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528.21

NESVORNÝ, D.-SíMA, Z.

Geopotenciální rozměrový faktor Ro

Geodetický a kartografický obzor, 40,1994, č. 10, str. 200-206,
4 obr., 2 tab., lit. 19

Pomocí altimetrické družice GEOSAT byl odvozován rozměro-
vý faktor Země Ro. Navrhuje se, aby byl zahrnut Il)ezi základní
konstanty definující Zemi jakožto těleso a které se diskutují. Ro
je velmi nadějným kandidátem k tomu, aby nahradil rovníko-
vou poloosu zemského referenčního elipsoidu.

528.235

HOJOVEC, V.

Neklasické přístupy k řešení kartografických zobrazení

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, č. 10, str. 207 - 211,
lit. 25

Přehled klasických a především neklasických přístupů k otáz-
kám kartografického zobrazování. Otázky klasifikace zobraze-
ní při neklasickém přístupu, některé třídy zobrazení a proble-
matika pedagogického procesu.

528.47/48

GREGOR, V.-BARTOS, P.-BUČKO, E.

Meraníe priestorovej polohy podzemného privádzača vody

Geodetický a kartografický obzor, 40,1994, č. 10, str. 212-215,
3 obr., I tab., lit. 4

Základ tvoril uzavretý priestorový polygónový ťah so 165
vrcholmi (z toho 148 v tuneli) meraný integrovaným systémom
Wild T2000S a Dl 5. Optimálna kombinácia prístroja, metodiky
postupu meračských prác, ako aj fyzickej zdatnosti meračskej
skupiny umožnili v náročných pracovných podmienkach do-
siahnuť v rekordne krátkom čase požadovanú presnosť.

528.21

NESVORNÝ, D.-SíMA, Z.

Geopotential Scale Factor Ro

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 10, pp.
200-206,4 fig., 2 tab., 19 reL

Ro scale factor of the Earth was derived by the GEOSAT alti-
metric satellite. It is proposed to include this factor among the
basic constants - discussed in the paper - defining the Earth
as a figure. Ro seems to be in a good position to replace equato-
rial semiaxis of reference ellipsoid of the Earth.

528.235

HOJOVEC, V.

Non-Classic Approach to Solution of Cartographic Projections

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 10,
pp. 207-211,25 reL

A review of c1assic and especially non-c1assic ways to problems
of cartographic projections. Questions how to c1assify projec-
tions in case of non-c1assic approach, some projection c1asses
and problems of pedagogic process.

528.47/48

GREGOR, V.-BARTOS, P.-BUČKO, E.

3D Survey of An Underground Water Penstock

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 10,
pp. 212-215,3 fig., I tab., 4 reL
Survey was based on a 3D c10sed traverse with 165 vertices (148
in tunnel) and measured by the Wild T2000S and DI5 integra-
ted system. Optimal combination of the instrument, applied
method of survey and physical fitness of the survey team resul-
ted in demanded accuracy in hard labour conditions in the very
short time.

528.21

NESVORNÝ, D.-SíMA, Z.

Facteur géopotentiel de dimension RO

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 10, pages
200-206, 4 illustration, 2 planches, 19 bibliographies

A I'aide du satellite altimétrique GEOSAT on a déduit le fac-
teur des dimensions de la Terre Ro. On propose qu'il soit impli-
qué parmi les constantes de base définissant la Terre comme un
corps et qui sont examinées avec soin. Ro est un candidat tres
prometteur pour prendre la place du demi-axe équatorial de
l'ellipso'ide terrestre de référence.

528.235

HOJOVEC, V.

Accés non-c1assiques li la solution des représentation cartographi-
ques

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 10, pages
207 -211, 25 bibliographies

Aper~u ďacces c1assiques et surtout non-c1assiques aux ques-
tions de la représentation cartographique. Questions de la c1as-
sification pour acces non-c1assiques, certaines catégories de re-
présentation et problemes émanant du processus pédagogique.



528.47/48

GREGOR, V.-BARToS, P.-BUCKO, E.

Levé de positioB spatiale ďane cORduite ďeau souterra1Be

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, No. 10, pages
212-215,3 iIIustr., I planche, 4 bibliographies

La base était composée par un trait polygonal spatial avec 165
sommets (dont 148 situés dans le tunnel meme) mesuré par sys-
téme intégré Wild T 2000S et DI 5. Une combinaison optimale
de l'appareil, de la méthode en vue des travaux de levé ainsi
qu'une bonne condition physique du groupe ďarpenteurs ont
permi ďobtenir dans un temps record la précision désirée.

528.21

NESVORNÝ, D.-SíMA, Z.

Der Geopotentialmassfaktor Ilo

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 10, Seite
200-206,4 Abb., 2 Tab., Lit. 19

Mit Hilfe des altimetrischen Satelliten GEOSAT wurde der
Massfaktor der Erde Roabgeleitet. Es wird vorgeschlagen ihn
unter die fundamentalen Konstanten, die die Erde als ein Kor-
per definieren und die diskutiert werden, einbeziehen. Ro ist
ein aussichtsvoller Kandidat fiir den Ersatz der iiquatorialen
Halbachse des Bezugsellipsoids der Erde.

528.235

HOJOVEC, V.

Nicbtklassisc1le Verfabren der Uisung kartograpbiscber Abbil-
dongen

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 10, Seite
207-211, Lit. 25

Obersicht der klassischen und vor allem der nichtklassischen
Verfahren der kartographischen Abbildung. Fragen der Klassi-
fizierung der Abbildungen beim nichtklassischen Verfahren, ei-
nige Abbildungsklassen und Problematik des piidagogischen
Prozesses.

528.47/48

GREGOR, V.-BARTOS, P.-BUCKO, E.

Vermessung der Kaumlage eiRes unterirdischen Wasserzuleiters

Geodetický a kartografický obzor, 40, 1994, Nr. 10, Seite
212-215,3 Abb., I Tab., Lit. 4

Die Basis bildete ein geschlossener Geriitepolygonzug mit 165
Punkten (davon 148 in einem Tunnel), der mit dem intergrier-
ten System Wild T2000S und DI 5 vermessen wurde. Eine opti-
male Kombination des Geriites, des Verrnessungsverfahrens
wie auch der physischen Tiichtigkeit der Messgruppe ermOg-
lichten in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen in einer rekord-
kurzen Zeit die verlangte Genauigkeit zu erreichen.

528.21

HECBOPHbI, ,l:l.-IIJHMA, 3.

reOnOTeHUHLlIbRblHpUMepHbli taKTo, Ho

reOlle3H'IeClmH H KapTorpalj>H'IeCKHH0630p, 40, 1994, NllIO,
CTp.200-206,4 pHC., 2 Ta6., JlHT. 19

C nOMOlllblO aJIbTHMeTpH'IeCKOrOcnYTHHKa GEOSAT 6b1Jl
HaHlleHpa3MepHblH lj>aKTop3eMJlHRo. IiblJlo OHeceHOnpellJlO-
lKeHHe,'IT06b1OH6b1JlOKJlIO'IeHo OCHoOHbleKOHCTaHTbI,onpe-
lleJllllOlIlHe3eMJlIOKaKHe6ecHoe TeJlO,H 1I0JllllOIIlHeClIIlHCKYC-
CHOHHbIMH.Ro HaH60JlbllleHoepollTHoCTblOMOlKeT003MeCTHTb
3KoaTOpHaJlbHYlOnOJlyocb 3eMHoro pelj>epeHU-3JlJlHnCoHlla.

528.235
rOHOBEl.I" B.

HnpallHUHoHHble MeTOllblnOllxoAa K peweHHIO KapTorpatjlH-
'1CCKHXcnoco60B H306pallCeRHR

reOlle3H'IeCKHHH KapTorpalj>H'IeCKHH0630p, 40, 1994, NlllO,
CTp.207-211, JlHT.25

0630p TpallHUHoHHblXH npelKlle ocero HeTpallHUHOHHblXMe-
TOIlOOnOllxOlla KoonpocaM KapTorpalj>H'IeCKHXcnoc060o H30-
6palKeHHlI. Bonpocbl KJlaccHlj>HKaUHHcnoc060o H306palKeHHlI
npH HeTpallHUHoHHOMnOIlXOlle,HeKOTopbleKJlaCCblH306palKe-
HHIIH npo6JleMaTHKa nellarOrH'IeCKOrOnpouecca.

528.47/48

rPErOp, B.-IiAPTOIIJ, fi.-IiYlIKO, 3.

H3MepeHKe npocrpaHCTBeHHoro nOJIOlKeHHlInOA3eMHoro nOIl-
BO)lBBOAbl

reOlle3H'IeCKHHH KapTorpalj>H'IeCKHH0630p, 40, 1994, NllIO,
CTp. 212-215,3 pHC., I Ta6., JlHT.4

OCHOOYCOCTaOJllln3aMKHYTblHnpocTpaHcToeHHblň nonHrOH
co 165 yrnaMH nooopOTa (H3 TOro 148 o TYHHeJle),H3Meplle-
MblHHHTerpHpooaHHoH cHcTeMoň Wild T2000S H DI 5. OUTH-
ManbHall KOM6HHaUHlInpH60poo, MeTOIlHKaxOlla H3MepHTenb-
HMXpa60T a TaKlKelj>H3H'IeCKHecnoc06HoCTH pa60'leň rpynnhl
06eCne'lHnH o CJlOlKHblXpa60'lHX ycnooHlIx 1l0CTHlKeHHeTpe6y-
eMoH TO'lHOCTHo peKopllHo KOpOTKOMopeMeHH.

CEBECAUER, D.: Kombinované použitie metód
najmenších štvorcov, najmenšej sumy absolút-
nych hodnot opráv a MINIMAX

NOVÁK, P.-KARSKÝ, O.-SKOŘEPA, L.: K
přesnosti technologie GPS na velmi krátkých
základnách

LANO, J.: Vytyčování hrlltlic na podkladě map
bývalého pozemkového katastru v měř. 1 :2880
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Ing. Eduard Maták, námestníkom predsedu Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republíky (SR) č. 574 zo 14.júna 1994 vymenoval predseda Úradu geodézie, kar-
tografie a katastra (ÚGKK) SR s účinnosťou od l.júla 1994 Ing. Eduarda Matáka, doterajšieho zástupcu prednostu Ka-
tastrálneho úradu (KÚ) v Banskej Bystrici, do funkcie námestníka predsedu ÚGKK SR.

Ing. Eduard Maták sa narodil 15. júla 1941 v Ružomberku. Stredné odborné vzdelanie získal na Strednej priemyselnej
škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach, ktorú skončil v roku 1959 maturitou. Odvtedy pracuje v rezorte geodézie
a kartografie, a to v Oblastnom ústave geodézie a kartografie a v Ústave geodézie a kartografie v Žilíne (do konca roka
1967), v Inžinierskej geodézii, n.p., Bratislava, závod v Žiline (do konca roka 1972), v Geodézii, n.p., Žilina (do konca
roka 1981), v Krajskej správe geodézie a kartografie (KSGK) v Banskej Bystrici (do konca roka 1992) a v KÚ v Banskej
Bystrici - do nástupu do terajšej funkcie. Do roku 1981 pracoval ako technik prevažne na mapovacích prácach, a to na
tvorbe topografickej mapy v mierke 1:10 000, na tvorbe technicko-hospodárskej mapy a na vyhotovovaní róznych tematic-
kých máp veľkých mierok.

Keďže v roku 1980 úspešne skončil na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave
štúdium odboru geodézia a kartografia. vykonával od roku 1982 postupne funkcie vedúceho technickej dokumentácie (do
30.júna 1983), vedúceho koordinačného oddelenia KSGK v Banskej Bystrici (do konca roka 1990) a zástupcu riaditeľa
toho istého orgánu do konca roka 1992. Od 1.1. 1993 vykonávalfunkciu zástupcu prednostu KÚ v Banskej Bystrici.

akrem vyššie uvedeného odborného vzdelania absolvoval Ing. Maták tiež postgraduálne štúdium (PGŠ) na Pedagogic-
kej fakulte v Trnave (v roku 1970) a PGŠ na SvF SVŠT v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita) - so zamera-
ním na evidenciu právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré skončil v roku 1986. Pozoruhodná záverečná práca v rámci
tohoto štúdia na tému ..Štúdia stability plošných údajov územných celkov SSR" si vyslúžila veľké uznanie a bola využitá
pri tvorbe technického predpisu.

