíž P2  B,
c) jestliže sAP > sAB je m2 < 0 a bod P2 nevyhovuje zadanému směrníku, protože BP2 = BP + 200 gon (viz obr. 4).

Zcela mimo je (z geodetického hlediska) případ, kdy úloha
nemá žádné řešení, tj. k  sAP.
3. Přesnost souřadnic (chybový model)
Obecný nelineární matematický model měření je
F (L, X1, X2) = 0,

(3)
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Obr. 1 Kvazipolární metoda (průsečík přímky s kružnicí)

kde
L = L* + , X1(0) + x1, X2(0) + x2,
L = L* a   (0, M) jsou, skutečné hodnoty měření, měřené
hodnoty (výsledek měření) a náhodné chyby měření,
X1, X1(0) a x1  (0, Mx1) představují skutečné hodnoty souřadnic určovaného bodu, vypočtené souřadnice určovaného
bodu a jejich náhodné chyby,
X2, X2(0) a x2  (0, Mx2) představují skutečné hodnoty souřadnic daných bodů (podklad), souřadnice těchto bodů získané z geodetických údajů a jejich náhodné chyby.
Vektory , x1, x2 jsou náhodné vektory, všechny mají
nulový vektor středních hodnot a variance společně s kovariancemi jsou uspořádány do příslušných čtvercových kovariančních matic M, …, Mx2.

Chybový model (5) popisuje v linearizované formě vliv
náhodného vektoru chyb měření  a vektoru skutečných chyb
souřadnic podkladu x2 na vektor skutečných chyb výsledných souřadnic x1.V tomto článku budeme dále uvažovat
pouze první člen v rovnici (5), tedy vliv měření na výslednou přesnost souřadnic určovaného bodu. Výsledná kovarianční matice souřadnic získaná aplikací zákona hromadění
středních chyb je
(6)
Mx1 = K M KT,
kde
K = –A-11 D je 2  r matice,
M je r  r kovarianční matice měření.
Nelineární matematický model měření průsečíku přímky
s kružnicí je

Linearizovaný model (3) je
D + A1x1 + A2x2 = 0.

(4)

Pro 2  1 náhodný vektor skutečných chyb souřadnic určovaného bodu platí vztah
x1 = –A (D + A2x2),
-1
1

kde

(5)

δF
D = 
je 2  r matice (r je počet měřění), konfigurační
δLT
∂F
matice (r je počet měření) A1 = T je 2  2 regulární ma∂X1
∂F
 je 2  2n2 matice (n2 je počet daných bodů).
tice, A2 = 
∂ X2T

F (L, X1, X2) = 0



F1:

YP – YB
αBP – arctg –––––––
=0
XP – XB

F2:


sAP – (XP – XA)2 + (YP – YA)2 = 0.

 

∂F1
––––
Konfigurační matice A1 = ∂xp
∂F2
–––
∂xp
Její determinant je det A1 =

(7)



∂F
Y –Y X –X
––––1
– –––P––2–––B , –––P–2––––B
∂yp =
sBP
sBP
∂F2
XP – XA YP – YA
––––
–––––––– , ––––––––
∂yp
sAP
sAP

.

cos (BP AP) cos P.
––––––––––––
= ––––––
sBP
sBP

Matice A1 je singulární, jestliže úhel protnutí na bodě P je
P = 100 gon (k  = sAP). To splňují všechny body, které leží
na Thaletově kružnici sestrojené nad průměrem AB (obr. 2).
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Obr. 2 Kvazipolární metoda – výpočet izočar v soustavě souřadnic xy

Poznámka: Souřadnice bodu P lze také spočítat řešením rovnic (7) „postupným přibližováním“. Vektor korekcí známých
přibližných hodnot souřadnic X(0)
1 určovaného bodu je
h = A-11 l, kde vektor redukovaných měření l je rozdíl mezi
měřením (směrník z orientace a délka) a přibližnou hodnotou určenou ze souřadnic. Souřadnice určovaného bodu
(0)
v prvním přiblížení jsou X(1)
1 = X 1 + h. Analogicky se vypočtou další přiblížení a výpočet končí, je-li h vektor s malou normou.
Pro odvození kovarianční matice souřadnic určovaného
bodu budeme předpokládat (aniž bychom se dopustili zjednodušení): za prvé, že směrník BP se vypočte z jednoho
orientačního směru měřeného v jedné skupině, za druhé, že
tento směrník představuje přímo měřený prvek, pak podle (7)
je matice D = I (jednotková matice). Skutečná chyba směrníku BP je dána rozdílem náhodné chyby směru určovacího
a náhodné chyby směru orientačního. Jeho střední chyba je
2, kde Hz je střední chyba směru měřeného v jedné
 = Hz
skupině. Kovarianční matice měření M = diag (2 2Hz, 2D) je
2  2 diagonální matice; D je střední chyba měřené délky.
Rovnice pro čtverce středních chyb souřadnic a jejich kovarianci jsou
2
x

sBP YAP
= 2 ––––––––
sAP cos P

2
y

sBP XAP
= 2 ––––––––
sAP cos P

cov (x, y) =



2
Hz

XBP
+ –––––––––
sBP cos P



2
D

,



2
Hz

YBP 2
+ –––––––––
sBP cos P

2
D

,

2

2

YAP XAP
2s2BP ––––––––––
(sAP cos P)2

2



2
Hz

YBP XBP
+ ––––––––––
(sBP cos P)2

kde úhel
(cos

P

P

1
= ––––––
(s2
cos2 P BP

10
3,5

20
3,5

30
3,6

50
3,6

(kolmice k = 0)

100
3,9

500
8,6

900
14,6

Výsledný vzorec (8) závisí pouze na konfiguraci bodů A,
B, P (tvaru trojúhelníku ABP) a dále na přesnosti měření.
Příznivé hodnoty xy dostaneme pro kratší délky sBP a body
ležící na spojnici daných bodů. Závislost přesnosti na poloze
bodu P je patrná z obrázku 3 a tab. 1 (hodnoty jsou vypočteny pro sAB = 1000 m, Hz = 1,0 mgon a D = 5 mm). Na
obr. 3 jsou hodnoty střední souřadnicové chyby znázorněny
pomocí izolinií s 5mm intervalem v rozsahu 5–50 mm.
S přibližováním k Thaletově kružnici prudce klesá přesnost
a xy ➝ . Pro lepší přehlednost obrázku byly proto izolinie
s vyššími hodnotami vynechány (bílé segmenty okolo kružnice nad průměrem AB).
Pro trojúhelník štíhlého tvaru (úhel protnutí je malý) se
ve vzorci (8) prakticky uplatní pouze člen v závorce, který je stejný jako střední chyba souřadnicová pro rajón
z bodu B.

2
D

2
yP

.

=2
2
D

+

2
Hz

2
(m cosBP + k (1s /
sAP
k2 ) sin BP)2 +

2
2
(sAP
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k2)) sin2BP ,

analogicky pro druhou souřadnici
2
Hz

+ 0,5

2
D

),

je úhel protnutí na určovaném bodě

s2AP s2BP s2AB
= –––––––––––––
2sAP sBP

sBP [m]
xy [mm]

xy

Mimo výše uvedené odvození lze postupovat také tak, že
se aplikuje zákon hromadění středních chyb přímo na rovnice pro výpočet souřadnic určovaného bodu (bez použití matic). Pro souřadnici YP = YB + m sin BP píšeme

Střední chyba souřadnicová je
2
xy

Tabulka 1 Střední chyba souřadnicová

s2AP m2 s2 k2
–––––––––––––––– ),
2msAP

sBP je vzdálenost mezi daným a určovaným bodem.

(8)

2
xP

+

=2
2
D

2
Hz

2
(k (1s /
sAP
k2 ) cos BP

2
2
(sAP
/ (sAP

m sinBP)2 +

k2)) cos2BP.

Dosadíme-li do hořejších rovnic číselné hodnoty z příkladu
uvedeného dále, dostaneme stejné výsledky. Musí být splněna podmínka k  sAP, jinak nemají rovnice řešení (ekvivalentní podmínce nenulového determinantu matice A1).
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Obr. 3 Tvar izočar (hodnoty v mm) pro kvazipolární metodu; sAB = 1000 m,

Střední chyba souřadnicová je
2
xy

m2

k2 1  s / s2AP

s2AP
––––––––
m2
2
sAP k2

2
Hz

protože s2AP k2 / s2AP
výraz jako je (8).

0,5

k22

2
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s

2 2
D AP

0,5

k2

,

cos2

= 1,0 mgon a

D

q2 x2

sAB2

2 x

2
0,5 2D
xy
––––––––––
2
Hz

, dostaneme nakonec stejný

P



q x2 x
2
xy

4. Izočáry pro střední chybu souřadnicovou

Upravený tvar rovnice (8) je
2 (1 sin2
s2BP
xy
P)

2
Hz

0,5

2
D

.

sAB

2

0,5 2D
–––––––––––
2
Hz

Průběh izočar je vyjádřen rovnicí šestého stupně. Při odvození rovnice xy = c ze vzorce (8) se použije stejný postup
jako v článku [2]. Postup odvození: souřadnice bodů A, B,
P v pomocné kartézské soustavě souřadnic xy (obr. 2) jsou
P [x, y], A [0, 0], B [sAB, 0]. Pomocí těchto souřadnic jsou délky s2AP = y2 x2, s2BP (x sAB)2 y2 a podle
sAB
sAB
sinové věty je sin P –– sin B y –––.
sAP sBP
sAP
(9)

= 5 mm

Dosazením hořejších vztahů do rovnice (9) a řešením pro
y (rovnice 6. stupně) obdržíme po substituci y2 q výslednou kubickou rovnici
q3

2
D

Hz



x2 x



sAB)2 x

x sAB2 x

x2
2
xy



s2AB ––––
2
Hz

sAB)2




sAB

2

(10)

2
0,5 2D
xy
––––––––––
2
Hz



0.

V rovnici (10) jsou konstantními hodnotami délka spojnice daných bodů sAB, střední chyba měřené délky D a střední
chyba měřeného směru Hz. Proměnnými veličinami jsou
střední chyba souřadnicová xy a souřadnice x (vzdálenost od
počátku pomocné soustavy souřadnic). Po zadání uvedených
hodnot do rovnice (10) se vypočtou řešením kubické rovnice
neznámé hodnoty q a z nich pak souřadnice y =   q, pro
reálné q  0. Po opakování výpočtu ve vhodném intervalu
proměnné x pro nově zvolenou hodnotu xy získáme pravo-
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Obr. 4 Geometrie souřadnic daných bodů A, B a určovaného bodu P

úhlé souřadnice bodů tvořících izočáry v pomocné souřadnicové soustavě xy. Graficky je průběh izočar vidět na obr.
3 (kóty jsou uvedeny v milimetrech). Posledním krokem je
přechod z pomocné souřadnicové soustavy xy zpět do soustavy souřadnic XY (např. S-JTSK) pomocí transformačních
rovnic shodnostní transformace (směrník AB je úhel otočení).
5. Příklad

2. krok:
Střední chyby měření:
jsou nekorelovaná).