Na základe celkových výsledkov Ing. Matáka v oblasti vedecko-technického rozvoja geodézie a kartografie mu priznala
atestačná komisia Slovenského úradu geodézie a kartografie dňa 7. decembra 1989 vedecko-technický kvalifikačný stu-
peň II (samostatný vedecko-technický pracovník).

Vo viizbe na svoje odborné znalosti a získané skúsenosti. ako aj na spoločenské dianie v odvetví geodézie a kartografie
je prispievateľom do Geodetického a kartografického obzoru. Jeho všeobecne široký rozhľad a aktivita ho priviedlí do vý-
konu iďalšíchfunkcií, z ktorých treba spomenúťpredovšetkým predsedu Výkonného výboru Slovenskej spoločnosti geode-
tov a kartograf ov, v ktorej pósobí od 13. septembra 1990.

Ak k tomu priradíme. že od ostatných komunálnych volíeb je tiež poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku,
možno si utvoriť reálny obraz o výraznej aktivite Ing. Matáka.

Ing. Eduard Maták patrí medzi ľudí s veľmi širokým záberom záujmu, ktorí si ho aktívnym štúdium ďalej rozširujú
a prehlbujú. Nadobudnuté vedomosti a získané skúsenosti vie optimálne uplatniť v pracovnom procese. v ktorom dokáže
strhnúť i spolupracujúci kolektív. Tieto jeho vlastnosti a neutíchajúca životná aktivita ho predurčujú na úspešné plnenie
úloh, pred ktoré je postavený po svojom vymenovaní do zodpovednej funkcie námestníka predsedu ÚGKK SR.

1994/199
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Geopotenciální rozměrový
faktor Ro*)

RNDr. David Nesvorný, RNDr. Zdislav ~íma, CSc.,
Astronomický ústav Akademie věd feské Republiky,

Praha

Geodetický referenční systém (GRS) definuje čtyři pri-
mární geodetické parametry (PGP). Jsou to veličiny,
které mohou být určeny na základě pozorování bez kla-
dení umělých, li priori podmínek a tudíž přesněji než
ostatní. Tyto veličiny přirozeně popisují základní fyzi-
kální vlastnosti zemského tělesa a jsou používány pro
aplikační výpočty. Jejich vhodná definice a jejich dů-
sledné používání umožňuje sjednocení geofyzikálního
výzkumu. Primární geodetické parametry jsou tedy zá-
kladním pilířem a je nutné věnovat velkou pozornost je-
jich výběru a určení jejich hodnot.

První a také nejméně diskutovanou veličinou z hle-
diska jejího zařazení do PGP je geocentrická gravitační
konstanta (součin gravitační konstanty a hmotnosti Ze-
mě). Je určena na základě dynamiky kosmických sond
a Měsíce. Geocentrická gravitační konstanta splňuje
všechny předpoklady kladené na dobrý primární para-
metr a její hodnota je podle [1] se zahrnutím hmotnosti
atmosféry

Střední úhlová rychlost rotace Země OJ je druhým
všeobecně přijímaným primárním parametrem. Hodno-
ty převzaté z IERS (BIH)! Annual Reports jsou v tab. 1.

Tyto dvě veličiny, GM a OJ, nepopisují tvar zemského
tělesa a jeho rozměr. Pro vystižení těchto charakteristik
se tradičně používá zploštění a velká poloosa zemského
rotačního elipsoidu. Tato koncepce je založena na zave-
dení ekvipotenciálního rotačního elipsoidu v [2]. Úska-
lím této definice je však to, že Země jako nepravidelné
nebeské těleso nemá žádnou velkou poloosu a žádné
zploštění. To jsou parametry definované pouze pro ro-
tační elipsoid. Tyto veličiny mají tedy sice zřejmý geo-
metrický základ, ale nemají přímý vztah k fyzikálnímu
popisu zemského tělesa. Proto nejsou velká poloosa
a zploštění vhodné primární parametry - viz [3].

V roce 1967 bylo zploštění Země ve výčtu PGP nahra-
zeno bezrozměrným druhým zonálním parametrem J2
v rozvoji geopotenciálu, určeným na základě dráhové
dynamiky družic. Až tím byl rozbit původní koncept
Pizzettiho z roku 1894 [2]. Parametr J2 má jasně defino-

*) Anglická zkrácená obdoba této původní práce bude publi-
kována v časopise "Earth, Moon, and Planets".

\BIH = Bureau Internatíonal de I'Heure; vydávala přehledy
do r. 1987 včetně.
IERS = International Earth Rotation Servíce; přehledy vydá-
vá od r. 1988.

vaný vztah k hlavním momentům setrvačnosti C> B > A
zemského tělesa

__ 1 (C_A+B)
Ma2 2

s konvenčně definovaným Ma2• Pro a = 6378 136,5 m
a hmotu M odpovídající (1) je4

v případě, že jsme uvážili i vliv permanentního slapu3•

Jestliže ale jde o veličinu "tide-free" (viz 5. poznámku
pod čarou), potom je5

J2 = (-1 082,6267 ± 0,0006) 10-6• (4)

Přes závislost na slapovém poli je tento parametr
vhodnou veličinou. Jeho úpravu navrhl K.inoshita v [4].

GM, OJ a J2 je nyní nutné doplnit o parametr určující
rozměry Země. V roce 1873 zavedl J. B. Listing [5] po-
jem geoidu jako ekvipotenciální plochy, která nejlépe
odpovídá povrchu Země. Současná doba, kdy měřicí
aparatury družic umožňují dosahovat přesnosti několi-
ka centimetrů, přinesla nutnost přesné specifikace toho,
co vlastně geoidický povrch znamená.

Hladina oceánů je formována mnoha vlivy. Podstat-
nou složku tvoří vliv gravitačního pole Země, její rotace
a permanentní člen ve slapovém potenciálu Měsíce

2Často se uvádí její normovaná hodnota Jz = Jz/ {5 =
= -484,1695.
JTím se myslí konstantní část zonálního členu ve slapovém
rozvoji (anglicky "zerofrequency tíde"). Je jenom jedna, proto
se neužívá plurálu.
4Její normovaná hodnota je -484,1654. Ta se použivá v mode-
lech gravitačního pole Země. V nejlepších soudobých geopo-
tencíálních modelech vypadá takto: GEM TI = ,1649906; pro
T2 = ,1652998; pro T3 = ,1650994; pro JGM I = ,16549; pro
JGM 2 = ,16548. Modelové hodnoty jsou zprůměrované, pro-
tože skutečné hodnoty podléhají časovým změnám, např. zá-
vislosti na ročním období.
sV [6] jsou zavedeny pojmy "tide free", "mean value" a "zero
value". Ty se mohou vztahovat k různým geofyzikálním veliči-
nám. Označením "tide free" se rozumí veličina, z níž jsou
všechny slapové efekty vyloučeny, "zero value" veličina obsa-
huje nepřímé deformační efekty spojené s permanentní slapo-
vou deformací, ale ne přímým gravitačním efektem. Hodnota
označená jako "mean value" znamená, že pro danou veličinu
byly periodické slapy separovány, ale permanentní deformace
zůstaly zahrnuty (přímé i nepřímé). V tomto smyslu zavádíme
SST jako vztaženou k "mean value" veličinám. Lze ji však ob-
dobně definovat pro "zero" a "tide free" hodnoty.
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rok w[IO-12rad. S-I]

1982 72 921 149,64

1983 49,54

1984 50,19

1985 50,25

1986 50,43

1987 50,32

1988 50,36

1989 50,18

199O 49,83

1991 49,75

1992 49,59

1993 49,47

a Slunce. V mezích přesnosti a v časových intervalech,
ve kterých uvažujeme, můžeme považovat odpovídající
síly za neproměnlivé a jasně specifikovatelné. Hladina
je ovlivněna periodickými slapy, vlastními pohyby
oceánů (proudy, meandry a prstence v jejich okolí), at-
mosférickým tlakem (vysoký tlak stlačuje vodní hladinu
dolů), povrchovými vlnami či dalšími lokálními ano-
málními jevy (teplota, salinita, vítr). Střední mořskou
hladinou chápeme - ve smyslu "mean sea surface"
z [6] - hladinu oceánu, z níž jsou separovány periodic-
ké slapy.
Na tomto základě můžeme definovat střední geoid

("mean geoid") jako ekvipotenciální plochu pole, zahr-
nující gravitační pole Země, zemskou rotaci a perma-
nentni slap, plochu nejlépe odpovídající střední mořské
hladině. Rozdíl mezi středním geoidem a střední moř-
skou hladinou popisuje konstantní část Sea Surface To-
pographi (SST). Kromě konstantní SST existuje i oka-
mžitá SST, jež dost silně závisí na čase6.
Jako okamžitou SST můžeme chápat rozdíl mezi oka-

mžitou mořskou hladinou po barometrické korekci (jež
je také korigována o periodické slapy) a středním geoi-
dem.
Je vidět, že ani tak "jednoduchý" pojem, jako je

geoid na ploše oceánů, neni při dnešních přesnostech
zcela triviální.
Pro náš globální pohled na tvar Země je však pod-

statná definice středniho geoidu. S hodnotou potenciá-
lu ~ na něm lze spojit

6ESOC (European Space Operations Centre), středisko pro ři-
zeni evropských družic, v Darmstadtu, v Německu, vydává pro
každý měsic se zpětnou platností mapu průměrné SST na pod-
kladě měření altimetrické družice ERS-l. Kratši změny samo-
zřejmě existují, ale s jejich přesným měřenim a hlavně s publi-
kací by byly obtiže.
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což je veličina nazývaná geopotenciální rozměrový fak-
tor, s jednotkou délkové míry. Lze jej interpretovat jako
poloměr koule o hmotě Země s povrchovým potenciá-
lem rovným ~. Nespornou výhodou Ro jako faktoru
určujícího rozměry Země je jeho fyzikální základ a jeho
jasná definice. Navíc je možné - současnými družico-
vými technikami a vhodným zpracováním dat - velmi
přesně určit jeho hodnotu (viz též [7]). Tím se budeme
v tomto článku zabývat.
Základem nám budou data získaná družicí GEOSAT

z listopadu 1986. Její popis a stručnou charakteristiku
provedených altimetrických měření podáváme v násle-
dující kapitole. Na ní navazuje kapitola věnovaná způ-
sobu zpracováni dat a určení rozměrového faktoru. Po-
té provedeme diskusi výsledku z hlediska jeho závislo-
sti na vstupních parametrech a ukážeme na možnosti
jeho zpřesnění. Závěrem provedeme shrnutí a uvedeme
nejpravděpodobnější hodnotu geopotenciálního rozmě-
rového faktoru.
Pokud se někdy rozdělují geodetické parametry na

základní a odvozené, je těžko uvěřit, že faktor Ro by měl
patřit mezi odvozené.

Použita a námi dále zpracována byla GEOSAT Geop-
hysical Data Records7 (GDR's) pokrývající prvních de-
set dní Exact Repeat Mission8 (ERM) družice GEOSAT
(GEOdetic SATellite). Byly provedeny přistrojové a fy-
zikální korekce tak, aby mohla být lokalizována střední
mořská hladina9• Geopotenciální model GEM-T3IO

zemského gravitačního pole spolu s uvážením vlivů ro-
tace a permanentního slapu nám pak umožnil vést tou-
to hladinou nejlepší geoidický povrch. Určení hodnoty
geopotenciálu ~ na geoidu a s ní spojenou hodnotou
rozměrového faktoru Ro tímto způsobem zaručuje vyso-
kou přesnost a poměrnou nezávislost výsledků na volbě
vstupních parametrů.
Altimetrická mise družice G EOSA T začala vypuště-

ním sondy 12. března 1985 na oběžnou dráhu ve výšce
800 km a v 108 stupňovém sklonu dráhy. Zemská stopa
družice se opakovala přibližně po třech dnech se střed-
ním posuvem 4 km. Během této etapy altimetr nasbíral
270 milionů měření oceánské hladiny podél 200 milio-
nů kilometrů. Osmnáctiměsíční primární mise satelitu
byla ukončena 30. září 1986.