= 5 mm a

Hz

= 1,0 mgon (měření

Kovarianční matice souřadnic:

M=

1. krok: Výpočet souřadnic

D

A-11=

2 [mgon2]

0

0

25 [mm2]

7,67696

1,32852

7,13124

-0,130796

A1 =
Mx1=

0,0124828

0,126790

0,680586

-0,732668

162,00

105,15

105,15

102,14

xy

Dané body
A

Y
564 034,073

X
1 056 038,969

B

562 996,810

1 056 550,690

Vodorovná délka sAP = 1 482,556 m (> sAB = 1156,621 m),
směrník BP = 393,7525 gon (úhel protnutí na určovaném
bodě je P1 = 46,0976 gon).
Podle (1) a (2) se vypočte:
staničení s = -610,8879,
kolmice k = +982,1349 m,
hodnota m1 = 499,6900 m (m2 = -1721,4658 m a BP2 =
193,7525 gon).
Podle zadaného směrníku BP a vypočtené délky sBP1 =
499,690 m (= m1) se určují souřadnice bodu P1 (obr. 4), které
jsou: YP1 = 562 947,851 m, XP1 = 1 057 047,976 m.

= 11,5 mm

6. Závěr
Úkolem článku bylo podat geodetický rozbor (výpočet souřadnic a jejich přesnost) kvazipolární metody, která se snadno
měřicky i početně realizuje pomocí moderních TPS přístrojů.
K vyjádření přesnosti souřadnic kvazipolární metody nám
slouží kovarianční matice, jejíž prvky byly v tomto článku
odvozeny. Odvození bylo provedeno na základě linearizovaného modelu (4), který byl aplikován na (7). Zde jsou jednotlivé souřadnicové funkce definovány pomocí tzv. zprostředkujících veličin (směrník a délka): za prvé, jsou tyto
zprostředkující veličiny vypočteny z bezchybných hodnot
měření, za druhé, pak z teoretických hodnot souřadnic (ur-
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čovaných a daných). Tento postup je efektivní a je aplikován
rovněž v [1] i pro ostatní základní geodetické úlohy. Graficky
znázorňují přesnost metody izočáry pro střední chybu souřadnicovou, jejichž konstrukce pomocí rovnice (10) je z matematické stránky náročná (k řešení se použil program Matlab). Pro kontrolu bylo provedeno nezávislé řešení izočar
pomocí tachymetrické metody. V každém uzlovém bodě (několik desítek tisíc) pravoúhlé sítě (čtvercová síť 20 m  20 m)
se vypočítala střední chyba (8) a pak pomocí programu
Atlas DMT (software na práci s terénem – interaktivní práce
s digitálním modelem terénu) se nakreslily vrstevnice, které se
shodovaly s izočárami na obr 3.

LITERATURA:
[1] SKOŘEPA, Z.: Geodézie 4. Praha, ČVUT 2005.
[2] SKOŘEPA, Z.–ŠOLC, J.: Izočáry pro střední souřadnicovou
chybu. Geodetický a kartografický obzor, 51(93), 2005, č. 8.

Do redakce došlo: 2. 2. 2007
Lektoroval:
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Katedra geodetických základov SvF STU,
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Na spoločnom slávnostnom otvorení všetkých podujatí vystúpili
významní hostia svetovej a nemeckej politickej scény:
– Klaus Töpfer – dlhoročný výkonný riaditeľ programu OSN pre životné prostredie (UNEP),
– Edmund Stoiber – ministerský predseda Bavorska,
– Holger Magel – prezident FIG,
– Hagen Graeff – prezident DVW,
– Thomas Gollwitzer – riaditeľ organizačného výboru XXIII. kongresu FIG.
Rečníci vo svojich vystúpeniach zdôraznili úlohu geodetov v národnom a celosvetovom meradle. Pán K. Töpfer osobitne vyzdvihol
činnosť FIG v oblasti dosiahnutia stáleho rozvoja vidieka, pomoci
rozvojovým krajinám a promptnú pomoc pri riešení neľahkých úloh
spojených s odstraňovaním následkov vĺn tsunami (cunami – pri podmorskom zemetrasení).)
Súčasťou scenára slávnostného otvorenia bolo odovzdávanie
ocenení a vyznamenaní. Zo strany FIG boli vyhlásené výsledky
súťaže mladých geodetov, ktorú na tomto kongrese vyhrala Nsame
Nsemiwe zo Zambie, prihlásením dvoch príspevkov, a to
– Pôvodné dimenzie obvyklého spôsobu dedenia pri bežnej držbe
pôdy v Zambii (Gender Dimensions of Land Customary Inheritance under Customary Tenure in Zambia),
– Dohoda o spolupráci: Úsilie o zlepšenie neformálneho usporiadania majetkových pomerov – základná štúdia Nkandabwe, Kitwe,
Zambia (Negotiating the Interface: Struggles Involved in the Upgrading of Informal Settlements – a Case Study of Nkandabwe in
Kitwe, Zambia).
Zo strany DVW bol za celoživotné dielo a osobný prínos pre nemeckú geodéziu ocenený prof. Dr.-Ing. Harald Schlemmer, súčasný predseda nemeckej geodetickej komisie pri Bavorskej akadémii vied.
2. Priebeh XXIII. kongresu FIG

ZO ZAHRANIČIA
Sviatok geodézie v hlavnom meste
Bavorska
528:01.891:341.1

1. Úvod
Spojenie troch významných svetových odborných podujatí do jedného týždňa a na jednom mieste, nie je možné nazvať inak ako veľkým sviatkom geodézie. V dňoch 8. až 13. 10. 2006 bolo hlavné
mesto Bavorska – Mníchov (Nemecko) hostiteľom troch svetových
odborných podujatí lákajúcich svojou kvalitou stovky až tisícky
geodetov z celého sveta. V Mníchove sa súbežne konali:
– XXIII. kongres Medzinárodnej federácie geodetov (FIG) s odborným programom pod názvom „Chaping the change“ („V ústrety
zmenám“),
– Nemecké geodetické dni a výstava INTERGEO 2006,
– Konferencia „Geodetické referenčné systémy 2006“ (Geodetic reference Frames – GRF – 2006) organizovaná Medzinárodnou
geodetickou asociáciou (IAG).
Spoluorganizátorom všetkých troch podujatí bola Nemecká asociácia geodetov (DVW).
Rokovanie jednotivých podujatí bolo sústredené na viaceré miesta
v Mníchove:
– Hotel Holiday Inn – XXIII. kongress FIG (7., 8. a 13. 10. 2006)
– Výstavné centrum ICM – Konferencia „Chaping the change“
(9. až 12. 10. 2006, GRF 2006 (12. 10. 2006), Nemecké geodetické dni a INTERGEO (10. až 12. 10. 2006),
– Zememeračský úrad Bavorska – GRF 2006 (10., 11. a 13. 10. 2006).
V dôsledku kumulácie viacerých odborných podujatí dosiahli celkové počty účastníkov neuveriteľné čísla. Celkove sa XXIII. kongresu FIG zúčastnilo 1 300 delegátov zo 100 krajín sveta. Počet priamych vystavovateľov na výstave INTERGEO dosiahol číslo 3 000.
Samotnú výstavu INTERGEO navštívilo viac ako 20 000 návštevníkov.

Rokovanie kongresu sa konalo v hoteli Holiday Inn (obr. 1) v centre
Mníchova v dňoch 7., 8. a 13. 10. 2006. Dňa 7. 10. 2006 prebiehalo
celodenné rokovanie Poradného výboru predsedov komisií FIG
(Advisory Committee of Commission Officers – ACCO), ktorého
sa zúčastnil Andreas Drees, viceprezident FIG zodpovedný za riadenie ACCO v uplynulom funkčnom období. Boli prerokované
správy jednotlivých odborných komisií FIG za uplynulé obdobie, návrhy kandidátov na voľby funkcionárov FIG na budúce funkčné obdobie, plány práce odborných komisií pripravované na budúce obdobie a otázky organizačno-technického zabezpečenia chodu
sekretariátu FIG. Na zasadaní ACCO boli ďalej prerokované možné
spoločné body spolupráce medzi komisiami a definované ťažiskové
úlohy (Task Force) spoločne riešené členmi viacerých komisií FIG.
Výsledky diskusií a rokovaní počas kongresu sa premietli do pracovných plánov. O tomto referovali predsedovia komisií na druhej
časti zasadania valného zhromaždenia FIG. Výsledné pracovné plány
komisií budú prerokované a prijímané na podujatí FIG v Hongkongu
v máji 2007.
Členovia ACCO si zvolili zástupcu pre stály výbor FIG na obdobie rokov 2007 a 2008, stala sa ňou dr. Chryssy Potsiou (komisia
3, Grécko).
Ďalšie zasadanie ACCO, na ktorom sa zúčastnil aj prezident FIG
Stig Enemark, sa uskutočnilo 9. až 11. 2. 2007 v Bratislave. Zasadanie organizačne zabezpečoval sekretariát FIG v spolupráci s Komorou geodetov a kartografov.
Bohatý program valného zhromaždenia FIG bol už tradične
rozdelený do dvoch dní – 8. a 13. 10. 2006. Obvyklými bodmi rokovania na valnom zhromaždení sú správy o činnosti jednotlivých
odborných komisií (predsedovia komisií FIG na obdobie
2002–2006), plány práce jednotlivých technických komisií (predsedovia komisií FIG na obdobie 2006–2010), správy z regionálnych konferencií, sympózií, ako aj z konferencií jednotlivých komisií, kandidatúry na usporiadanie budúcich pracovních týždňov
a kongresov, voľby funkcionárov FIG, kandidatúry nových členských asociácií atď.
XXIII. kongres FIG zaznamenal viaceré prevratné zmeny a dosiahol vysoké historické čísla v počte účastníkov. Za nových členov
FIG bolo prijatých 9 národných asociácií z Tanzánie, z Beninu,
z Iránu, z Konga, z Gruzínska, druhá národná asociácia z Hongkongu
(Institute of Engineering Surveyors), z Číny (CIREA – China Institute for Real Estate Agents) a z Brazílie. Prvýkrát v histórii, práve
na tomto kongrese v Mníchove, prekročil počet členských asociácií
FIG číslo 100.
Výrazne sa zvýšila úroveň demokracie v organizácii FIG, ako aj
myslení delegátov, čo sa prejavilo na hlasovaní o prijatí nových člen-
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Obr. 1 Pohľad do rokovacej sály valného zhomaždenia XXIII. kongresu FIG