7Geophysical Data Records je formát záznamu altimetrických
dat použitých pro misi družice GEOSA T. Specifikaci formátu
lze nalézt v [8].
By době od 30. záři 1986 do 8. listopadu 1986 byla dráha druži-
ce upravována pro optimálni sběr oceánografických dat. Tím
začiná druhé obdobi práce družice, tzv. Exact Repeat Mission,
kdy se družice po 17,05 dnech vrací přesně na předchozí dráhu
(ground track).
9Podle doporučeni v [6] je středni mořská hladina ("mean sea
surface") definována jako povrch oceánu formovaný gravitač-
nim polem Země, její rotací a permanentním slapem. Nikoliv
však periodickými slapy!
IOJedna ze serie dnešnich geopotenciálních modelů je označo-
vána GEM = Goddard Earth Model, jiné jsou např. OSU =
Ohio State University, či JGM = Joint Gravity Model. Modely
se označují podle svého vzniku.
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Po I. říjnu 1986 byla změněna dráha této kosmícké
sondy. Byl navržen 17-ti denní, přesně se opakující cy-
klus zemské stopy pro sběr oceánografických dat. Toto
období práce sondy nese označení Exact Repeat Missi-
on (ERM). Data měření od 9. listopadu 1986 jsou zpří-
stupněna prostřednictvím National Oceanic and Atmos-
pheric Administration (NOAA).

Družice byla navržena a zkonstruována v Johns Hop-
kins University. Applied Physics Laboratory v Laurer,
MD (= Maryland), USA. Její speciální konstrukce
umožňuje využit tíhového gradientu pro orientaci alti-
metru k nadiru a v konstantním sklonu k relativnímu
větru (zde je snad lépe použít "větru").

Základní vybavení tvoří radarový altimetr poskytující
profi! vodní hladiny podél průmětu dráhy družice na
oceánský povrch. Jeho provedení je z hlediska mecha-
nických, elektrických a termických vlastností podobné
vlastnostem jeho předchůdce, altimetru Seasat. Zlepše-

ní, která byla při konstrukci nového altimetru uplatně-
na, však umožňují přesnější výškové rozlišení, konkrét-
ně 3,5 cm pro 2 m vlnyll.

Kromě toho je družice vybavena kontrolním zaříze-
ním pro sledování jejího nasměrování, rychlosti, teplot-
ního a energetického stavu satelitu, dále telemetriíl2, ří-
dící jednotkou, pamětí pro altimetrická data a zdrojem
lokačního signálu pro zemskou sledovací síť stanic.

Efemeridy družice použité v našem zpracování byly
na základě měření z kombinované dopplerovské sítě
stanic TRANET/1502-DS počítány v Goddard Space
Flight Center s použitím GEODYN Orbit Programu na
superpočítači Cyber 205. K výpočtu efemerid byl použit

I I Přesněji: SWH - "Significant Wave Height" například viz
[9].
12Propřenos altimetrických měření a ínformací o stavu satelitu
na zemské stanice.
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geopotenciální model Země GEM-T2 a s ním spojené
referenční geodetické parametry. Odhadovaná přesnost
dráhy v radiálním směru je 35-40 cm [10].

Zpřístupněná data zahrnují nejen altimetrická měře-
ní, ale i nezbytné informace pro provedení přístrojo-
vých a fyzikálních korekcí. Jejich názorné shrnutí je na
obr. 1.

Každá hodnota výškového měření musí být nejprve
redukována o korekci na hmotný střed satelitu I], o oh-
niskovou délku radarové antény a o korekci k výškové-
mu referenčnímu bodu - viz [11]. Dále byla na základě
Global Positioning System (GPS) klimatického modelu
ionosféry provedena korekce na časovou prodlevu alti-
metrického signálu v ionosféře. Stejný druh redukce dat
je nutné provést pro troposféru. Pomocí Fleet Numerical
Oceanographic Center (FNOC) NOGAPS modelu byla
provedena korekce plynoucí ze zpoždění signálu v at-
mosféře. Jednak to byla "wet tropospheric correction"
(o vodní páru v troposféře a mraky - [12] a [13]) a po-
dle [12] též "dry tropospheric correction" (korekce at-
mosféry bez mraků). Rozdíl mezi okamžitou geometric-
kou hladinou a radarem měřenou okamžitou hladinou
tvoří SWH korekcel4•

Další kapitolou jsou slapové jevy. Z GDR's družice
GEOSAT jsou odstraněny periodické slapy. Korekce
o zemské slapy je založena na [14] a [15], oceánské slapy
byly separovány na základě [16]. Šlo celkem o 11 kom-
ponent, které byly vzaty do úvahy. Konkrétně to byly
M2, S2, Kl, 01, N2, Pl, K2, Ql, MF, MM a SSA.

Po provedení této redukce dat a ze znalosti přesné
polohy družice je pak možné identifikovat polohu

lJK němu se totiž vztahuje poloha družice. Anténa altimetru je
umistěna mimo něj.
14Yizpředpředešlou poznámku pod čarou.

střední mořské hladiny. Ve formátu GDR je její poloha
vyjádřena pomocí geocentrických souřadnic subsatelit-
ního bodu na referenčním elipsoidu (lAG/1980), defi-
novaném hodnotami

a = 6 378 137 m,
e; = 0,006 694 380,

a výškou nad tímto bodem.
Z pohledu našeho využití dat je zásadní otázkou veli-

kost chyby lokace mořské hladiny. Ta vzniká v důsled-
ku nepřesných efemerid družice, chyby altimetrického
měření a chyb při korekcích. Radiální chyba družice je
pro efemeridu (využívající geopotenciální model GEM-
T2) odhadnuta jako tzv. overlap error v [10]. Pro první
polovinu listopadu 1986 je přibližně 0,30 m. Chyba ra-
darového měření výšky družice nad oceánem je řádu
centimetrů, stejně tak jako přesnost provedených
oprav.

Lze se tedy domnívat, že altimetrická měření satelitu
GEOSAT přinesla možnost detekce střední mořské hla-
diny s maximální odchylkou do 0,40 m v radiálním
směru (t. j. maximální chyba jednoho daného změřené-
ho bodu). A to nám umožní, jak ukáže příští kapitola,
velmi přesný výpočet geopotenciálního rozměrového
faktoru.

Ke zpracováníl5 byla využita data z prvních deseti dnů
ERM družice. To zahrnuje přibližně 900 tisíc pozic.
Z nich byl vybrán, po odstranění zjevně chybných mě-

15pro zpracování dat byl využit sálový počítač BASF, umístěný
v Geofyzikálním ústavu AY ČR, který pracoval do 22. 12.
1993, a osobní počítač s mikroprocesorem Intel 80486/50
MHz.
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ření a měření hladiny oceánu v místech s hloubkou
menší než 2 000 m, vzorek I 947 bodů, rovnoměrně po-
krývající celý časový interval. Pokrytí hladiny oceánů
tímto vzorkem je znázorněno na obr. 2.
Po provedení oprav byla pro tento výběr získána data

reprezentující výšku střední mořské hladiny a geocen-
trickou pozici subsatelitního bodu na referenčním elip-
soidu. To nám přímo umožnilo najít střední geoid a tím
identifikovat nejlepší geopotenciální rozměrový faktor.
S uvážením tří složek potenciálního pole (gravitace, ro-
tace a permanentní slap) máme v celkem standardní
formě (viz např. [7])

kde je

L1gra\ = I + nt2kto ( ~ ) n

(J~k) cos kA + S~k) sin kA) P';,k) (sin C/J),

A _ ~ (~) - 3 I _ nlO) • /h)
LJral - 3 q P [ ri (SIn 'P ],

L1perrn = I ~ kL (; sin2 1':0 _ I)
{
GMrn ( P)3 GM, ( P )3} (10)
GM

- + GM - 11.0) (sin C/J),
rzrn rzs

přičemž p, C/J a A jsou geocentrické souřadnice (vzdále-
nost od počátku, šířka a délka) bodu na geoidu, které

získáme jednoduchou transformací z polohy subsatelit-
ní ho bodu na referenčním elipsoidu a jeho výšky. J~k),
S~k) jsou geopotenciální harmonické koeficienty (Stoke-
sovy parametry) stupně n a řádu k, tlo je délkový faktor,
jenž byl použit k odvození daného geopotenciálního
modelu. (Pozor, nerovná se nutně velké poloose a -
viz dále.) Většinou tlo = 6378 135 až 7 m, pro JGM - I
a 2 bylo užito tlo = 6 378 136,3 m.

P';,k) označuje přidružené Legendrovy funkce. Veliči-
na q je spojena s úhlovou rotační rychlostí Země OJ

vztahem

a f:o reprezentuje sklon zemského rovníku k ekliptice.
Indexy z, m, s se vztahují k Zemi, Měsíci a Slunci, tedy
rzrn a rzs jsou střední velikosti průvodičů Země-Měsic
a Země-Slunce. Loveovo (čti Lávovo, anglicky Love
number) číslo kL se může teoreticky měnit v intervalu
od O do 312. V našem výpočtu jsme ho na doporučení
[6] vzali rovno 0,3.
Z těchto vzorců lze tedy pro každou měřenou GDR

hodnotu reprezentující bod blízký geoidu spočítat Ro.
Je však nutné si uvědomit, že data odpovídají střední
mořské hladině, tedy střednímu geoidu plus SST. Jed-
notlivé hodnoty Ro budou tedy v důsledku lokálních
SST jevů (a chyb měření) rozprostřeny v určitém inter-
valu. Statistické zpracování tohoto souboru nám pak
umožní získat nejpravděpodobnější hodnotu Ro a od-
had její chyby.

1994/204



S použitím modelu GEM-T3 a přidružených geoidic-
kých parametrů tak získáváme střední hodnotu

Ro = 6363 672,40 m (12)

s o~hadem směrodatné odchylky 0,03 m. Rozptyl (chy-
ba Jednoho měření), charakterizující míru variability
hodnot Ro, je pro daný vzorek 1,13 m.
Porovnejme námi získanou hodnotu Ro s jejími pře-

dešlými určenimi, jež také vycházely z altimetrie. Burša
a Šíma 1981 ([17]) použili data z družice GEOS-3, publi-
kovaná Rappem 1979 ([l8]). Vzhledem k tomu, že tehdá
nebylo k dispozici absolutní měřítko pro altimetrická
data, bylo nutno k tomuto účelu použít zemskou velkou
poloosu a = 6378 137,2 m. Potom bylo získáno Ro =
= 6 363 672,40 m. V důsledku toho Ro nebylo nezávis-
lou veličinou. Nicméně, jeho velikost byla stejná jako
(12).
Situace se velice zlepšila, když spolu s altimetrickými

daty bylo dáno i jejich absolutní měřítko. Potom bylo
možno určit Ro již nezávisle a výsledek srovnat s hodno-
tou a. Burša aj. (1992) ([7]) použili data z družice GEO-
SAT, jež v roce 1987 publikovali Cheney aj. [8]16.Jejich
hodnota byla

Ro = (6 363 672,50 ± 0,3) m.

Tato hodnota v rámci chyb zcela odpovídá hodnotě ná-
mi právě odvozené, t. j. (12). Chyba Ro v [7] byla zcela
srovnatelná (a nejspíš menší) s chybou a - nicméně,
byla větší než chyba získaná v námi popisovaném (čili
v tomto) výpočtu - viz další odstavec.

Cílem této kapitoly je provést realistický odhad přesno-
sti hodnoty geopotenciálního rozměrového faktoru ur-
čeného na základě altimetrických měření družice GEO-
SAT. Jednotlivé chyby měření zahrnuté do výpočtu
podrobíme diskusi a pokusíme se minimalizovat jejich
vliv. Ukážeme, jakým způsobem by bylo možné provést
zpřesnění či nezávislé ověření výsledné hodnoty Ro.
Chyby vstupující do výpočtu je možné rozdělit na ty,

které se podílejí na chybě v detekci střední mořské hla-
diny, a ty, které reprezentují naši nepřesnou znalost po-
le, tedy chyby koeficientů řad ve vyjádření (8).
Nejprve tedy uvažujeme chyby doprovázející detekci

střední mořské hladiny. Jejich přehledné shrnutí je pro-
vedeno v [19]. Pro nás není důležitá jen velikost absolut-
ní chyby, ale i její charakteristický interval, na kterém
se projevuje. Máme totiž k dispozici více než deset dnů
měření. To odpovídá asi 143 oběhům a délce zemské
stopy - tzn. průmětu dráhy družice na zemský povrch
("ground track") - 6 miliónů kilometrů. Chyby měře-
ní, které mají charakteristický interval výrazně menší,
dokážeme vhodným statistickým zpracováním v hodno-
tě Ro prakticky eliminovat.
Na dlouhoperiodické chybě se podílí především ne-

přesnost v poloze satelitu. Ta se pro začátek listopadu
1986 odhaduje na 30 cm s charakteristickým intervalem
"ground track" delším než 1O 000 km. Podíl této chyby
na výsledné chybě v Ro lze jen těžko odhadnout. Realis-
tickým odhadem se zdá být hodnota řádu centimetrů.