ských asociácií, ako aj vo voľbách členov stáleho výboru FIG. XXIII.
kongres v Mníchove skončil „starú – menej demokratickú“ éru v živote FIG, kedy prezidenta a ostatných funkcionárov vedenia FIG nevolili delegáti priamo, ale určovala (niekde aj volila z okruhu špičkových osobností danej krajiny) národná asociácia, ktorá bola voľbou
delegátov poverená vedením FIG na 4 roky a zároveň mala za úlohu
usporiadať nasledujúci kongres. Vedenie FIG tak bolo doteraz vždy
„mononárodné“, čo spôsobovalo určité problémy až podozrenia, že
počas svojho funkčného obdobia vedenie FIG presadzuje skôr národný pohľad a prístup než medzinárodný. Prvýkrát na tomto kongrese delegáti volili priamo prezidenta a viceprezidentov na najbližšie 4 roky (2007–2010) bez ohľadu na národnosť, pričom organizáciou najbližšieho kongresu FIG v roku 2010 bola poverená
Austrália (obr. 2).
Skončilo sa 4-ročné funkčné obdobie prezidenta H. Magela
z Nemecka. Za nového prezidenta FIG na obdobie rokov
2007–2010 bol na valnom zhromaždení zvolený Stig Enemark
z Dánska. O zvolenie do funkcie prezidenta sa ešte uchádzali Ken
Allred z Kanady a T. N. Wong z Hongkongu. Za viceprezidentov
FIG boli zvolení Paul van den Molen z Holandska (na roky 2007
a 2008) a na roky 2007 – 2010 pani Dalal S. Alnaggar z Egypta, Matt Higgins z Austrálie a Ken Allred z Kanady. Ako vidieť
zloženie vedenia FIG je teraz naozaj medzinárodné a zastupuje
skoro všetky kontinenty. Bude zaujímavé sledovať, ako a či sa
v budúcnosti zmení činnosť a smerovanie FIG k ešte lepším výsledkom.
Valné zhromaždenie FIG schválilo čestné členstvo FIG významným osobnostiam geodézie, a to všetkým nám veľmi dobre známemu
prof. Kazimierzu Czarneckému (Poľsko) in memoriam (zomrel
v auguste 2006) a Jürgenovi Kaufmanovi (Švajčiarsko).
Prof. K. Czarnecki bol predsedom spoločnosti „Stowarzyszenie
Geodetów Polskich“, jedným z hlavných iniciátorov a organizátorov
slovensko-poľsko-českých geodetických dní a dlhoročným delegátom a aktívnym účastníkom kongresov a pracovných týždňov FIG.
J. Kaufman je delegátom Švajčiarska v Europskom výbore licenčných
geodetov (CLGE) a hlavným iniciátorom a autorom publikácie FIG
„Cadaster 2014“.

Na tomto valnom zhromaždení sa ujali funkcie a predstavili
svoje programy aj noví predsedovia odborných komisií FIG. Funkcie predsedov komisií a člena ACCO na valnom zhromaždení prevzali – Yaacoub Saade (komisia 1, Libanon), Béla Márkus (komisia 2, Maďarsko), Chryssy Potsiou (komisia 3, Grécko),
Andrew Leyzack (komisia 4, Kanada), Rudolf Steiger (komisia
5, Nemecko), Alojz Kopáčik (komisia 6, Slovensko),András
Osskó (komisia 7, Maďarsko), Simon Adcock (komisia 8,
Austrália), Kauko Viitanen (komisia 9, Fínsko) a Andrew Morley (komísia 10, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného
Írska). Prvýkrát v histórii má Slovensko priame zastúpenie v orgánoch FIG.
Najbližšie pracovné týždne a kongres FIG budú prebiehať takto:
– 2007 – Hongkong
– pracovný týždeň,
– 2008 – Švédsko (Štokholm) – pracovný týždeň,
– 2009 – Izrael (Eillat)
– pracovný týždeň,
– 2010 – Austrália (Sydney) – XXIV. kongres FIG,
– 2011 – Maroko (Marakech) – pracovný týždeň.
Odborný program konferencie „Chaping the change“ tvorilo
viac ako 500 referátov a 100 posterov, ktoré boli prezentované
v rámci 4 plenárnych zasadnutí (3 organizované spoločne
s INTERGEO a jedno spoločne s IAG) a v 90 tematických sekciách a seminároch. Nosnou témou kongresu bola geodézia v službách tvorby krajiny a životného prostredia, pozemkových úprav
a neustáleho rozvoja krajiny. Okrem nosnej témy boli diskutované
všetky oblasti rozvoja geodézie – rozvoj profesie, technológií
a prístrojov, vzdelávania a postgraduálneho vzdelávania, inžinierskej geodézie, katastra, geografických informačných systémov
(GIS), oceňovania nehnuteľností atď. Úplný zoznam účastníkov,
prednášateľov, príspevkov a prednášok nájde čitateľ na adrese
http://www.fig.net/news/fig2006/munich_index.htm.
Zo Slovenska sa konferencie aktívne zúčastnili prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. a Ing. Štefan Lukáč zo Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univetzity (STU) v Bratislave. Ing. Š. Lukáč vy-
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Obr. 2 Zástupcovia usporiadateľov XXIV. kongresu FIG – Sydney 2010

Obr. 3 INTERGEO 2006 – stánok firmy Leica
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stúpil s príspevkom „Base Deformation Measurement of New Highway Bridge Structures in Slovakia“ (Základné meranie posunov nových diaľničných mostných objektov na Slovensku) v tematickej sekcii (TS) 58 – Deformation Measurements of Bridges (Meranie
deformácií mostov). Prof. A. Kopáčik predsedal TS 24 – Measurement (Meranie) a TS 88 – Engineering Surveys for Industry and Research (Inžinierska geodézia v priemysle a výskume) a predniesol príspevok na tému „3D Model Creation of Hydro Technical Structures“
(Tvotba trojrozmerných modelov hydrotechnických objektov).
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5. Záver
Organizačné zabezpečenie troch významných a odborným programom bohatých podujatí vyžaduje nemalé úsilie a majstrovstvo. Nemeckí kolegovia to zvládli pre nich typickou precíznosťou a vysokou profesionalitou, čím ešte zvýraznili vysokú profesijnú úroveň
podujatí. Účastníkom pripravili nezabudnuteľný odborný a spoločenský zážitok v hlavnom meste Bavorska.
Poznámka: Obr. 1 až 3 sú prevzaté z www.fig2006.de.

3. INTERGEO 2006
Na tradičnej výstave geodetickej techniky a technológií INTERGEO
2006 sa zúčastnilo viac ako 3 000 domácich a zahraničných vystavovateľov (obr. 3), ktorí mali k dispozícii v troch výstavných halách
komplexu ICM vyše 30 000 m2 výstavnej plochy. Na veľtrhu bolo
možné vidieť a nájsť informácie nielen z oblasti geodetickej prístrojovej techniky, ale aj z oblasti technológií a programových produktov. Okrem tradičných výrobcov a predajcov geodetických technológií boli bohato zastúpené aj spoločnosti pôsobiace v oblasti GIS,
fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme ako, aj v mnohých oblastiach netradičných aplikácií geodézie – výroba leteckých a automobilových trenažérov, hracích robotov a pod.
Obrovské mnoižstvo exponátov nebolo možné podrobne prezrieť
za jeden deň. Návštevníkovi však poskytli bohatú inšpiráciu do
budúcnosti. Prehľad vystavovateľov, bohatú fotogalériu s komentárom poskytujú záujemcovi napríklad stránky www.intergeo.de
a www fig2006.de.

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,
Katedra geodézie SvF STU, Bratislava

ZPRÁVY ZE ŠKOL
Seznam diplomových prací
obhájených na Fakultě stavební VUT
v Brně posluchači oboru geodézie
v roce 2006
(043)378:962:528„2006“

4. Konferencia GRF 2006
Konferenciu GRF 2006 usporiadala komisia 1 IAG „Referenčné
systémy“ v dňoch 10. až 13. 10. 2006. Konferencie sa zúčastnilo
viac ako 150 účastníkov so 75 príspevkami a 40 postermi. Slovensko zastupovali 3 účastníci zo SvF STU Bratislava prof. Ing. Ján
Hefty, PhD., Ing. Juraj Papčo, Ing. Robert Čunderlík a Ing.
Matej Klobušiak, PhD., z Geodetického a kartografického ústavu
Bratislava.
Budovanie a údržba globálnych a miestnych referenčných systémov dosiahla sofistikovanú úroveň práve vďaka zvýšenej kvalite
meraných údajov, programových produktov a celkových výsledkov. Referenčné systémy sú súčasťou mnohých vedeckých a praktických aplikácií vyžadujúcich vysokú kvalitu a presnosť a tvoria
základ na mnohé inžinierske rešenia. Na základe uvedeného bolo
rozhodnuté usporiadať konferenciu GRF 2006 súbežne s XXIII.
kongresom FIG a vytvoriť tak priestor na spoločnú diskusiu odborníkov oboch svetových profesijných organizácií. GRF 2006
je zároveň aj spomienkou na 25. výročie usporiadania prvého sympózia o geodetických sieťach, ktoré sa uskutočnilo v Mníchove práve v októbri 1981 podzáštitou IAG a jej vtedajšej komisie
10. Odborný program súčasnej konferencie GRF 2006 bol venovaný témam:
– vývoj a koordinácia terestrických a astronomických geodetických
meracích techník,
– analýza metód na spracovanbie údajov pomocou kombinovaného
viac parametrového spracovania referenčných systémov,
– definícia, budovanie, údržba a spájanie regionálnych referenčných
systémov,
– konzistentné určenie parametrov terestrických a nebeských referenčných systémov a orientačných parametrov Zeme,
– medzinárodná spolupráca pri určení a budovaní siete observatórií,
– vedecké organizácie, ústavy, agentúry a služby IAG.
Odborný program konferencie vhodne doplnili aj príspevky účastníkov zo Slovenska:
– Čunderlík, R.–Mikula, K.: The Neumann geodetic boundary
value problem for the vertical reference frame (Využitie Neumannovej geodetickej okrajovej úlohy na výškové referenčné
siete),
– Hefty, J. a iní: Long-term densification of terrestrial reference
frame in Central europe as the result of Central Europe regional
Geodynamics Project 1994–2006 (Dlhodobé zhusťovanie terestrickej referenčnej siete v strednej Európe, ako výsledok Stredoeurópskeho regionálneho geodynamického projektu 1994–2006).
Podrobnejšie informácie o priebehu konferencie GRF 2006
(miesto konania, program, zoznam účastníkov), ako aj obsahu
príspevkov a prednášok nájde čitateľ na http://iag.dgfi.badw.de
a www.iag-aig.org.

ADÁMEK, D.: Posouzení vlivu materiálu a úhlu dopadu na délku
zjištěnou bezhranolovým dálkoměrem.
BENEŠOVÁ, Š.: Historie, současnost a budoucnost orientačních
plánů sídel.
BLAHYNKA, J.: Obnova katastrálního operátu mapováním v katastrálním území Kyselovice.
BLATNÁ, M.: Analýza DKM v K.Ú. Bystrc.
BONACINA, T.: Zaměření historické památky – zámek Pluhův Žďár.
BUCHMAIER, T.: Testování bezhranolového dálkoměru – totální
stanice Trimble DR 5500.
BURYOVÁ, M.: Problematika DKM na styku dvou K.Ú.
BYSTROŇOVÁ, L.: Využití ortofotosnímků pro výkon veřejné
správy: Příklad z MČ Brno – Vinohrady.
ČÍŽEK, J.: Tvorba a využití DKM.
DVOŘÁKOVÁ, H.: Plán města Brna pro handicapované.
FIALOVÁ, M.: Testování fotogrammetrického měření při simulovaných deformacích.
FILIPI, J.: Geodetické měření geometrických parametrů, posunů
a deformací velkých střešních konstrukcí.
HANZL, T.: 3D model mostu.
HAŠOVÁ, A.: Tvorba KM-D přepracováním do S-JTSK v katastrálním území Lhota nad Moravou.
HRUBÁ, P.: Analýzy opakovaných nivelačních měření.
JARNOTOVÁ, O.: Geodetické práce při výstavbě mostů.
JENDRYKA, M.: Vliv vodní hladiny na přesnost jednostranně určované záměry.
KALUSOVÁ, P.: Sledování výškové stability bodu TUBO.
KOVALÍKOVÁ, Z.: Vliv změn atmosférických podmínek na přesnost jednostranně určovaných převýšení trigonometricky.
KOZÁK, O.: Testování fotogrammetrického měření při simulovaných deformacích.
KURUC, M.: Tvorba kvazigeoidu GPS pro území města Brna.
KVAPILÍK, R.: Společné vyrovnání terestrických a družicových měření.
MALÝ, L.: Vliv změn atmosférických podmínek na přesnost oboustranně určovaných převýšení trigonometricky.
MANA, T.: Kontrola a rektifikace geodetických přístrojů.
MICHALUSOVÁ, M.: Jednotná kartografická díla států Evropské
unie.
MOHLER, J.: Vliv vodní hladiny na přesnost oboustranně určované
záměry.
MORAVEC, I.: Sledování polohové a výškové stability bodu TUBO.
MROČKOVÁ, I.: Zaměření historické památky – hrad Žerotice.
NAVRÁTIL, T.: Zaměření historické památky – část zámku Rosice.
NEMERÁD, R.: Posouzení přesnosti polohového bodového pole
kombinací terestrických a družicových měření.
NOGOVÁ, Z.: Určení posunů skalních bloků.
NOHEJL, M.: Relativní kalibrace GPS antén.
NOVOTNÁ, P.: Tvorba Jednotné železniční mapy ve 3D.
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ODVÁRKOVÁ, D.: Kartografická díla pro děti předškolního věku.
PAVLOVÁ, V.: Problematika tvorby a údržby DKM na styku různých K.Ú.
POTŮČKOVÁ, P.: Zaměření kulturně historické památky - křížová
cesta Rosice.
ROZSYPALOVÁ, C.: Měření délek bezhranolovou totální stanicí.
ŘÍMÁK, A.: Vliv podmínek v měřickém prostoru na délku měřenou
bezhranolovým dálkoměrem.
SEDLÁŘ, J.: Fotogrammetrické měření deformací cihlových kleneb.
SCHROTTOVÁ, J.: Tvorba a údržba DKM v příměstské rekreační
oblasti.
STLOUKALOVÁ, M.: Problematika oprav katastrálního operátu.
ŠKLÍBA, M.: Analýza přesnosti elektromagnetické lokalizace pozemních prostor.
ŠTĚPÁNEK, J.: Určení objemů SEO Biocelu Paskov, a.s.
TKADLČÍKOVÁ, B.: Analýza digitální katastrální mapy v katastrálním území Rymice.
VLACH, O.: Analýza přesnosti různých metod určení polohy nepřístupného bodu.
Ing. Ladislav Bárta,
Ústav geodézie FAST VUT v Brně

Tři století Českého vysokého učení
technického v Praze
37.014.15:371

Ve dnech 15. až 19. 1. 2007, nazvaných Týdnem techniky, proběhly
za účasti nejvyšších představitelů české politiky, vědy, umění, podnikatelské sféry, společenského života i členů diplomatického sboru,
rektorů a dalších akademických funkcionářů českých i zahraničních
vysokých škol hlavní oslavy 300. výročí založení jedné z nejstarších
technických škol, pražského Českého vysokého učení technického
(ČVUT).

Roku 1705 vojenský inženýr Christian Josef Willenberg
(1676–1731) podal císaři Leopoldu I. žádost, aby směl „šest osob
stavu panského, čtyři rytířského a dva městského vyučovati v umění
inženýrském“. O rok později získal titul císařského inženýra, který
byl podmínkou zahájení výuky. Dne 18. 1. 1707 císař Josef I. zaslal
českým sněmovním komisařům česky psaný reskript (obr. 1), ve kterém s Willenbergovým návrhem souhlasí a poroučí jej projednat.
Uvedené datum je nyní oficiálně i většinou historiků považováno za
den založení nynějšího ČVUT.
Čeští stavové však na císařský reskript nereagovali, a proto
Willenberg podal v říjnu 1716 svou žádost znovu, a to nejen českým stavům, ale i císaři Karlu VI. Dekretem českých stavů
z 9. 11. 1717 byla zřízena inženýrská profesura a Willenberg pověřen jejím vedením. Výuka na dvouletém Stavovském inženýrském ústavu začala 7. 1. 1718 v profesorově bytě poblíž Karlova
mostu. Kromě aritmetiky, geometrie, fortifikačního umění a praktické geometrie (zeměměřictví) byly vyučovány i odvodňovací
práce a konstrukce mechanizmů na zvedání těžkých břemen. Willenbergův nástupce Jan František Schor (1686–1767) zavedl do
výuky optiku, perspektivu, kreslení a geografii. Zmapoval Vltavu
a v Modřanech a v Županovicích postavil první dvě plavební komory v Čechách.
Třetím profesorem inženýrské školy byl Antonín Linhart Herget
(1741–1800). Za jeho působení se inženýrská stavovská profesura
roku 1787 změnila na řádnou profesuru filozofické fakulty pražské (tehdy) Karlo-Ferdinandovy univerzity, zachovala si však
samostatnost. Absolvent filosofických a inženýrských studií, astronom, zeměměřič, univerzitní profesor matematiky a člen dvorské komise pro revizi veřejného školství František Josef Gerstner
(1756–1832) podal v zájmu industrializace českých zemí návrh
na založení technické univerzity, na níž by po vzoru pařížské
École Polytechnique inženýrské nauky úzce navazovaly na studium
matematiky a exaktních věd. V březnu 1803 podepsal císař František I. dekret o založení Českého stavovského polytechnického
ústavu; ředitelem byl jmenován F. J. Gerstner. Výuka započala
10. 11. 1806.
Od 8. 9. 1815 přestal být Polytechnický ústav součástí univerzity
a získal statut samostatné školy. Dne 23. 11. 1863 císař František Josef I. schválil Organický statut Polytechnického ústavu, kterým reagoval na národnostní nepokoje. Tím začala krátká historie pražské

Obr. 1 Česky psaný reskript
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Obr. 2 Historická budova Polytechnického ústavu

utrakvistické (dvojjazyčné, kdy vedle němčiny začala být používána
čeština) polytechniky. Už 18. 4. 1869 panovník školu zrušil a zároveň dal souhlas se vznikem dvou nových ústavů, Českého a Německého polytechnického ústavu království Českého. Roku 1875 byly
oba tyto zemské ústavy převedeny do státní správy. O čtyři roky později dostaly nové názvy: C. a k. česká vysoká škola technická v Praze
(ČVŠT), a K. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag. Říšským
zákonem z 13. 4. 1901 bylo vysokým technickým školám přiznáno
právo udílet tituly doktorů technických věd (Dr. techn.) a čestné doktoráty technických věd (Dr. techn. h. c.), následující rok pak profesorský sbor ČVŠT doporučil Ministerstvu kultury a vyučování, aby
ženy mohly být zapisovány jako řádné posluchačky. (První zeměměřickou inženýrkou se stala Zdenka Nováková z Olomouce roku
1928, právě na ČVUT.)
Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty Československé
republiky z 1. 9. 1920 vzniklo České vysoké učení technické jako
svazek sedmi technických vysokých škol: stavebního inženýrství,
kulturního inženýrství, architektury a pozemního inženýrství, strojního a elektrotechnického inženýrství, chemicko-technologického
inženýrství, zemědělského a lesního inženýrství a speciálních nauk.
Vysoká škola kulturního inženýrství byla v roce 1921 jako samostatná instituce zrušena a začleněna do působnosti Vysoké školy inženýrského stavitelství. Od roku 1929 se stala rovnoprávnou součástí ČVUT také Vysoká škola obchodní. Pražská německá technika
změnila v roce 1918 svůj název na Deutsche Technische Hochschule
Prag, její význam a úroveň však v následujících letech poklesl.
Z rozhodnutí říšského protektora Konstantina von Neuratha byly
17. 11. 1939 české vysoké školy uzavřeny. Krátce po skončení války
byla výuka 4. 6. 1945 na ČVUT v plném rozsahu obnovena.
Německá vysoká škola technická v Praze byla 16. 10. 1945 dekretem prezidenta Beneše zrušena [1], [2].
Po organizačních změnách v období 1950 až 1960 mělo ČVUT
čtyři fakulty: strojní, stavební, elektrotechnickou, technické a jaderné fyziky (od roku 1967 jadernou a fyzikálně inženýrskou), roku
1973 přibyla Fakulta architektury. V období 1953 až 1960 existovala
Zeměměřická fakulta sídlící v historické budově Polytechnického
ústavu (obr. 2). Děkanem byl prof. Josef Böhm (1907–1993). Roku
1993 vznikla Fakulta dopravní a roku 2005 Fakulta biomedicínského
inženýrství. Kromě sedmi fakult jsou součástí ČVUT také Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, Výpočetní a informační
centrum, Technologické a inovační centrum, Výzkumné centrum
průmyslového dědictví, Ústav technické a experimentální fyziky,
Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Ústav výstavby a investiční činnosti, Nakladatelství a Správa účelových zařízení. Začínajícím podnikatelům především z řad studentů a zaměstnanců pomáhá Vědecký inkubátor ČVUT.
Týden techniky k 300. výročí vzniku ČVUT zahájil 15.1.2007 rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., tiskovou konferencí.
Představena byla i známka a razítko k výročí 300 let ČVUT, vydané
10. 1. 2007 Českou poštou. Na závěr tiskové konference byla představena publikace nakladatelství Titanic s názvem „Industriál_paměť_východiska“, jejímiž autory jsou Eva Dvořáková, Benjamin
Fragner, Tomáš Šenberger a fotograf Pavel Frič. Následující den se
konal v Rudolfinu koncert České filharmonie.
Ve středu 17. 1. 2007 se konalo v Betlémské kapli slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT, které moderoval prorektor prof. Ladislav Musílek. Čestný doktorát ČVUT převzali Stuart E. Graham,