16Ze stejného zdroje pocházejí i data k odvození v tomto člán-
ku.
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Obr. 4 Rozptyl hodnot Ro podél jednoho oblouku dráhy
družice

Dalším předmětem diskuse je SST. Ta způsobuje od-
chylku jednotlivých hodnot Ro maximálně asi dvou me-
trů od střední hodnoty Ro. Jak však ukazuje statistické
zpracování dat, prostorová proměnlivost SST umožňuje
konzistentně definovat Ro s přesností vyšší než dovoluje
podíl ostatních chyb. Je to způsobeno tím, že záporné
hodnoty SST jsou kompensovány kladnými. (Pokud vo-
da někde přebývá, musí jinde chybět.) Topografie moř-
ské hladiny (SST) je dána dynamickými jevy. Ve static-
kém případě by se všechny hladiny oceánů a moří vy-
rovnaly do stejného potenciálu Wo, který hledáme
a rozptyl hodnot Ro způsobený SST by byl nulový. Pro-
to k odvození správné hodnoty Ro stačí vzít dostatečné
pokrytí oceánů a získané výsledky zprůměrovat. Tím
lze chybu plynoucí z SST účinně eliminovat.
S celým souborem dat byly provedeny statistické te-

sty, které ukázaly na existenci chyb s charakteristickým
intervalem ~ 40000 km (to znamená, že tyto chyby ma-
jí charakteristickou vlnovou délku menší či rovnou než
je jeden oblet Země). Způsob výběru vzorku 1947 bodů
a jeho zpracování v předchozí kapitole však umožnilo
tyto chyby vyloučit. Obr. 3 ukazuje variabilitu hodnot
Ro počítaných z těchto dat.
Vliv SST je také patrný z obr. 4. Zde je ukázána pro-

měnlivost Ro podél jednoho oblouku dráhy letu družice
(od jihu na sever). Jako nezávislá proměnná by mohla
být použita i zeměpisná délka místa měření, anebo čas
měření. Je použita zeměpisná šířka, i když pohyb druži-
ce v šířce není lineární. Odchylky v Ro jsou způsobeny
především vlivy SST.
Statistický odhad směrodatné odchylky, který jsme

provedli v předchozí kapitole, je nutno považovat pou-
ze jako orientační hodnotu. Tento odhad klesá s po-
čtem dat jako 1/ r;;. Vezmeme-Ii větší počet dat, získá-
me nižší hodnotu. V důsledku vysokého počtu bodů
jsme tak získali její nízký odhad, pouhé 0,03 m. To však
není skutečná chyba hodnoty Ro. Ta je především
ovlivněna dlouhoperiodickou chybou v dráze. Statisti-
ka nám proto neposkytne úplnou a pravdivou informa-
ci o skutečné chybě výsledku. Ta je určitě větší.
Vraťme se nyní k druhému zdroji chyb, tedy k defini-

ci ekvipotenciálních ploch. Výraz (7) obsahuje tři členy,
které tyto plochy popisují. První dva členy vyjadřují tí-
hové pole Země. Srovnání několika geopotenciálních
modelů pole ukázalo, že výsledné Ro jen slabě závisí na
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Tab. 2 Závislost výsledného Ro na použitém geopotenciálnim
modelu

Geopotenciální model Ro[m] Ro- R~GM - 2) [ml

GEM-Tl 6363 672.35 - 0.05

GEM-T3 6363672.40 O

JGM-I 6 363 672.41 0.01

JGM-2 6363 672.40 O

jeho výběru. To ukazuje tab. 2., kde jako referenční
hodnota byl vzat výsledek výpočtu pro model JGM 2,
který se však kryje s výsledkem pro GEM-T3. Největší
odchylku má model GEM-Tl. To zcela souhlasí se zku-
šeností, kterou s tímto modelem udělal v jiných přípa-
dech jeden z autorů (Z. Š.)

Změny se očekávaly menší než v [7], kde dosáhly ma-
ximálně 0,15 m. Že však budou - nepřihlédneme-li
k modelu GEM-Tl - v podstatě v rámci centimetrů
nulové, bylo pro autory překvapením, protože pro jed-
notlivé body se hodnoty Ro odlišují v závislosti na mo-
delu mnohem více.

Faktor kL, který je obsažen v permanentním slapo-
vém členu v (10), byl vybrán podle doporučení [6]. To je
velice citlivý bod výpočtu, jelikož permanentní slap mě-
ní objem uzavřený ekvipotenciální plochou. Mění tedy
i hodnotu RÓ7•

Celkově lze tedy říci, že chyba v určení hodnoty Ro je
dána prakticky jenom chybou v dráze družice s charak-
teristickým intervalem delším než lOdní. Lze usuzovat,
že se tato chyba pohybuje v okolí 0,10 m s tím, že pro
její přesnější určení by bylo cenné zpracovat data po-
krývající jiný interval ERM, či využít altimetrických
měření z nezávislého zdroje, například dat družic
ERS-I nebo Topex/Poseidon18•

Altimetrická data družice GEOSAT umožňují určit
hodnotu geopotenciálního rozměrového faktoru. Kon-
krétní zpracování dává jako nejpravděpodobnější hod-
notu

Ro = (6363672,40 ± 0,10) m. (13)

Z Ro (rovnice 12 či 13) ihned plyne

Wo = (62636857,5 ± I) m2 . S-2, (14)

jestliže jsme pro GM použili hodnotu (I).
Bylo prokázáno, že hodnota (13) jen slabě závisí na

parametrech výpočtu. To je velmi důležité, chceme-Ii
používat Ro jako výchozí veličinu k určování jiných pa-
rametrů. Přesnost, konzistentní definice a názorný vý-
znam geopotenciálního rozměrového faktoru umožňuje
doporučit zahrnutí této veličiny do souboru primárnich
geodetických parametrů jako konstantu definující roz-
měry zemského tělesa.

17 Síly, které deformují ekvipotenciální plochy, ale nemění ob-
jem jimi uzavřený, by neměly v dobrém přiblížení měnit podle
[3] hodnotu Ro.
18 To by přispělo i ke zpřesnění výsledků vzhledem k lepším
efemeridám těchto družic.

Je zřejmé, že dosažená přesnost určení Ro není nijak
konečná. Novější altimetrická měření družic spolu se
zpracováním delšího intervalu měření by mohla přinést
další zpřesnění tohoto parametru.

Altimetrická data z družice GEOSAT poskytl pro tu-
to původní práci nezištně Dr. Erricos Pavlis z GSFC
NASA. Sama práce vznikla ve spolupráci Astronomic-
kého ústavu AV ČR v rámci grantu AV ČR č. 30 311
a byla dále grantová na Vojenským topografickým ústa-
vem v Dobrušce. Autoři spolupracovali s Ing. Vladimí-
rem Šilhanem, CSc., Ing. Josefem Faltou, Ing. Draho-
mírem Dušátkem, CSc. a prof. Ing. Milanem Buršou,
DrSc ..
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Neklasické přístupy k řešení
kartografických zobrazení

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,
Praha

Do určité doby byla disciplina, nazývaná nyní matema-
tickou kartografií, pokládána za oblast poměrně uza-
vřenou. Již před několika desetiletími však zvláště v te-
orii byly vyvíjeny některé metody, které nebyly dovede-
ny zpravidla až ke konkrétním zobrazením, např. [3, 17,
18, 23] atd. Meščerjakov v [18] končí svoje vývody tím,
že by bylo třeba, aby problematika byla dále řešena ve
spolupráci kartografa, matematika a programátora.
Jsou ovšem i jiné neklasické metody z poslední doby,
které byly dovedeny do konkrétních výsledků a dokon-
ce u nás užity, např. v [5] řešení, která jsou prováděna
numericko-grafickými postupy. Pod klasickými pří-
stupy k řešení budeme dále rozumět takové metody,
které jsou dosud nejčastěji užívány při základních vý-
kladech matematické kartografie, ve skriptech a učebni-
cích, např. [I, 4]. Zpravidla se tedy jedná o získání zo-
brazOvacích rovnic (závislosti pravoúhlých rovinných
souřadnic x, y na zeměpisných souřadnicích U, V) -
funkcí f, g

poměrně jednoduchou integrací výchozích, daných
podmínek, jako je ekvivalence, ekvidistance v rovno-
běžkách či polednících, konformita v některé úzké třídě
zobrazení, jako jsou např. jednoduchá zobrazení kuže-
lová, válcová, azimutální apod.

Rozvoj výpočetní techniky s vysokou operační rych-
lostí v poslední době umožňuje neomezovat se na jed-
noduché metody, usnadněné jednoduchými požadavky
kladenými apriori na tvar obrazu poledníků a rovnobě-
žek a přistoupit k řešením obecnějším.

Smyslem této práce bude podání hlavních výsledků
takových neklasických metod. Přitom souhrn nebu-
de rozhodně úplný, práce si to nemůže ani klást za
úkol. Spíše půjde o to, aby souhrnným způsobem, bez
vyvozování a matematických vzorců byla podána pod-
stata řešení a výsledky, které se jeví jako základní z hle-
diska ucelených koncepcí a mohou být tedy v budouc-
nu - po potřebné krystalizaci - začleněny do výuky
matematické kartografie na vysoké škole. Tomu odpo-
vídá i jistě neúplné uvedení literatury z posledních de-
setiletí. V něm je ovšem možno nalézt odkazy na další
práce. Pojednání by mělo odborným pracovníkům v ge-
odézii a kartografii, kteří již dříve absolvovali studium
discipliny, ukázat ve stručnosti posun, ke kterému do-
chází a nepochybně ještě dojde především vlivem počí-
tačové techniky a s ní spojených metod. Zájemcům
o tvůrčí rozvoj může předkládaný přehled poskytnout
výchozí orientaci.

Vzhledem k obsáhlosti problematiky a snaze pojmout
do výkladu alespoň ty nejdůležitější metody, je třeba
omluvit místy až rešeršní formu podání, obsahující mís-
ty i vlastní názor (třeba i kritický).

V úvodu zmíněná poměrná jednoduchost klasických
postupů je jistě ovlivněna i požadavkem jednoduché
konstrukce mapy, v níž obraz poledníků a rovnoběžek
je jednoduchý. To souvisí i s dříve používanou výpočet-
ní a zobrazovací technikou. V tom smyslu můžeme kon-
statovat, že i v matematické kartografii nová výpočetní
technika zpětně působí kvalitativně na rozvoj nových
kartografických způsobů. Výsledky, získané neklasický-
mi metodami, jsou zpravidla v obecném tvaru
(obecný tvar poledníků a rovnoběžek v obra-
ze) a jeho specifikací je mnohdy možno získat výsled-
ky známé z klasických metod. Ve specielních případech
může samozřejmě mít jednoduchý tvar obrazu geogra-
fické sítě zvláštní význam v užívání mapy (např. závis-
lost zobrazovaného jevu na zeměpisné šířce, délce atp.).
Proto v žádném případě jednoduchost není možno ani
nyní zcela zamítat jako bezúčelnou. Až praxe může
ukázat, které z klasických výsledků budou dále zacho-
vány, a které budou případně nahrazeny novějšími, vy-
plývajícími z obecnějších neklasických způsobů. Je rov-
něž třeba konstatovat, že některé výsledky klasických
cest jsou z hlediska kartografických charakteristik (hod-
not zkreslení) často uspokojující, takže intuici v histo-
rickém vývoji práce matematických kartografů je mož-
no pokládat za šťastnou. Jindy však mohou neklasické
postupy dávat výsledky lepší.

Výhodou neklasických cest je, že mohou zaplnit m e-
zery v požadavcích, kterým nebylo možno vyhovět
klasickými postupy. Např. někdy nemá smyslu užívat
přísně ekvivalentního zobrazení tam, kde předem víme,
že stačí omezit plošné zkreslení určitým invervalem; ob-
dobně je možno soudit i při extrémním zkreslení úhlo-
vém atd. Při klasických zobrazovacích způsobech jsme
tedy zpravidla v praxi odkázáni na výběr jednoho ze zo-
brazení, která byla vyvozena bez přihlédnutí k daným
limitům hodnot zkreslení, zatímco při neklasic-
kých cestách je často možno tyto limity položit do vín-
ku (matematické formulace) nového zobrazení. Vznikají
tak nové tří d y zo b razení.