Obr. 3 Prezident V. Klaus a rektor V. Havlíček

prezident Skanska AB, Josef Kittler, profesor University of Surrey
a Václav Klaus, prezident České republiky. Ten ve svém projevu
řekl: „Pozice Českého vysokého učení technického v našem vysokém školství je zcela mimořádná. Tradicí, významem, vahou v akademickém i vědeckém světě i prostou velikostí, tedy počtem studentů, učitelů i vzdělávacích a výzkumných zařízení, snese
srovnání snad jen s nejstarší českou vysokou školou, s Karlovou
univerzitou.“ Z jiné části vyjímáme: „ČVUT po dlouhou dobu bylo
jedním z pilířů vzdělanosti, bez kterého by struktuře našich vysokých škol něco podstatného chybělo. Bez ČVUT by naše vysoké
školství bylo nezdravě vychýleno – zejména v posledních desetiletích rychle expandujícím – humanitním směrem. Troufám si to
takto silně říci – jako někdo, kdo se celý život angažuje mimo základní obory ČVUT.“
Oslavy výročí vyvrcholily 18. 1. 2007 veřejným slavnostním zasedáním Akademického senátu ČVUT a Vědecké rady ČVUT ve Španělském sále Pražského hradu, moderovaným prorektorem prof.
Františkem Vejražkou.
Prezident republiky Václav Klaus (obr. 3, v doprovodu rektora
prof. Václava Havlíčka), ve svém slavnostním projevu (podle svých
slov i jako vysokoškolský profesor a čestný doktor ČVUT) mimo
jiné řekl: „Úspěšná emancipace českého národa úzce souvisela
s jeho povznesením ekonomickým. Souvisela s industrializací českých zemí a s vytvořením naší moderní průmyslové civilizace. To
bylo – do značné míry – dílem velmi početné české technické inteligence, vychovávané právě Vaší školou. Českou zemi a český
národ ve světě v moderní době tolik neproslavily intelektuální výboje v oblasti humanitních oborů (aniž bych chtěl jakkoliv snižovat význam některých jejich světově významných reprezentantů),
ale invence, tvořivost a organizační schopnost českých techniků
a inženýrů.“
Rektor prof. Václav Havlíček ve své úvodní řeči zdůraznil, že „Moderní společnost vyžaduje, aby počet vysokoškolsky vzdělaných odborníků výrazně narostl, stejně jako jejich konkurenceschopnost na
trhu práce. Protichůdné požadavky na masovost terciálního vzdělávání a zároveň výchovu špičkových odborníků nelze splnit jinak než
strukturovaným studiem v rámci širokého spektra různých studijních
programů a oborů. Špičková kvalita vzdělávacího procesu musí být
dodržena u inženýrských a zejména doktorských studijních programů.“
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Obr. 4

Ministryně školství Dana Kuchtová za svůj hlavní úkol označila vytváření znalostní společnosti. Význam, výsledky a poslání
ČVUT ve svém projevu vysoce ocenil Ján Figeľ, evropský komisař
pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, i další slavnostní řečníci. Úplné znění projevů je publikováno v časopise
ČVUT [3].
Na závěr Týdne techniky proběhla v lapidáriu Betlémské kaple
vernisáž výstavy Technika očima technika. Jejím cílem je přiblížit
laické i odborné veřejnosti vývoj technického vzdělávání v Praze od
roku 1705 až do roku 2007. Výstava je rozdělena do deseti samostatných částí, svázaných dvěma společnými tématy – technikou
a „Technikou“. Může nás těšit, že zeměměřické vybavení bylo početně zastoupeno a těšilo se značnému zájmu (obr. 4).

vo funkcii náčelníka oddelenia automatizácie Vojenského zemepisného ústavu v Prahe. V rokoch 1992 a 1993 pôsobil vo funkcii staršieho dôstojníka oddelenia Topografickej služby Armády Slovenskej
republiky v Trenčíne. V roku 1993 prichádza do nového TOPÚ Banská Bystrica do funkcie hlavného inžiniera. V roku 1994 skončil externú ašpirantúru na Vojenskej akadémii v Brne a získal vedeckú
hodnosť PhD. Funkciu hlavného inžiniera vykonával do konca roku
2003. V terajšej funkcii je od roku 2004. Je publikačne činný a aktívne sa zúčastňuje na konferenciách a seminároch ako autor príspevkov zameraných najmä na oblasť geografických informačných
systémov.
Výročie 55 rokov:

LITERATURA:
[1] JÍLEK, F.–LOMIČ, V.: Dějiny Českého vysokého učení technického. 1. díl. Praha, ČVUT 1973.
[2] http://www.cvut.cz.
[3] Pražská technika, 2007, č. 1.

1. 2. 2007 – Ing. arch. Jelena Hudcovská. Narodila sa v Bratislave.
V roku 1976 skončila odbor architektúra na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a vyznamenaním. Do
rezortu geodézie, kartografie a katastra nastúpila 22. 8. 2002 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky (SR) č. 930 z 21. 8. 2002,
ktorým bola vymenovaná za predsedníčku Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Funkciu predsedníčky vykonávala do 31. 10.
2006.

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze
Výročí 60 let:

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(január, február, marec)
Výročie 50 rokov:
18. 2. 2007 – pplk. Ing. Jaroslav Piroh, PhD., riaditeľ topografického ústavu (TOPÚ) Banská Bystrica. Rodák z Liptovského Mikuláša. Po skončení Vojenskej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov
v Žiline v roku 1981 pracoval ako úsekový stavbyvedúci na rôznych
vojenských stavbách. Neskôr v rokoch 1987 a 1988 pôsobil ako topograf vo Vojenskom topografickom ústave v Dobruške. V rokoch
1989 až 1991 bol vo funkcii náčelníka kartografického oddelenia Vojenského kartografického ústavu v Harmanci a v rokoch 1991 a 1992

26. 1. 2007 – Ing. František Dohnal, ředitel Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích. Pochází
z Brna, kde v roce 1966 maturoval na Střední průmyslové škole stavební. Dále pokračoval ve studiu na Stavební fakultě ČVUT v Praze,
kterou absolvoval v roce 1971 jako zeměměřický inženýr. První nástup do zaměstnání uzavřel s Geodézií, n. p., Brno. Po dvou letech
přešel do Geodézie, n. p., České Budějovice, kde zastával různé
funkce – od vedoucího geodeta přes zástupce vedoucího Střediska
geodézie, vedoucího útvaru řízení výroby až po funkci výrobního
náměstka ředitele podniku. V letech 1991 až 1992 byl ředitelem Krajské geodetické a kertografické správy v Českých Budějovicích a od
ledna 1993 zastával funkci ředitele Katastrálního úřadu v Českých
Budějovicích. Je uznávaným odborníkem v oblasti katastru nemovitostí a geometrických plánů. Dlouhodobě pracoval v odborné skupině evidence nemovitostí při Československé vědeckotechnické
společnosti. Dobrou práci odváděl i jako externí učitel oboru geodézie na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích.
Za příkladné výsledky v práci obdržel řadu ocenění.
27. 3. 2007 – Ing. Ladislav Hrabáček, ředitel Katastrálního pracoviště Plzeň-sever. Narodil se v Kalenicích na okrese Strakonice. Je
absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru geodézie a kartografie. Po čtyřletém působení v provozu mapování u plzeňské Geodézie přešel v roce 1974 na Středisko geodézie (SG) Plzeň-sever jako
vedoucí oddílu. V roce 1983 se stal výrobním náměstkem ředitele
tehdejšího národního podniku Geodézie, Plzeň a v roce 1986 byl
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jmenován jeho ředitelem. V letech 1984 až 1986 absolvoval postgraduální studium a roku 1997 kurs na Vysoké škole ekonomické
v Praze. Na SG Plzeň-sever se vrátil v roce 1990; od roku 1993 je
ředitelem Katastrálního úřadu (od roku 2004 pracoviště) Plzeň-sever. Odborné vzdělání si zvýšil v letech 1992 až 1993 kursem na
Právnické fakultě UK v Praze, v období 2003 až 2006 studiem sociologie a psychologie pro vedoucí pracovníky.
Výročí 65 let:
30. 1. 2007 – Ing. Marie Burianová. Narodila se v Pardubicích.
Vystudovala fakultu stavební na ČVUT v Praze a ukončila ji státní
závěrečnou zkouškou v r. 1964. 15. 7. 1964 nastoupila do Ústavu
geodézie a kartografie v Pradubicích na Středisko geodézie pro okres
Pardubice, kde pracovala až do r. 1976, nejprve jako technik, později
jako vedoucí čety. Od 1. 12. 1976 přešla na ředitelství Geodézie,
n. p., Pardubice do oddělení řízení výroby (samostatný výrobní dispečer) a od 1. 1. 1979 přešla do technické kontroly (referent řízení
a kontroly jakosti). Od 1. 12. 1991 byla jmenována do funkce vedoucí Střediska geodézie pro okres Chrudim a od 1. 1. 1993 do
funkce ředitelky Katastrálního úřadu (od r. 2004 pracoviště) v Chrudimi, kterou vykonává dosud. Ve funkci ředitelky využívá rozsáhlé
znalosti a zkušenosti, je energická, rozhodná a cílevědomá.
12. 2. 2007 – Ing. Helena Krejsová. Narodila se v Počátkách (okres
Pelhřimov). Všeobecné střední vzdělání absolvovala na Jedenáctileté střední škole v Telči r. 1959. Tehdejší režim ji nepovolil studium
na vysoké škole v denním studiu, a to ani po vykonání povinné praxe
pro dálkové studium, po kterou byla zaměstnána na Okresním měřickém středisku v Dačicích. Při personálních změnách přešla na jiné
okresní pracoviště, a to do Třeboně. V r. 1961 až 1964 vystudovala
dálkově nástavbu při Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze
a přestěhovala se do západních Čech. Tam nastoupila v r. 1967 na
Středisko geodézie Plzeň-sever. Od r. 1974 byla pracovnicí Krajské
geodetické a kartografické správy pro Západočeský kraj v Plzni ve
funkci samostatné odborné referentky, od r. 1991 vedoucí útvaru
technické dokumentace a od 1. 12. 1992 vedoucí Středisko geodézie Plzeň-jih. Odborné vysokoškolské vzdělání získala dálkovým
studiem na Fakultě stavební ČVUT v Praze v letech 1985 až 1991.
Dne 1. 1. 1993 byla jmenována ředitelkou katastrálního úřadu
Plzeň-jih. Dne 31. 3. 2003 odešla do starobního důchodu. Volný čas
věnuje rodině, zahradám, domácímu zvířectvu a je župní náčelnicí
Sokola Župy šumavské.
19. 2. 2007 – Ing. Marta Jarábková. Narodila sa v Lučenci. Po absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1964 nastúpila do Ústavu geodézie a kartografie v Žiline (od roku 1968
Oblastný ústav geodézie v Bratislave a od roku 1973 Krajská správa
geodézie a kartografie – KSGK – v Banskej Bystrici), Strediska
geodézie (SG) v Lučenci. Od 1. 5. 1969 do 31. 12. 1992 bola vedúcou SG v Lučenci KSGK, od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 riaditeľkou
Správy katastra Lučenec Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici a od
24. 7. 1996 do odchodu do dôchodku, t. j. do 31. 8. 1996 bola poverená vedením katastrálneho odboru Okresného úradu v Lučenci.
Bola odborníčkou v oblasti katastra nehnuteľností a externe vyučovala na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci geodetické
predmety.
12. 3. 2007 – Ing. Juraj Palčík, PhD. Rodák z Bežoviec (okres Sobrance). Po skončení odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1963 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Prešove
(od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave). Na týchto pracoviskách vykonával, ako vedúci meračskej čaty a vedúci rajónu,
práce v oblasti evidencie nehnuteľností (EN). V rámci zmeny organizačnej štruktúry v rezorte geodézie a kartografie v roku 1973 prešiel do Geodézie, n. p., Prešov, kde vykonával funkciu vedúceho
oddielu EN vo Vranove nad Topľou a v Humennom. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied (od roku 1999 philosophiae doctor – PhD.) získal v roku 1985. Jeho organizačný talent, dobré teoretické vedomosti a praktické skúsenosti sa plne prejavili vo funkcii
námestníka riaditeľa Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.) Prešov
(1. 10. 1985 až 31. 12. 1990). V rámci reštrukturalizácie rezortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie prešiel 1. 1. 1991 do Krajskej správy geodézie a kartografie v Košiciach, ako vedúci technického odboru. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol riaditeľom odboru katastra Katastrálneho úradu (KÚ) v Košiciach. Od 24. 7. 1996
do 31. 12. 2001 bol vedúcim oddelenia riadenia a metodiky katastra
nehnuteľností (KN), koordinácie a informatiky katastrálneho odboru
Krajského úradu v Prešove. Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003, t. j. do
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odchodu do dôchodku, pôsobil vo funkcii zástupcu prednostu a vedúci technického odboru KÚ v Prešove. Je uznávaným odborníkom
v oblasti KN a je publikačne činný. Externe prednášal na Fakulte
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity
v Košiciach.
22. 3. 2007 – Ing. Pavol Kráľ. Rodák zo Spišskej Belej (okres Kežmarok). Po absolvovaní odboru zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1966 nastúpil do Ústavu geodézie a kartografie v Prešove (od
roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave a od roku 1973 Krajská správa geodézie a kartografie – KSGK – v Banskej Bystrici),
Stredisko geodézie (SG) v Humennom. Od 1. 5. 1969 do 31. 8. 1972
vykonával funkciu zástupcu vedúceho SG vo Vranove nad Topľou.
Od 1. 9. 1972 do 31. 12. 1992 bol vedúcim SG vo Svidníku KSGK
v Košiciach. Od 1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol riaditeľom Správy katastra (SK) Svidník Katastrálneho úradu (KÚ) v Košiciach. Od
24. 7. 1996 do 31. 12. 2001 bol vedúcim katastrálneho odboru Okresného úradu vo Svidníku. Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003, t. j. do odchodu do dôchodku, vykonával funkciu riaditeľa SK Svidník KÚ
v Prešove. Je skúseným odborníkom v oblasti katastra nehnuteľností
a pričinil sa významnou mierou o zavedenie nových pracovných postupov v SG a v SK vo Svidníku. V rokoch 1985 až 1990 pôsobil
ako expert na práce súvisiace s tvorbou národného katastra v Kubánskom ústave geodézie a kartografie v Havane. Ako dôchodca vykonával overovateľa geometrických plánov pre SK Stropkov a Svidník KÚ v Prešove.
Výročí 70 let:
12. 2. 2007 – Prof. Ing. Jan Schenk, CSc. Narodil se v Karviné.
Pedagog Vysoké školy báňské – Technické univerzity (VŠB-TU)
Ostrava. Hornickou fakultu VŠB-TU ukončil roku 1960 jako horní
inženýr se specializací důlního měřictví a nastoupil na katedru důlního měřictví jako asistent. Ve své odborné činnosti se kromě pedagického působení v základních předmětech Geodézie a Důlní měřictví věnoval problematice geometrie ložisek a vyšší geodézie. Roku
1974 nastoupil do OKD, důl Hlubina, do funkce vedoucího odboru
důlního měřiče a geologa. Roku 1977 obhájil kandidátskou práci na
téma modelového ověření přesnosti objemu odtěžovaných hmot. od
roku 1987 byl vědecko-výzkumným pracovníkem VVUÚ Radvanice, kde se zabýval problematikou vlivu dobývání na důlní díla a povrch. Roku 1991 po návratu na VŠB-TU Ostrava obhájil kandidátskou disertační práci s obdobnou tématikou a byj jmenován
docentem. Profesorem pro obor důlní měřictví byj jmenován 19. 11.
1999. Byl vedoucím Institutu geodézie a důlního měřictví, členem
komise ISM (Internatinal Society for Mine Surveying) a Rady Společnosti důlních měřičů. Zabýval se především aplikacemi výpočetní
techniky a vlivy poddolování. Je autorem řady publikací, výzkumných zpráv a referátů. Do důchodu odešel v roce 2006.
17. 2. 2007 – Doc. Ing. Eduard Kubečka, CSc. Narodil se v Ostravě-Vítkovicích. Po maturitě na Vyšší průmyslové škole strojnické
v Ostravě-Vítkovicích absolvoval roku 1961 Vysokou školu báňskou,
specializaci důlního měřictví. Po roční praxi na dole Žofie v OKR
nastoupil na tehdejší katedru důlního měřictví Vysoké školy báňské
v Ostravě jako asistent. V roce 1974 obhájil kandidátskou disertační
práci a roku 1988 byl jmenován decentem pro obor důlního měřictví. Pedagogickou činnost zaměřil zejména k předmětům Důlní měřictví I., II. a měřické přístrojové technice; je autorem nebo spoluautorem 15 učebních textů. Ve výzkumné činnosti se zabýval
především problematikou délkových měření, přístrojovou technikou
a teorií polygonových pořadů, podílel se na zpracování řady výzkumných prací z oblasti mapování, vlivu poddolování a inženýrské
geodézie a na vybudování laboratoře pro výuku a vědeckou činnost.
Do důchodu odešel v roce 2006.
12. 3. 2007 – Ing. Pavel Hrdlička. Narodil se v Praze. Po maturitě
na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze (SPŠZ) absolvoval obor geodézie a kartografie na Fakultě stavební ČVUT v roce
1960. Pracoval u tehdejšího Ústavu geodézie a kartografie, Praha,
kde se převážně věnoval kartografické reprodukci. Od roku 1988 byl
profesorem odborných předmětů na SPŠZ v Praze. Do důchodu odešel v roce 1977.
Výročie 75 rokov:
1. 1. 2007 – Ing. Mikuláš Bajkay. Rodák z Košíc. Po absolvovaní
odboru zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej
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v Bratislave v roku 1954 nastúpil do Rudného projektu Košice. Do
rezortu geodézie a kartografie prišiel 20. 1. 1958, a to do Oblastného ústavu geodézie a kartografie v Prešove (neskôr Ústav geodézie a kartografie, Oblastný ústav geodézie v Bratislave a Krajská
správa geodézie a kartografie – KSGK – v Košiciach). Na týchto
pracoviskách vykonával a riadil práce najmä v oblasti evidencie nehnuteľností (EN) v rôznych funkciách: vedúci oddielu, výrobný inžinier, hlavný geodet pre bývalý Východoslovenský kraj a od 1. 7.
1973 do 31. 12. 1992 vedúci Strediska geodézie Košice-vidiek
KSGK v Košiciach, kde sa zaslúžil o rozvoj EN. Od 1. 1. 1993 do
odchodu do dôchodku, t. j. do 28. 2. 1994 pracoval ako overovateľ
geometrických plánov Správy katastra Košice-vidiek Katastrálneho úradu v Košiciach. Tiež pôsobil ako súdny znalec a člen okresného názvoslovného zboru. Je autorom Slovníka maďarsko-slovensko-nemeckého a slovensko-maďarsko-nemeckého pre kataster nehnuteľností (Bratislava 2004).
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kulty, v letech 1991 až 1995 děkanem Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity (MZLU) v Brně (dříve
VŠZ) a členem AS Univerzity. Byl členem rad České zemědělské
univerzity v Praze a Technické univerzity ve Zvolenu. Jeho bohatá
publikační činnost byla zaměřena na učební texty z geodézie, fotogrammetrie a pozemkových evidencí; z vědecké činnosti publikoval
o možnostech busolního měření v lesích a jeho zpřesnění pomocí
magnetogramů, zabýval se přesností lesnických map. Podílel se na
mezinárodním experimentu GEOEX 86, kde řešil problematiku Dálkového průzkumu Země při zjišťování zdravotního stavu lesů. Je jedním z mála vysokoškolských pracovníků, který je nositelem titulu
„Mistr sportu“.
Blahopřejeme!
Z ďalších výročí pripomíname:

18. 2. 2007 – Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc. Narodil se v Praze.
Již během studia na tehdejší Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze se
stal na katedře vyšší geodézie asistentem prof. Josefa Böhma se zaměřením na vyrovnávací počet. Po absolvování vysoké školy v roce
1956 pokračoval na stejné katedře ve vědecké a pedagogické práci,
v níž dosáhl řady úspěchů. Kandidátskou práci „Užití ortogonálních
polynomů v geodézii“ obhájil roku 1967, habilitační spis „Problém
korelovaných měření v geodézii“ předložil roku 1971; habilitační řízení však bylo z politckých důvodů zastaveno. K obhajobě a jmenování docentem došlo až roku 1990, kdy byl též zvolen do Senátu
Stavební fakulty. Obecně uznávaná je jeho publikační činnost, zahrnující i spoluautorství skript a zejména vysokoškolské učebnice pro
studenty stavebních fakult „Teorie chyb a vyrovnávací počet“ a činnost lektorská. Nelze opomenout i jeho zásluhy o vysokoškolský
sport.
2. 3. 2007 – Ing. Vladimír Houda. Narodil se v Kolíně. Po maturitě v roce 1951 na reálném gymnáziu vystudoval Zeměměřickou fakultu ČVUT v Praze se státní zkouškou v roce 1956. Po krátkém působení ve střediscích geodézie v bývalých Oblastních ústavech
geodézie a kartografie v Plzni a Českých Budějovicích se vrací v roce
1961 jako vedoucí oddílu do Ústavu geodézie a kartografie pro Středočeský kraj v Praze. Jeho zájem se soustřeďoval na mechanizaci
a automatizaci geodetických výpočtů. Pomáhal vybudovat děrnoštítkovou stanici a výpočetní středisko. V tomto středisku, které bylo
jedním z pracovišť Zeměměřického ústavu, Praha, pracoval od roku
1966 do roku 1992 ve vedoucích funkcích. Ing. V. Houda má nesporně významnou zásluhu na rozvoji automatizace a využití výpočetní techniky v celém rezortu ČÚZK.
Výročí 80 let:
18. 1. 2007 – Prof. Ing. Antonín Číhal, CSc., emeritní profesor Lesnické fakultyMendelovy zemědělské a lesnické univerzity (MZLU)
v Brně. Po ukončení studií na Vysoké škole zemědělské (VŠZ)v Brně
r. 1950 působil během vojenské služby jako fotogrammetr ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. V roce 1952 krátce pracoval
v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Plzni a téhož roku přešel
na katedru geodézie a fotogrammetrie VŠZ jako odborný asistent.
V r. 1959 obhájil kandidátskou a v r. 1967 docentskou habilitační
práci. V letech 1979–1982 byl pověřen vedením katedry a v r. 1982
jmenován profesorem pro hospodářskou úpravu lesů. Zastával řadu
akademických funkcí. V letech 1972 až 1991 byl děkanem Lesnické
fakulty a v období 1979 až 1982 rovněž vedoucím katedry matematiky. Byl členem celostátních orgánů zaměřených na lesnictví a fotogrammetrii. Jeho rozsáhlá publikační činnost, z větší části věnovaná fotogrammetrii, zahrnuje tvorbu skript a velký počet článků
v odborných časopisech. Spolu s prof. Višňovským je autorem učebnice Geodézia a fotogrammetria. Z uznání, kterých se jeho práci dostalo, jmenujme alespoň Zlatou medaili VŠZ a bronzovou medaili
Československé Akademie zemědělských věd.
30. 1. 2007 – Doc. Ing. František Doušek, CSc. Narodil se v Synalově v okrese Brno-venkov. Po absolvování oboru lesního inženýrství na Vysoké škole zemědělské (VŠZ)v Brně pracoval až do
r. 1963 v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno. Odtud odešel na VŠZ, aby se věnoval pedagogické činnosti, přednášel
a vedl cvičení z geodézie a fotogrammetrie. Zabýval se problematikou přesného busolního měření a v r. 1977 obhájil kandidátskou disertační práci. Roku 1990 byl jmenován docentem pro hospodářskou
úpravu lesů a vedoucím spojené katedry hospodářské úpravy lesů
a geodézie a po jejím rozdělení vedoucím katedry geodézie a fotogrammetrie Lesnické fakulty. Od r. 1990 pracoval v různých akademických funkcích. Byl předsedou Akademického Senátu (AS) fa-

1. 1. 1957 – pred 50 rokmi bol zriadený Geodetický ústav (GÚ)
v Bratislave s pôsobnosťou pre celé územie Slovenska v oblasti budovania geodetických základov, dokumentácie a archivovania bodov
geodetických základov a štátnych mapových diel z územia Slovenska. 1. 1. 1966 bol premenovaný na Kartografický a geodetický fond
v Bratislave, 1. 1. 1969 opäť na GÚ v Bratislave, od 1. 1. 1973 na
GÚ, n. p., Bratislava, od 1. 7. 1989 na Geodetický podnik, š. p., Bratislava a od 1. 1. 1991 na terajší Geodetický a kartografický ústav
Bratislava. Jeho náplň bola rozšírená najmä o vymeriavanie geodetických bodov štátnej hranice, ďalej správcovstvo: automatizivaného
informačného systému geodézie, kartografie a katastra na centrálnej
úrovni, Slovenskej priestorovej observačnej služby a Ústredného archívu geodézie a kartografie.
1. 1. 1957 – pred 50 rokmi bol zriadený Kartografický a reprodukčný ústav v Modre-Harmónii (okres Pezinok – od roku 1963
v Bratislave), z ktorého bola 1. 1. 1968 vytvorená Kartografia, n. p.,
Bratislava, od 1. 1. 1970 Slovenská kartografia (SK), n. p., od 1. 7.
1989 SK, š. p., Bratislava a od 1. 9. 1992 SK, a. s., Bratislava. Koncom roku 1995 bola tlač (výroba) máp zastavená. 23. 1. 1996 bol
vyhlásený konkurz na majetok SK, a. s. Konkurz bol 8. 3. 2005 zrušený a SK, a. s.,Bratislava nie je dodnes zrušená.
6. 1. 1807 – pred 200 rokmi sa narodil v Spišskej Belej (okres Kežmarok) Jozef Maxmilián Petzval, matematik, priekopník geometrickej optiky a modernej fotografie. Študoval v Kežmarku, v Levoči, v Podolínci, na kráľovskej akadémii v Košiciach a na Institutum
geometricum v Pešti, kde získal diplom inžiniera. V rokoch 1928 až
1935 bol inžinierom mesta Pešti a od roku 1938 profesorom matematiky na univerzite vo Viedni (súčasne aj v Pešti). Popri matematike sa venoval fyzike, najmä optike. Roku 1840 ako prvý na svete
matematickou cestou zostavil fotografický objektív a položil teoretické základy fotografickej techniky. V roku 1857 dal patentovať krajinársky objektív, tzv. ortoskop. Zostrojil aj projektor a zdokonalil
mikroskop a ďalekohľad. Je označovaný tiež za vynálezcu divadelného ďalekohľadu. Zomrel 19. 9. 1891 vo Viedni. Po ňom je pomenované múzeum v Spišskej Belej (súčasť Technického múzea v Košiciach). Jeho meno dostal aj kráter na Mesiaci.
19. 1. 1912 – před 95 lety se narodil Ing. Dr. RNDr. Karel Svoboda, bývalý vedoucí odboru Ministerstva výstavby a techniky tehdejší ČSR. Po studiích na Vysoké škole technické v Brně byl v letech1933 až 1934 asistentem prof. A. Semeráda a v letech 1936 až
1937 asistentem prof. A. Tichého na Vysoké škole zemědělské
v Brně. Po praxi u katastrální měřické služby získal v r. 1938 oprávnění civilního geometra; kancelář vedl až do r. 1946. Byl velkým
propagátorem fotogrammetrie. V letech 1946 až 1947 byl pověřen
zastupováním onemocnělého prof. Semeráda a přednáší na brněnské technice geodézii, fotogrammetrii a geodetické počtářství. Později působil v řadě projektových organizací, zastával i funkci náměstka ředitele Keramoprojektu Praha. Při zaměstnání vystudoval
obor geologie na brněnské univerzitě. Jeho práce se vždy vyznačovala vysokou odbornou úrovní. Rozsáhlá byla jeho činnost publikační v našich i zahraničních časopisech; byl členem radakční rady
časopisu Geodetický a kartografický obzor. Z nejvýznamnějších
ocenění je třeba úvést Zlatou medaili císaře Haile Selasie I., kterou
získal za studii rekultivace damakilské nížiny a za nástin rozvoje
etiopské kartografie, geologie a geofyziky. Zemřel 23. 10. 1992.
24. 1. 1912 – před 95 lety se narodil Ing. Alois Buršík, bývalý profesor Střední průmyslové školy zeměměřické (SPŠZ) v Praze. Po
studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze pracoval
u katastrální měřické služby na Slovensku a později v Čechách. Po
skončení války v r. 1945, jako jeden z prvních, odchází obnovovat