Nevýhodou dosud užívané teorie v matematické kar-
tografii je též skutečnost, že dosavadní pohled nedává
možnost exaktnějšího přístupu ku klasifikaci (tří-
d ě ní) kartografických zobrazení. I když je třeba při-
znat, že dosavadní klasifikace je jednoduchá, a tedy
vhodná pro základní pedagogické výklady, neobstojí
pro svoji neúplnost. Je např. známo, že v klasické klasi-
fikaci musí být užíván termín "zobrazení neklasifikova-
ná" nebo "ostatní" apod., protože používané klasifikač-
ní znaky plně nevyčerpávají tématiku. Otázky třídění
jsou ovšem obtížnou problematikou i v mnohých nekar-
tografických vědních oborech.

Operační rychlost výpočetní techniky, užívané zpra-
vidla u neklasických metod, umožňuje zasáhnout i do
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metod hodnocení kartografIckých zobrazení z hledis-
ka zkreslení. Tzv. globální kritéria jsou bez počíta-
čové techniky zpravidla nerealizovatelná.

Uvedené charakteristiky neklasických přístupů dále
blíže osvětlíme.

3. Princip klasifikace zobrazení při neklasickém
přístupu

Dosud užívaná klasifIkace kartografIckých zobrazení
užívá pro třídění charakteristických znaků, kterými je
nejčastěji tvar obrazu poledníků a rovnoběžek, hodnoty
zkreslení ad. To neumožňuje stanovení srovnatelných
tříd zobrazení; např. konformní zobrazení se dvěma
splněnými parciálními diferenciálními rovnicemi jsou
užší třídou zobrazení oproti zobrazení ekvivalentnímu
s rovnicí pouze jednou. Dalším nedostatkem je zmíněná
neúplnost třídění, neboť vytčené charakteristikon úpl-
nost neumožňuje.

V r. 1968 podal Meščerjakov [18] svoji metodu třídění
z genetického hlediska. Autor vychází z tzv. obrácené
úlohy matematické kartografie, která na rozdíl
od tzv. přímé úlohy v klasických metodách hledá
konkrétní tvar funkcíf, gve zobrazovacích rovnicích (I)
z požadavků na předem daný průběh kartografIckých
zkreslení bez apriorních, omezujících a zjednodušují-
cích podmínek. Takovou úlohou se předtím zabýval též
Urmajev (1947), Lisičanskij (1954), ale již Euler (1898)
pro různé referenční plochy.

Volba průběhu hodnot zkreslení ve formulaci zobra-
zení má jistě svá omezení. Víme např., že délkové zkre-
slení nemůže být identicky (v každém bodě a směru)
rovno jedné, zobrazení nemůže být současně konformní
i ekvivalentní apod. Takové podmínky totiž před určují
zobrazovací úlohu a jejich splnění by paradoxně zna-
menalo rozvinutelnost referenční plochy do roviny.

Protože hlavním cílem (alespoň v klasických meto-
dách) je získání funkcí f, g v rovnici (1) a všechna zkre-
slení jsou závislá na jejich čtyřech parciálních deriva-
cích, zakládá autor obrácené úlohy svoji úvahu na da-
ných čtyřech nezávislých charakteristikách, z nichž sta-
noví čtyři parciální derivace, z nich pak funkce f, g pro
(I). Přitom je samozřejmě nutno vzít v úvahu rovnost
smíšených parciálních derivacíIuv = Ivu, guv = gvu, což
tvoří tzv. základní systém (2 rovnice), omezující vý-
chozí formulační volbu. Pojetí obrácené úlohy umožňu-
je pak řešit i klasifIkaci zobrazení z gen e t i c k é h o hl e-
diska, tj. podle cesty, kterou se dourčení základního
systému pro ziskání konkrétního zobrazení provádí.
Z množství všech možných zobrazení (obecně) vznikaji
tzv. "skupiny tříd" (neurčené a určené), jim podřízené
"třídy" (neurčené a určené), dále pak "konkrétní zobra-
zení" přes případné "druhy zobrazení" (názvy vznikly
volným překladem). Např. konformní zobrazení jsou
určenou třídou zobrazení (dány dvě apriorní podmínky,
tj. ortogonalita, dále rovnost zkreslení v polední cích
a rovnoběžkách), zatímco zobrazení ortogonální jsou
určenou skupinou tříd zobrazení (apriorně dána pouze
jedna podmínka, tj. nezkreslenost úhlu mezi polední-
kem a rovnoběžkou).

Metoda Meščerjakovy klasifIkace, která byla výše
pouze naznačena, je jistě z matematického hlediska
exaktnější oproti třídění běžně užívanému, z hlediska
názorného je náročnější, není dosud dostatečně propra-
cována mj. i z hlediska pedagogického a není zatím běž-

ně užívána. I když je genetické hledisko hlediskem jed-
notícím a není třeba užívat řadu dalších klasifIkačních
znaků, přece jenom není jisté, zda právě neklasické me-
tody nenaruší přednosti uvedeného klasifIkačního způ-
sobu (např. metoda uvedená dále v kap. 5). V dalších
výkladech vystačíme s pojmem "třída" zobrazení ve
smyslu skuina, množina konkrétních zobrazení bez bliž-
šího rozlišování hierarchických úrovní.

V klasickém přístupu jsou zobrazení zpravidla hodno-
cena srovnávací metodou. Jsou počítány tabulky hod-
not zkreslení, kresleny ekvideformáty, izometrické křiv-
ky, grafy apod. Takové lokální charakteristiky (zjišťo-
vané pro každé místo) jsou velmi dobře použitelné, má-
me-Ii z několika daných zobrazení zvolit nejvhodnější.
Např. sledujeme-Ii problematiku volby zobrazení pro
Československo v již historické literatuře, postupovali
s velkým zanícením takovým způsobem autoři návrhů
různých zobrazení - Křovák, Fiala a další. Při vyvozo-
vání nových zobrazení je však vhodné zavést pojem
kritérií (charakteristik) globálních, která dovo-
lují přiřadit jedinou charakteristickou hodnotu konkrét-
nímu zobrazení pro konkrétní zobrazovanou oblast [7,
15]. Vyvození takových zobrazení tedy přímo pracuje
např. metodou minimalizace globální hodnoty pro ex-
trémní úhlové zkreslení u zobrazení ekvivalentních
apod. Taková kritéria jsou dvojího druhu: minimaxi-
mální a součtová (variační, integrální). Je mož-
no s nimi v neklasických metodách pracovat zpravidla
pouze při užití počítačové techniky.

V kritériích minimaximálních (extrémních) se ve
zobrazeních pro určitou zobrazovanou oblast užívá ja-
ko charakteristikon pouze interval mezi minimální
a maximální hodnotou zkreslení. Velikost intervalu je
pro zobrazení oblasti charakteristická, interval má být
co nejmenší. Kritérium je podrobně rozpracováno
v konformních zobrazeních do známého Čebyševova te-
orému (Čebyšev-Graveho), požadujícího, aby délkové
zkreslení na hraniční uzavřené křivce bylo konstantní.
Problematika je dále rozpracována Urmajevem [23]
a počítačově aplikována pro Československo v [6, 7].
V nejlepším konformním zobrazení pro Českosloven-
sko lze interval délkového zkreslení snížit na ± 0,08
m/km (Křovákovo zobrazení nevyhovuje plně uvedené-
mu teorému). Obdobně ve třídě ortogonálních ekviva-
lentních zobrazení (zobrazení Eulerova) platí Meščerja-
kovův teorém. Podle něj pro uvedená zobrazení je nej-
lepším z hlediska minimaximálního kritéria takové zo-
brazení, v němž střední poledník, zobrazující se jako
přímka, je křivkou konformity.

Kritéria součtová (variační, integrální) berou
v úvahu hodnotu, získanou metodou integrace (alespoň
přibližné) zkreslení v celé zobrazované oblasti. Je uva-
žována střední hodnota, takže oproti intervalu v před-
chozích kritériích jsou zde uvažovány i hodnoty zkre-
slení uvnitř zobrazované oblasti. Lokální hodnotou pro
integraci může být např. u ekvivalentních zobrazení ex-
trémní úhlové zkreslení (nebo jeho vhodná funkce),
obecně třeba lokální kritérium Airyho, Kavrajského
atd. Počitačová technika v poslední době umožňuje hle-
dat alespoň přibližně typy zobrazení, výhodných podle
uvedených kritérií, např. ve třídě Eulerových zobrazení
[7], nebo obecněji ve třídě ekvivalentních zobrazení

1994/208



Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 10 209

[8, 9] nebo ještě obecněji ve zobrazení obecných (bez
omezení třídou) - [13]. Součtových kritérií je v posled-
ní době užíváno rovněž u zobrazení variavalentních [10,
11] (tj. s předepsaným plošným zkreslením). Obecně se
dá říci, že se jedná o optimalizaci v takových třídách zo-
brazení, v nichž se pro dourčení vyskytují volné para-
metry, funkce, okrajové či počáteční podmínky apod.
Počítačová technika umožňuje modelovat vztah mezi
volnými podmínkami a globální charakteristikou, jak
bude ještě vysvětleno v kap. 6.

Typickým příkladem neklasického přístupu v matema-
tické kartografii je graficko-analytická metoda, které
použil Ginzburg aj. Je založena na metodách numeric-
ké analýzy, rozpracované pro účely matematické karto-
grafie Urmajevem [22]. Jsou to metody experimentální,
navazující na zobrazení polykonická [16].
Náčrt sítě v takovém zobrazení, kde byly vyšetřeny

hodnoty kartografických zkreslení, je experimentálně
přetvářen pro dosažení lepších vlastností (snížení hod-
not zkreslení). Je známo, že všechny hodnoty zkreslení
jsou závislé na hodnotách parciálních derivací lu, Iv,
gu, gvfunkcí v (I). S přesností danou především grafic-
kými pracemi se takové derivace dají zjistit z náčrtu sítě
podle diferenčních vzorců, známých z numerické mate-
matiky, kdy jsou derivace vyjadřovány pomocí hodnot
funkce. Z výsledného náčrtu po experimentálním pro-
vedení korekcí graficko-analytickou cestou se upraví
odečtené pravoúhlé souřadnice při použití polynomů
a interpolačních vzorců tak, aby výsledky tvořily plynu-
lé křivky poledníků a rovnoběžek.
Uvedeným způsobem byla získána celá řada variant

modifikovaných polykonických zobrazení [5], z nichž
některá jsou i u nás užívána pro mapy světa (planisfé-
ry).

Globálních kritérií v kap. 4 je užíváno k optimalizaci -
jak bylo již uvedeno - hledaných zobrazení tak, že ně-
které z nich je položeno do samotné formulace úlohy.
Mluvíme pak o minimaximálním nebo variačním
typu zobrazení.
V obou uvedených typech mohou být hledána zobra-

zení bez omezení dalšími podmínkami. Taková zobra-
zení se někdy nazývají i d e á 1ním i. V literatuře "ideál-
ní" zobrazení pro minimaximální typ nebylo dosud ře-
šeno. Nalezení variačního typu činí potíže; bylo použi-
to aproximativních cest [7], které budou dále uvedeny.
První z nich je možno charakterizovat p o s tup n Ý m

zvyšováním stupně polynomů, nahrazujících zo-
brazovací rovnice (1). Koeficienty v nich jsou určovány
minimalizací hodnoty integrálního kritéria (charakteris-
tického funkcionálu), v němž je užito vzhledem k for-
mulaci úlohy (není dalších podmínek) lokálního krité-

ria Airyho ~ [(a - 1)2 + (b - 1)2], pracujícího s hodno-

tami a, b poloos Tissotovy indikatrix. Stupeň obou po-
lynomů pro souřadnice x, y je postupně zvyšován až do
vyhovující hodnoty globálního kritéria. Řešení je vždy
dovedeno linearizací k systému lineárních rovnic pro

hledané koeficienty a výsledky jsou korigovány plně-
ním tzv. přirozených okrajových podmínek, platných
pro úlohy odpovídajících variačních úloh.
Druhou aproximativní cestu, které bylo pro nalezení

"ideálního" zobrazení užito, tvoří transformace
vhodně zvoleného zobrazení. Metoda je založena
na přetvoření zobrazení o daných zobrazovacích rovni-
cích a souřadnicích -'Q, Yo, k nimž hledáme doplňky .1x,
.1y, takže výsledné souřadnice jsou pak x = -'Q + .1x,
y = Yo + .1y. Výchozí zobrazení (-'Q, Yo) je voleno jako
vhodné především z hlediska zkreslení. Pro hledané do-
plňky .1x, .1y je užito polynomů, jejichž koeficienty hle-
dáme - analogicky jako u předchozí metody - z pod-
mínky minima charakteristického funkcionálu vyjádře-
ného jako funkci koeficientů. Úloha je rovněž dovede-
na k řešení systému lineárních rovnic. Nalezené výsled-
né souřadnice x, y je případně možno pokládat za vý-
chozí -'Q, Yo a celý postup ještě opakovat.
Jiným řešením "ideálního" zobrazení (bez dalších

podmínek) je metoda volné regulace plošného
a extrémního úhlového zkreslení [13]. Je známo,
že nejdůležitějšími a nejužívanějšími charakteristikami
map malých měřítek jsou plošné a extrémní úhlové
zkreslení. Proto jsou při této metodě užívána dvě glo-
bální kritéria, totiž Ip (jako integrální hodnota pro ploš-
né zkreslení P ve zobrazovaném území) a dále hodnota
Is (pro extrémní úhlové zkreslení). Zobrazení je možno
nazvat polynomiálním, protože úloha je řešena při
užití polynomů 5. stupně pro hledané souřadnice x, y.
Zvolíme-li např. různé hodnoty Iso pak ke každé z nich
můžeme minimalizací výrazu Ip získat koeficienty zcela
konkrétního zobrazení a naopak. Každé z této dvojice
odpovídá konkrétní optimální ("ideální") zobrazení,
v němž ovšem je jedna z obou charakteristik volena.
Dvojice hodnot Iso Ip vytvářejí křivku, takže nejsme
omezeni na jediné takové optimální zobrazení, ale k vý-
běru máme jejich jednoparametrické množství.
Neklasických metod je užito též pro získání několika

tříd zobrazení (ve smyslu Meščerjakovovy klasifika-
ce "určených tříd" zobrazení), které jsou charakterizo-
vány dvěma požadavky v nezávislých charak-
teristikách zobrazení. Takovými požadavky mohou
být ekvivalence (plošné zkreslení P = 1), ekvidistance
v polední cích (délkové zkreslení v poledníku mp = I),
ekvidistance v rovnoběžkách (délkové zkreslení v rov-
noběžce mr = 1), ortogonalita (zkreslení úhlu mezi po-
ledníkem a rovnoběžkou e = O). Je zřejmé, že jejich

kombinací po dvou dostaneme (i) = 6 dvojic nezávis-

lých podmínek, z nichž každá zřejmě určuje dvěma par-
ciálními diferenciálními rovnicemi třídu zobrazení s ně-
jakou volnou podmínkou (počáteční, okrajovou). Jestli-
že tedy v klasické teorii, např. u zobrazení jednodu-
chých, platí, že takové zobrazení nemůže být ekvidi-
stantní současně v polednících i rovnoběžkách, pak
obecně platí, že je celá třída ("určená třída") takových
zobrazení. Obdobné poznatky vyplývají i z jiných kom-
binací vlastností. Realizace je ukázána v (7) např. pro
ekvivalentní zobrazení současně ekvidistantní v po led-
nících, zobrazení ekvidistantní v polednících i rovno-
běžkách, ortogonální zobrazení ekvivalentní (Eulero-
va), ortogonální zobrazení ekvidistantní v polednících,
ortogonální zobrazení ekvidistantní v rovnoběžkách.
Třída konformních zobrazení byla důkladně propraco-
vána Čebyševem, jak bylo již dříve uvedeno. V [7] jsou
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současně ukázány i třídy zobrazení s malým plošným
zkreslením, v [18] jsou pojednána též zobrazení "kvazi-
konformní".

V poslední době byly též podrobně rozpracovány
obecněji třídy jednoduchých zobrazení [20], [21]. Pyšek
ukazuje, že obecnost přístupu přináší i zde možnosti ve
volných parametrech, využitelných pro zvýšení kvality
nebo rozšíření možností takových zobrazení z hledisek
kartografických zkreslení.

Pro některé třídy zobrazení v jejich obecném případě
nemá matematika exaktní metody řešení parciálních di-
ferenciálních rovnic. Je ovšem možno se někdy spokojit
s řešením přibližným. Např. jsou to řešení diferen-
čními metodami, kdy parciální derivace nahrazuje-
me aproximativně výrazy z diferencí. V takových řeše-
ních se pak dostává do popředí, vedle zjištění kroku
potřebného pro požadovanou přesnost, stabilita nume-
rického procesu na počítači. Nehledáme zde zobrazova-
cí rovnice (1) jako analytický vztah mezi zeměpisnými
souřadnicemi U, V na referenční kouli a x, y v rovině
obrazu, ale spokojíme se s výslednou tabulkou, číselně
vyjadřující ke dvojicím proměnných U, V souřadnice
rovinné x, y a požadovaná zkreslení nebo i jiné charak-
teristiky. I zde je možno provádět optimalizaci při užití
počítače, kterým je možno modelovat z á v i s los t hod-
noty globálního kritéria na počáteční pod-
mínce [7, 11].

Zatímco pojem ekvivalentních zobrazení (plošné zkre-
slení je identicky rovno jedné) je v kartografické litera-
tuře vžitý již dlouhou dobu, pojem zobrazení variava-
lentních se užívá teprve v poslední době hlavně v sou-
vislosti s anamorfózou mapy, které je věnována po-
zornost např. v [12, 19, 24, 25]. Vachramejeva a Buga-
jevskij [24] uvádějí názor, že anamorfované mapy jsou
charakterizovány zvláštními podmínkami zobrazení a je
třeba rozpracovat nová zobrazení, protože tradiční kar-
tografická zobrazení nemohou být užita. S tímto názo-
rem je třeba souhlasit. Svážeme-li např. zobrazení se
speciálním obsahem mapy tak, aby plochy odpovídaly
kvantitě nějakého geografického jevu (např. ekvidemic-
ké mapy), pak se z hlediska matematickokartografické-
ho jedná o tzv. variavalentní zobrazení s předem
daným, požadovaným plošným zkreslením, v němž je
tedy plošné zkreslení danou funkcí obou zeměpisných
souřadnic. Známé ekvivalentní zobrazení je pak možno
pokládat za specifický případ zobrazení variavalentní-
ho. V některých případech může být požadováno, aby
plošné zkreslení bylo funkcí pouze jedné z obou země-
pisných souřadnic. Vasilevskij hledá [25] variavalentní
zobrazení grafickým přetvářením zobrazení ekvivalent-
ních, ale snaží se dát anamorfovaným mapám matema-
tický základ. Jeho výsledků užívá Bugajevskij [2], který
je dále rozpracovává do konkrétních výsledků. Dílčí vý-
sledky přináší též práce [12] (třída variavalelttních zo-
brazení pseudocylindrických), obsáhleji a obecněji se
problematice věnují práce [10, 11, 14]; jejich podstatu
dále uvedeme.

Dá se říci, že prvořadým úkolem je matematické vy-
jádření závislosti plošného zkreslení P( U, V) na daných
hodnotách sledovaného jevu podle polohy bodu. Jedna

z možných metod takového řešení charakteristické
funkce je uvedena v naší práci [14], kde pro plošné
zkreslení z jeho daných hodnot je užito takového poly-
nomu, který nemůže nabývat záporných hodnot (zápor-
né plošné zkreslení by znamenalo křížení poledníků ve
výsledném obrazu geografické sítě). Je samozřejmě
možné podle vhodnosti pro uvažovanou oblast ověřo-
vat experimentálně i jiné aproximativní funkce.

Jestliže je stanovena charakteristická funkce, tj. v na-
šem případě podle [14] koeficienty charakteristického
polynomu vystihujícího požadovaný průběh plošného
zkreslení, pak řešením variavalentního zobrazení je na-
lezení takového zobrazovacího způsobu, který vede
k požadovaným hodnotám P. Z předchozích výkladů
vyplývá, že takových variavalentních zobrazení je celá
řada, právě tak jako zobrazení ekvivalentních, neboť
podle definice je pro dvě funkce podle (1) dána pouze
jedna parciální diferenciální rovnice

(indexy označují parciální derivace). Podle Meščerjako-
va se tedy jedná o "určenou skupinu tříd". Naše řešení
[10] vychází ze známé matematické metody pro neho-
mogenní lineární parciální diferenciální rovnice první-
ho řádu ve dvou proměnných. Obsahuje volné funkce,
které je třeba dourčit pro nalezení konkrétního zobraze-
ní. Dourčení skýtá i možnost optimalizace podle globál-
ního kritéria sestaveného pro extrémní úhlové zkresle-
ní. Pro variavalentní zobrazení se osvědčilo kritérium
v literatuře dosud neužívané, které uvažuje plošná zkre-
slení v určitém bodě jako jakési váhy pro funkci ex-
trémního úhlového zkreslení. Pro naše řešení je tedy
opět charakteristická obecnost (dříve již zmíněná v 6.
kapitole), umožňující rozmanitá řešení variavalentních
zobrazení v jejich třídě. Výsledky jsou pak získány
v klasické podobě zobrazovacích rovnic (1).

Užší třídou jsou variavalentní zobrazení, splňující na-
víc podmínku ortogonality. Je to jistá analogie Eule-
rových zobrazení (ortogonálních ekvivalentních). Dá se
totiž ukázat [7, 11], že z hlediska lokálního pro extrémní
úhlové zkreslení jsou ortogonální zobrazení nejvýhod-
nější. Proto je ortogonalita, v Eulerových zobrazeních
uvažována pro ekvivalentní zobrazení důležitá a byla
námi zvolena jako druhá podmínka pro zobrazení vari-
avalentní. V práci [11] podáváme řešení, jehož výsled-
kem (podobně jako v konci 6. kap.) nejsou zobrazovací
rovnice, ale tabulka číselných souřadnic, příp. charakte-
ristik zobrazení. Užijeme-li vedle plošného zkreslení P
pro extrémní zkreslení úhlové .1w s výhodou funkce T
= 1 + 2tg2 (.1wl2), dají se vyvodit vedle uvedené vý-
hodnosti ortogonality pro variavalentní zobrazení dvě
základní dieferenciální rovnice pro řešení parciálních
derivací Iv, gv při známém plošném zkreslení P (naše
daná charakteristika variavalentního zobrazení) a dále
parciálních derivací Iu, g u. Uvedená závislost usnad-
ňuje řešení diferenční metodou, při níž (viz dříve kap.
6) jsou parciální derivace nahrazeny výrazy z diferencí.
Volná zůstává počáteční podmínka. Počítačově mode-
lujeme její vztah k hodnotě globálního kritéria a dostá-
váme konkretní variavalentní ortogonální zobrazení
v optimalizované variantě. Ukazuje se, že se dá dosáh-
nout přesnosti výsledků, vyhovující účelu zobrazení.
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8. Závěr, k otázce zařazení nových metod
do pedagogického procesu