GEODET_04_strany 17.5.2007 13:52 Stránka 81

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA

normální život v českém pohraničí. V r. 1953 přechází na průmyslovou školu, kde plně využil své bohaté zkušenosti. Na SPŠZ působil až do r. 1982, kdy odešel do důchodu. Při své pedagogické činnosti se podílel na mnoha pracích pro praxi – uveďme alespoň „Mapu
průhonického parku“. Byl autorem učebnice „Geodetické počtářství“. Jako profesor byl velmi oblíben pro svůj svérázný a srdečný
přístup ke studentům. Zemřel v Praze 14. 12. 1990.
30. 1. 1922 – pred 85 rokmi sa narodil v Komjaticiach (okres Nové
Zámky) Ing. Albert Kelemen. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1947. Potom v rokoch 1948 až 1950 pracoval vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko v Bratislave. Od
roku 1950 až do smrti sa venoval kartografii v Bratislave, a to v Slovenskom zememeračskom a kartogarfickom ústave, v Geodetickom
topografickom a kartografickom ústave, v Kartografickom a reprodukčnom ústave a v Kartografickom nakladateľstve, kde prešiel rôznymi funkciami. V rokoch 1969 až 1973 pracoval v Slovenskej správe
geodézie a kartografie, ako ústredný odborný referent pre kartografiu. V rokoch 1969 až 1977 vykonával najskôr obdborného redaktora a od roku 1973 zástupcu vedúceho redaktora Geodetického
a kartografického obzoru, pričom sa aktívne zúčastňoval na skvalitňovaní štruktúry jeho obsahu. 1. 10. 1973 prešiel do Slovenskej kartografie, n. p., kde ako hlavný redaktor Atlasu SSR aktívne prispel
k vzniku, k stváreniu a k vydaniu prvého komlexného kartografického diela o Slovensku. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní.
Zomrel 1. 9. 1985 v Bratislave.
2. 2. 1912 – před 95 lety se narodil Ing. Vladimír Pícka, bývalý ředitel Geodézie, n. p., Opava. Po skončení studia zeměměřického inženýrství na České vysoké škole technické v Brně v r. 1937 nastoupil do katastrální měřické služby a práci v resortu zůstal věrný po
celou svou aktivní činnost. V r. 1945 se zúčastnil osídlovacích prací
na jižní Moravě, v r. 1962 vedl měřický oddíl pověřený vyzkoušením fotogrammetrické metody při technicko-hospodářském mapování na lokalitách Vyškov a Milotice. V r. 1970 přešel na Oblastní
ústav geodézie v Opavě, kde byl později jmenován ředitelem závodu.
Byl velmi aktivním pracovníkem s dobrým rozhledem. Jeho práce
byla vysoko hodnocena. Zemřel 19. 9. 1999 v Brně.
5. 2. 1912 – pred 95 rokmi sa narodil v Rajci (okres Žilina) Ing.
Jozef Blunár. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku 1933 nastúpil
do Katastrálneho meračského úradu (KMÚ) v Komárne. Neskôr
pracoval v inšpektoráte katastrálneho vymeriavania v Martine
a v KMÚ Čadca a Trnava. V roku 1946 prišiel do Bratislavy, kde
pracoval v zememeračskom odbore povereníctiev Slovenskej národnej rady (financií, techniky, stavebníctva), v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, v Oblastnom ústave geodézie
a kartografie, v Ústave geodézie a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n. p., v Slovenskej správe geodézie a kartografie, v Slovenskom úrade geodézie a kartografie a v Geodézii, n. p. Na týchto
pracoviskách sa venoval najmä mapovaniu, evidencii nehnuteľností, vyhotovaniu geometrických plánov a vykonával viaceré
funkcie. V období od 1. 9. 1955 do 30. 6. 1958 pôsobil na Katedre
mapovania a pozemkových úprav Fakulty inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave ako odborný
asistent, kde prednášal predmet topografické mapovanie. Do
dôchodku odišiel 30. 4. 1977. Bol známy ako autor príspevkov.
Zomrel 9. 5. 1987 v Bratislave.
6. 2. 1912 – před 95 lety se narodil Ing. Bedřich Bartík. Narodil se
v Kostelanech u Kroměříže. V roce 1931 maturoval na Reálném gymnáziu ve Strážnici, v roce 1935 dokončil studia na vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Od roku 1935 pracoval v katastrální
měřické službě. V Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Praze
(1954 až 1962) byl vedoucím provozu středisek geodézie, od roku
1962 působil v technicko-správním odboru ÚSGK, poté ČÚGK, v letech 1966 až 1971 jako vedoucí odboru a poté jako samostatný výzkumný pracovník VÚGTK, Praha (1971 až 1976). Byl členem komise při závěrečných zkouškách na Fakultě stavební ČVUT v Praze
v letech 1960 až 1971. Zasloužil se o zavedení mechanizace na střediscích geodézie při zpracování jednotní evidence pozemků pomocí
děrnoštítkové techniky. Později podporoval metodiku číselného zaměřování změn s automatickým zpracováním dat na počítačích a koordinátografech. Za jeho působení se technická úroveň středisek podstatně zvýšila. Novátorské snahy propagoval v akcích tehdejší
ČSVTS, publikováním článků ve sbornících a v časopise Geodetický
a kartografický obzor. Spolupůsobil při tvorbě základníchn zákonů,
předpisů a návodů o evidenvi nemovitostí (EN). Je hlavním spolu-
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autorem informativní publikace „Evidence nemovitostí a související
předpisy“ (Praha, NPL 1965). Jeho následná výzkumná činnost ve
VÚGTK se vztahovala na uplatnění mikrofilmové techniky v rezortu,
včetně operátů EN archivních a „živých“. Na zasloužený odpočinek
odešel v roce 1976. Zemřel 21. 11. 1998 v Praze.
3. 3. 1927 – pred 80 rokmi sa narodil v Lesnom (okres Michalovce)
Ing. Michal Šalapa. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil
v roku 1948, a to do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Košiciach (od roku 1949 zememeračské oddelenie technického referátu Krajského národného výboru). Popri zamestnaní maturoval
v roku 1952 na Vyššej škole pracujúcich pre verejné vymeriavanie
a mapovanie pri Vyššej priemyselnej škole stavebnej v Košiciach.
V roku 1952 prichádza do Bratislavy, kde pracoval v Slovenskom
zememeračskom a kartografickom ústave, ktorý bol premenovaný
na Geodetický, topografický a kartografický ústav a neskôr na
Geodetický ústav a Kartografický a geodetický fond (teraz Geodetický a kartografický ústav), kde vykonával najmä práce mapovacie a triangulačné a prešiel rôznymi funkciami. V roku 1960 skončil popri zamestnaní štúdium odboru zememeračského inžinierstva
na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a v roku 1964 pôsobil ako expert geofyzikálnej
skupiny pri vyhľadávaní nerastných surovín v Afganistane. V roku
1969 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartografie (od 1. 7.
1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie) do funkcie vedúci koordinačného odboru. 1. 1. 1973 bol vymenovaný za vedúceho technického odboru a od 1. 7. 1978 za riaditeľa technického odboru.
Funkciu riaditeľa vykonával až do odchodu do dôchodku, t. j. do
30. 6. 1989. Zomrel 24. 4. 1991 v Bratislave. Bol nositeľom rezortných vyznamenaní.
3. 3. 1927 – pred 80 rokmi sa narodil v Trakoviciach (okres Hlohovec) JUDr. Ervín Žemla. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave skončil v roku 1951. Do rezortu geodézie a kartografie nastúpil 16. 3. 1954 do Správy geodézie a kartografie na
Slovensku, kde vykonával funkciu vedúceho oddelenia práce a mzdy
(PaM) a neskôr vedúceho sekretariátu predsedu. Od 1. 5. 1958 do
31. 8. 1967 pracoval v Kartografickom a reprodukčnom ústave
v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratisalve) ako redaktor máp,
vedúci kartografického oddielu a vedúci oddelenia PaM. Potom pracoval v Povereníctve financií a v Ministerstve práce a sociálnych
vecí. 1. 3. 1969 prešiel do Slovenskej správy geodézie a kartografie
(od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), do funkcie
vedúceho organizačno-právneho a personálneho odboru a od 1. 9.
1971 až do smrti vykonával funkciu vedúci organizačno-právneho
oddelenia. Zomrel 24. 6. 1983 V Bratislave.
4. 3. 1782 – pred 225 rokmi sa narodil v Horných Turovciach (okres
Levice) Gabriel Kováč-Martiny, profesor prírodných vied a matematiky. Už v roku 1810 určil a publikoval zemepisnú dĺžku, šírku
a nadmorskú výšku Modry (okres Pezinok). Za pôsobenia na lýceu
v Bratislave vydal učebnicu Matematiky, fyziky a agronómie
(Compendium matematicae...) v rokoch 1822, 1823 a 1843. Venoval sa aj vedeckej práci, najmä v optike, kde odvodil zákon šošovky
a študoval lom svetla. Tiež meral barometrické tlaky a toploty. Zomrel 19. 7. 1845 v Bratislave.
15. 3. 1887 – před 120 roky se narodil v moravském Kunštátě
Ing. Dr. Josef Růžička, spoluzakladatel a redaktor Zeměměřičského věstníku, přímého předchůdce Geodetického a kartografického
obzoru. Věnoval se zejména fotogrammetrii, byl jejím prvním docentem na Vysoké škole zemědělské v Brně, často publikoval. Československo zastupoval na mnohých geodetických a fotogrammetrických kongresech. Zemřel v Brně 5. 6. 1970.
1927 – pred 80 rokmi sa konalo v Prahe III. valné zhromaždenie
Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej únie – MMGÚ (International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG).
1957 – pred 50 rokmi sa začala v Kartogrfickom a reprodukčnom
ústave v Modre-Harmónii (okres Pezinok) sériová výroba reliéfnych
máp. Ako prvá bola mapa Česko-Slovenska v mierke 1: 1 500 000
vyrobená termovákuovým tvarovaním z plastických fólií.
1957 – pred 50 rokmi bol bývalý I. rád Česko – slovenskej jednotnej nivelačnej siete (ČSJNS) zapojený do súborného vyrovnania
nivelačných sietí východoeurópskych štátov a prevedený do baltského výškového systému – po vyrovnaní (Bpv). Výšky celej bývalej ČSJNS sa vzťahujú k nule kronštadského vodočtu (severozápadne od Sankt Peterburgu, vo Fínskom zálive v Baltskom mori –
Rusko).
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Geodetický a kartografický obzor
na veletrhu GEOS 2007
Geodetický a kartografický obzor (GaKO) byl mediálním partnerem
2. mezinárodního veletrhu GEOS. Odborný veletrh geodézie,
kartografie, navigace a geoinformatiky se konal ve dnech 1. až 3. 3.
2007 na Výstavišti Holešovice a pořadatelem byla firma Terinvest.
Časopis GaKO se na veletrhu prezentoval vlastní panelovou expozicí a posterem v rámci společného stánku Zeměměřického úřadu
a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Návštěvníky seznamoval se svou historií i současností a volně k dispozici byla ukázková čísla.
Součástí veletrhu byla i konference, která se konala 1. a 2. 3. 2007
v Parkhotelu nedaleko Výstaviště.

Petr Mach,
technický redaktor GaKO