Byly uvedeny stručně některé nové metody uZlvané
v matematické kartografii v poslední době, díky přede-
vším možnostem nové výpočetní techniky. Zatím jen
poměrně málo absolventů mělo možnost se s takovými
neklasickými metodami seznámit. Předchozí text uka-
zuje, že nové metody nevykrystalizovaly do uceleného
systému, takže výuka se provádí, s menšími výjimkami,
klasickou cestou. Dá se však předpokládat, že může do-
jít během určité doby ke změnám. Zatím se neklasické
metody postupně stávají předmětem úvah a výkladů ve
volitelných, nadstavbových předmětech a tedy se dostá-
vají jen k některým vysokoškolským studentům. Taková
výuka je vzhledem k uvedené povaze obsahu předmětů
vedena kombinovanou formou, kdy po výkladu urči-
tých partií je uplatňována převážně seminární forma
s případnými domácími pracemi nebo dokonce pak
pracemi diplomovými u takových studentů, kteří proje-
ví o látku větší zájem.
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Meranie priestorovej polohy
podzemného privádzača vody
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doc. Ing. Ernest Bučko. CSc.•

katedra geodetických základov Stavebnej fakulty
STU v Bratislave

Vodné dielo Bystrá-Piesok bolo budované od roku
1903. Tunelový privádzač vody bol vybudovaný ako de-
rivačný kanál [I) od hate na sútoku potokov Bystrianka
a Štiavnička na zásobovanie starého závodu v Podbre-
zovej a nového závodu Švermových železiarní v Piesku
technologickou vodou a súčasne slúži na výrobu elek-
trickej energie vo vodnej elektrárni Piesok. Od opravy
v roku 1969 slúži bez vačších zásahov, takže na mno-
hých úsekoch je jeho stav nevyhovujúci.
Dósledkom výstavby tunela vo výkopovej ryhe (70 %

celkovej dížky) je, že smerové vedenie trasy skoro po
vrstevnici je závislé na pomerne členitej morfológii reli-
éfu (obr. I) a počas prevádzky došlo na viacerých mie-
stach k poškodeniu stavby. Za hlavnú príčinu poškode-
nia privádzača, okrem vymiel'ania dna splavneninami,
rozrušovania ostenia mrazom s presakovaním podzem-
nej vody, treba považovať účinky koreňov vegetácie,
najma drevín na ostenie [2), ako následok súčasného za-
lesnenia terénu nad hlbenými úsekmi privádzača.
Privádzač je betónový tunel kruhového profilu s prie-

merom 1,7 m a pri dÍžke 4 819,66 m má skutočný celko-
vý spád 6,526 m (priemerný sklon 1,35 %0), pričom jed-
notný pozdÍžny sklOh uvádzaný v projekte je 1,34 %0'
Jedným z prvých a rozhodujúcich podkladov pre pro-
jekt rekonštrukcie privádzača bolo presné určenie jeho
skutočnej priestorovej polohy.
Na získanie predbežného obrazu pre plánovanie me-

račských prác bola k dispozícii kópia katastrálnej mapy
v mierke 1:2 880 so zákresom výkopovej rýhy tunel a
a Štátna mapa 1:5 000 - odvodená (ŠMO 5) s výškopi-
som (vrstevnicový interal 5 m). Pretože katastrálna ma-
pa nedáva obraz o polohe privádzača s ohl'adom na
morfológiu reliéfu, bolo vhodné pretransformovať foto-
reprodukčným spósobom polohopis katastrálnej mapy
do ŠMO 5. Reprodukcia pracovnej kópie ŠMO 5 s po-
lohopisom z katastrálnej mapy na obr. I potvrdzuje sú-
lad medzi trasou privádzača a morfológiou reliéfu.
Perspektívny pohl'ad skutočného stavu privádzača je

na obr. 2.

Volba prístrojového vybavenia a metódy merania závi-
seli na nasledujúcich požiadavkách na zmeranie prie-
storovej polohy banského diela:
- zmerať banské dielo v najkratšom možnom čase bez
prerušenia merania,

- dosiahnuť presnosť pod 10 mm,
- uskutočniť meranie v obmedzenom priestore (prie-
mer tunel a 1,7 m) v nepriaznivých podmienkach
(tma, voda).
Z dostupného prístrojového vybavenia prišiel do úva-

hy ako najvýkonnejší teodolit Wild T2000S s nasadzo-
vacím dial'komerom D15. Rozhodujúcim vylučujúcim
faktorom prístroja Zeiss (Jena) EOT 2000 popri nižšej
rýchlosti merania bola jeho výška, ktorá neumožňovala
meranie v tuneli pri postavení statívu tak, aby ho bolo
možno obísť.
Ciel'om rekognoskácie daného bodového pol'a bol o

zistenie možnosti pripojenia polygónového ťahu a určo-
vaných osových bodov privádzača na súradnicový sy-
stém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej
(S-JTSK). Z póvodne vybudovanej polygónovej siete
v Bystrej bolo možné spol'ahlivo identifikovať len dvoji-
cu polygónových bodov č. 617 a 618 so vzájomnou zá-
merou. Trigonometrický bod Č. 33 nad Bystrou bol zni-
čený a výsledky nového merania, ktoré robila Geodé-
zia, n. p., Žilina, mali byť k dispozícii až v priebehu
budúceho roka. V obci Valaská (Piesok) sa z póvodné-
ho poriečneho polygónového ťahu zachoval polygóno-
vý bod Č. 544 s možnosťou smerovej orientácie na trigo-
nometrický bod Č. 29 (murovaný továrenský komín
v Podbrezovej). Na základe výsledkov rekognoskácie
bodového pol'a sa dalo predpokladať, že vzhl'adom na
zničenie trigonometrického bodu Č. 33 nad Bystrou tre-
ba rátať s určitým stupňom nehomogénnosti daného
bodového pol'a. Z hl'adiska požadovanej presnosti a pri
danom prístrojovom vybavení by bolo bývalo vhodnej-
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šie zhustiť bodové pole, avšak čas bol príliš krátky aj na
prípravu a zvládnutie aj samotného zmerania polygóno-
vého ťahu a lomových bodov privádzača.

Hlavným ciel'om rekognoskácie privádzača bolo ur-
čenie predbežného počtu lomových bodov (stanovísk
polygónového ťahu) ako aj následná volba postupu me-
rania. V danom prípade bol totiž rozhodujúcim a časo-
ve obmedzujúcim faktorom, sprevádzajúcim celý prie-
beh prác, pokial' možno minimálny čas odstavenia vody
do privádzača ako dosledok nedostatku úžitkovej vody
pre železiarne v Podbrezovej. Aj napriek tomu, že hlav-
ným poslaním privádzača je prívod vody ako zdroja vý-
roby elektrickej energie pre železiarne, v októbri a v no-
vembri roku 1987 sa po mimoriadne suchom lete a jese-
ni stal privádzač kl'účovým dodávatel'om úžitkovej vo-
dy. Dosledkom toho bolo, že dížka trvania odstaveni a
vody sa plánovala nie na dni, ale na hodiny, z čoho vy-
plynula aj požiadavka na meranie celého privádzača
podl'a možnosti bez prerušenia.

Výsledkom rekognoskácie tunela bolo 185 osových
lomových bodov a 48 šácht, ktoré definovali priestoro-
vú polohu privádzača tak smerove ako aj výškove. SÚ-
časťou prípravných prác pred vlastným meraním bol a
stabilizácia osových bodov v strope privádzača. Ich po-
lohu sme vytýčili prevážením polovice priemeru tunela
na strop. Osové body sú stabilizované ocel'ovými klin-
cami nastrelenými do stropu privádzača a ich približnú
polohu udáva asi 20 cm vysoké červené číslo bodu na
l'avej strane v smere toku. Predmetom merania boli tiež
šachty rozložené viac-menej rovnomerne pozdíž privád-
zača a číslované priebežne v smere toku od vstupnej
šachty v strážnom domku privádzača v Bystrej. Meraný
osový bod šachty signalizuje červená bodka v strope
privádzača pod číslom šachty.

Tak pri rekognoskácii tunel a ako aj počas stabilizácie
osových bodov vystúpil do popredia problém osvetle-
nia - jedna zo základných podmienok úspešného
zvládnutia meračských prác, pokial' možno bez preruše-
nia. Vel'mi dobre sa osvedčil elektrický lampáš T 396
s možnosťou uchytenia na hlave s dvoma ceruzkovými
baterkami, ktoré vydržali nepretržite svietiť v priemere
1,5 h.

Dosledkom požiadavky zabezpečiť rýchlosť merania,
pri súčasnom dodržaní primeranej presnosti, bolo roz-
hodnutie merať polygónový ťah trojpodstavcovou sú-
stavou so závislou centráciou s prechodnými stanovis-
kami. Časové obmedzenie dané limitovaným odstave-
ním vody v tuneli vylúčilo možnosť trvalej stabilizácie
stanoví sk a z toho vyplývajúce centrovanie prístroja
tým skor, že postavenie statívu v osi tunel a by nedovoli-
lo pri kruhovom profile 1,7 m ani meračovi ani pomoc-
níkom obísť statív bez rizika porušeniil jeho polohy.
Z toho vyplynulo jednotné excentrické postavenie statí-
vu s dvoma nohami vysunutými na dížku 1,20 m osade-
nými v dne (v osi) privádzača a s treťou nohou (1,00 m)
v boku dna privádzača, čo ešte umožňovalo pri meraní
obchádzenie a spol'ahlivú manipuláciu s prístrojom
(obr. 3).

Mimoriadny nedostatok úžitkovej vody v železiarňach
dovolil odstavenie vody najviac na 24 hodín. Táto sku-
točnosť vyžadovala aj zabezpečenie čo najvačšej plynu-
losti meračských prác. Optimálne zloženie meračskej
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skupiny vyplývalo z pripravných prác a tvorilo ju 6 pra-
covníkov: merač, zapisovatel', dvaja pracovníci pre ob-
sluhu odrazových systémov (zrkadiel) a dvaja pracovní-
ci na stavanie statívov. Systém Wild T2000S je síce vy-
bavený registračným zariadením GRE3, ktoré však
v danom prípade nebolo k dispozicii, takže bol potreb-
ný zapisovatel'. Súčasťou prístrojového vybaveni a boli
kvoli plynulosti meračských prác štyri statívy. Dvojica
pracovníkov, ktorá išla vpredu so štvrtým statívom, sú-
časne vyberala stanoviská. Pretože vnútorný betónový
povrch privádzača bol hladký, bol o treba na uchytenie
noh statívu vyseknúť do betónu jamky, čím sa spol'ahli-
vo zabezpečila jeho stabilita počas merania podl'a
obr. 3.

Jednou z výhod postupu merania s prechodnými sta-
noviskami je, že vlastné meračské práce postupujú po-
merne rýchlo a chyby v dostredení prístroja a signálov
sú prakticky zanedbatel'né. To je vel'mi doležité v prípa-
de častých výrazných smerových zmien, s vysokým po-
čtom krátkych polygónových strán - v danom prípade
je 40 % polygónových strán kratších ako 20 m, z toho
štvrtina kratších ako 10m.

Vlastné meranie potom zahrňovalo určenie priestoro-
vej polohy troch skupín bodov:
- polygónové body určené ako prechodné stanoviská

definované stativmi so závislou centráciou s dvoji-
tým meraním dížok a prevýšení,

- osové body stabilizované nastrelenými klincami
v strope privádzača, určené polárne z najbližšieho
polygónového bodu,

- šachty, definované osovým bodom (červená bodka
v strope) na čelnej stene šachty v smere toku.
Na meranie osových bodov v strope mal držiak odra-

zového hranola dutý koniec, ktorý sa nasunul na nastre-
lený kliniec.

Vodorovné uhly v polygónovom ťahu sa merali v jed-
nej polohe ďalekohl'adu (kolimačná chyba teodolitu
Wild T2000S má prakticky nulovú hodnotu), prevýše-
nia aj dížky sa merali dvojmo (napred aj nazad). V po-
radí merania sa najprv merali polygónové body a po-
tom osové body privádzača a šachty. Z celkového počtu
165 vrchol ov polygónového ťahu bolo 148 vnútri tune-
la. Spolu s pripojením obidvoch koncových bodov v tu-
neli na body vonku, trvalo meranie 20 hodín s jednou
prestávkou na jedenie. Za tento čas sa spotrebovalo asi
150 ceruzkových bateriek, pričom elektrický lampáš
T396 sa výrobne osvedčil pri všetkých druhoch prác.

Vonkajšia časť polygónového ťahu s pripojením na
S-JTSK na bode poriečného polygónového ťahu zahfňa
25 bodov s dížkami v rozpatí 4,5 až I 066 m.

Vysoká presnosť prístroja Wild T2000S (stredná chyba
merania vodorovného uhla 0,5" a meranej dlžky
0,005 m) zabezpečuje podstatne vyššiu homogénnosť si-
ete určovaných bodov, ako dané bodové pole v okolí
privádzača. Bod č. 544 je bodom poriečneho polygóno-
vého ťahu v obci Piesok a dial'komerom meraná dížka
medzi dvojicou daných bodov Č. 617 a 618 zapojených
do polygónového ťahu v obci Bystrá sa líšila od dížky
vypočítanej zo súradníc o 0,22 m. Preto na základe roz-

boru uvedených skutočností bol o v mimoriadnej časo-
vej tiesni najvhodnejšie vypočítať meraný polygónový
ťah ako uzavretý s pripojením na S-JTSK na bode
Č. 544 s orientáciou na trigonometrický bod č.29. Na
kontrolu smerového pootočeni a uzavretého polygóno-
vého ťahu v obci Bystrá sme využili bod Č. 617.

Krajná uhlová odchýlka je podl'a smerníc pre hlavné
polygónové ťahy L10) = 0,1284 gon a skutočná uhlová
odchýlka 00) = 0,0063 gon. Krajná polohová odchýlka
pre hlavné polygónové ťahy je L1s = 1,04 m a skutočná
polohová odchýlka je Os = 0,447 m, vypočítaná zo sú-
radnicových odchýlok

Súradnicové vyrovnanie uzavretého polygónového
ťahu podl'a [4] rozdelením súradnicových odchýlok
úmerne súradnicovým rozdielom ak je pomer najkratšej
a najdlhšej strany menší ako 0,25, neprichádza pri pou-
žití uvedeného dial'komeru ani napriek danému pome-
ru 0,004 do úvahy. Pri takomto rozdelení opráv by totiž
pripadlo len na 3 najdlhšie polygónové strany (2 %
z celkového počtu strán) až 26 % z celkovej odchýlky
Oy, čo by v danom prípade bol o v rozpore s presnosťou
merania dížok. Preto súradnicové odchýlky boli rozde-
lené rovnomerne. Prehl'ad o percentuálnom rozloženi
dížok v polygónovom ťahu udáva tab. I.

Polohové súradnice osových bodov a šácht boli me-
rané polárnou metódou z polohového bodového pol'a
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Tab. 1 kde značí d = 50 m priemernú dížku polygónovej strany,
c = 0,9Q priemerný výškový uhol,

md = 0,005 m presnosť merania dÍžok,
mf = 0,5" presnosť merania výškových uhlov

Výšky osových bodov a šácht sú podl'a toho praktic-
ky určené s rovnakou presnosťou ako výšky príslušných
stanoví sk prístroja.

Percentuálne rozloženie dížok v polygóne

Dížky Počet Počet

(m) dížok v%

0-5 2 I
5-10 16 10

v tuneli 10-20 47 29
20-50 56 34
50-100 21 13

0-5 I -

na povrchu 100-200 15 9
200-500 4 2
500-1100 3 2

I 9997.015 165 100

určeného uzavretým polygónovým ťahom. Presnosť ur-
čenia polohy osových bodov vzhl'adom na príslušný
bod polygónového ťahu vypočítame zo vzťahov:

I

mv = [(cosa md)2 + (dsina ~a rr- = 0,004 m, (4-1)

I

mx = [(Sina md)2 + ( d cosa ~a rr = 0,004 m, (4-2)

1

mp = Cm} + mnI = 0,006 m. (4-3)

Z uvedených hodnát stredných chýb vyplýva, že po-
lohová presnosť osových bodov a šácht je prakticky
rovná presnosti určenia stanovísk prístroja.

Výšky osových bodov a šácht sa určili trigonometrickou
niveláciou súčasne s polohovým meraním v baltskom
výškovom systéme - po vyrovnaní. Výškove bol poly-
gónový ťah pripojený na bod Česko-slovenskej jednot-
nej nivelačnej siete (ČSJNS) v obci Bystrá s overením
jeho výšky na susednom bode ČSJNS. Výpočet výšok
vychádzal z priemerov prevýšení meraných v polygóno-
vom ťahu tam a spať, ako uzavretý nivelačný ťah. Kraj-
ná výšková odchýlka bola A,raj = 20 mm ..fR (R je dížka
nivelačného oddielu) a výškový uzáver udávala odchýl-
ka 0,095 m. Spol'ahlivosť výškového vyrovnania kontro-
lovala výška bodu 544 (Valaská - Piesok), pričom od-
chýlka medzi danou a vyrovnanou výškou bol a 5 mm.
Výškovú presnosť určenia osových bodov a šácht

vzhl'adom na príslušný bod polygónového ťahu určuje
vzťah pre strednú výškovú chybu:

[ ( d ~f )2 + (tg c md)2]+ = 0,4 mm, (4-4)
cos cp

Podl'a kritérií presnosti banských polygónových ťahov,
a to tak polohovej ako aj výškovej [4], možno dosiahnu-
té výsledky zaradiť do kategórie výsledkov vel'mi pres-
ných meraní.
Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov, na rozdiel od

bežných prác, treba v danom prípade popri presnosti
vysoko hodnotiť aj fyzickú a psychickú kondíciu a z to-
ho vyplývajúci výkon celej meračskej skupiny vo vše-
obecnosti a zvlášť výkon merača a zapisovatel'a. Praco-
vať presne a s maximálnou spol'ahlivosťou 21 hodín len
s krátkou prestávkou v takých ťažkých podmienkach
a navyše pod časovým tlakom bez hrubej chyby vyžadu-
je vysoký stupeň fyzickej a psychickej zdatnosti a kla-
die vysoké nároky na koncentráciu.

Jedným z rozhodujúcich podkladov na rekonštrukciu
tunelového privádzača vody Bystrá-Piesok bolo určenie
jeho skutočnej priestorovej polohy. Podmienkou dodr-
žať jednak vel'mi prísny časový limit daný odstavením
vody aj požadovanú presnosť umožnilo využitie prístro-
jovej zostavy Wild T2000S a DI5.

Výsledkom prípravy a organizácie meračských prác
bol o zmeranie jednak priestorového polygónu metódou
prechodných stanovísk, ale hlavne lomových osových
bodov tunela v ťažkých podmienkach. Meraním zistený
skutočný sklon nivelety dna privádzača je na rozdiel od
projektom udávaného jednotného pozdÍžneho sklonu
vel'mi premenlivý, ako dásledok nerovnomerného sada-
nia stlačitel'ného podložia a zlom ov, ako aj pokles ov os-
tenia v miestach prechodu z nestlačítel'ného na stlači-
tel'né podložie.
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Vládní návrh zákona
České republiky o zeměměřictví

Ing. Miloslav Muller.
feský úřad zeměměřický a katastrální

Vláda České republiky schválila dne 15. června 1994
návrh zákona o zeměměřictví a o změně některých zá-
konů souvisejících s jeho zavedením. Výsledné znění
návrhu tohoto zákona, v kterém je promítnuto podle
usnesení vlády č. 330 stanovisko předsedy Legislativní
rady vlády a upřesnění z jednání vlády, je jako vládní
návrh zákona (dále jen "návrh zákona") předložen
k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky.

Tím byla uzavřena jedna velmi významná část legi-
slativní přípravy návrhu zákona, na které se aktivně po-
dílela široká sféra orgánů státní správy a osob, působí-
cích na úseku zeměměřické teorie a praxe. Celá legisla-
tivní příprava návrhu zákona a jeho projednávání je
poměrně náročným zákonodárným procesem. V jeho
průběhu mohou ještě zákonodárné orgány návrh záko-
na dále upravovat, aby co nejlépe vyhovoval právnímu
pořádku na úseku občanskoprávních vztahů, správní-
mu, obchodnímu a trestnímu právu apod.

Návrhem zákona je dokončována přestavba komple-
xu právních předpisů, kterými byla v minulém období
upravena působnost orgánů státní správy a dalších
osob na úseku geodézie a kartografie a evidence nemo-
vitostí. Je čtvrtým zákonem, jehož přípravu zajišťoval
Český úřad zeměměřický a katastrální. Návrh zákona
bude rozhodující pro konstituování působnosti a práv-
ního postavení profesních fyzických a právnických
osob i orgánů státní správy. Svými ustanoveními navíc
dotváří výkon činností upravených např. zákony České
národní rady č. 344/1992 Sb., o kat astru nemovitostí
České republiky, a č. 359/1992 Sb., o zeměměřických
a katastrálních orgánech, které nebylo možné vlivem
absence zeměměřického zákona dostatečně vymezit.

Schválením návrhu zákona vládou České republiky
byla dovršena komplikovaná a poměrně dlouhá cesta
jeho počáteční legislativní přípravy. Příčinu lze hledat
zejména v tom, že v předcházejících návrzích zákona
šlo o prosazování některých zájmů a neadekvátních po-
žadavků na zákonné pravomoci, které překročily akcep-
tovatelné meze jejich přijetí výkonnými a zákonodárný-
mi orgány. Náprava těchto záměrů v novém znění záko-
na a příprava jeho nové koncepce byla však prezentová-
na na některých odborných akcích a v bulletinech pro-
fesních sdružení mnohdy jednostranně a v některých
případech i za cenu překročení etických mezí. Cílem to-
hoto článku je proto poskytnout odborné veřejnosti
nezkreslený stručný obraz o přípravě návrhu zákona
a o jeho obsahu.

Legislativní příprava dílčí novely federálně platného
zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, byla za-

hájena již začátkem roku 1991. V dohodě mezi tehdejší-
mi republikovými ústředními orgány státní správy geo-
dézie a kartografie (ČÚGK a SÚGK) byla zpracováním
novely pověřena česká strana. Hlavním cílem připravo-
vaných změn a doplňků bylo umožnit podnikání v geo-
detických a kartografických činnostech, zrušit centrál-
němonopolní prvky a vytvořit podmínky pro tržní vzta-
hy a pro konstituování profesní komory. Přesto, že ná-
vrh uvedené novely byl dokončen koncem téhož roku
a připraven k předložení vládě České republiky, stal se
obtížně realizovatelný. Důvodem byla odlišnost výkla-
du živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. v jednotli-
vých republikách a též určitá nerozhodnost v jeho apli-
kaci na výkon zeměměřických činností. Navíc nebylo
možné v novele zákona předurčovat působnost a posta-
vení profesní komory. Ty měl podrobněji vymezit návrh
zásad zákona České národní rady o Komoře geodetů
a kartografů, jehož příprava byla oproti novele zákona
č. 46/1971 Sb. opožděna. Návrh zásad zákona o Komo-
ře geodetů a kartografů byl předložen k projednání Le-
gislativní radě vlády až v červenci 1992. Návrh nebyl
přijat a byl vrácen k přepracování.

Další legislativní příprava návrhu zákona byla pozna-
menána snahou společným zákonem upravit nejen pro-
blematiku výkonu zeměměřických činností, ale i vznik
a působnost profesní komory s nepřiměřenými pravo-
mocemi. Návrh zákona o geodézii a kartografii, předlo-
žený do meziresortního připomínkového řízení v polo-
vině roku 1993, v tomto směru navrhoval přenést na
profesní komoru správní činnosti při udělování souhla-
su k podnikání a zvláštní odborné způsobilosti k ověřo-
vání výsledků zeměměřických činností využívaných ve
státním zájmu a ve výstavbě. Tím se návrh zákona do-
stal do rozporu s novou připravovanou koncepcí zá-
konné úpravy sdružování v zájmových sdruženích (ko-
morách). Nesouhlas Ministerstva hospodářství s před-
loženým návrhem zákona a potřeba změny jeho kon-
cepce byly nejpodstatnějšími důvody toho, že návrh zá-
kona o geodézii a kartografii nebyl místopředsedou vlá-
dy Ing. Luxem předložen k projednání vládě České re-
publiky.

V listopadu 1993 dalo nové vedení Českého úřadu ze-
měměřického a katastrálního legislativní přípravě záko-
na čitelný právní rámec a jednoznačnou koncepci sluči-
telnou s vládní politikou a právem Evropské unie. Ná-
vrh nového řešení práv a povinností akceptoval dříve
opomíjené návrhy orgánů státní správy a rozhodujících
podnikatelských subjektů. Zeměměřický zákon v této
podobě byl značnou částí podnikatelské sféry přijat
s poznáním toho, že koncepce Českého úřadu země mě-
řického a katastrálního podporuje jejich oprávněné po-
žadavky a navíc předpokládá postupně jejich působ-
nost věcně rozšiřovat.

Ve spektru různorodých názorů na řešení širokého
okruhu práv a povinností při výkonu zeměměřických
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činností nelze pochopitelně dosáhnout toho, aby návrh
tak významného zákona neměl své oponenty. Proto
prošel dvěma koly meziresortního přípomínkového ří-
zení a několika jednáními s představiteli zájmových
profesních sdružení. To si např. vyžádala potřeba jeho
sjednocení s návrhem zásad obecného zákona o komo-
rách, který nepředpokládal u profesní komory ani ty
funkce, které ji návrh zákona zpočátku přisuzoval. Dále
bylo zapotřebí právně řešit problematiku zeměměřic-
kých činností ve výstavbě, aby nedošlo k rozporu s usta-
noveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu.

Do návrhu zákona předloženého vládě České repub-
liky bylo promítnuto široké spektrum právních a odbor-
ných připomínek ústředních orgánů státní správy, vyso-
kých škol, Českého svazu geodetů a kartografů, územ-
ních orgánů zeměměřictví a katastru a 20 významných
podnikatelských osob. K návrhu zákona nebyly vznese-
ny žádné zásadní připomínky takového charakteru, kte-
ré by znesnadňovaly jeho právní a odbornou aplikaci.

Návrh zákona je uspořádán do Čtyř částí. Část první
tvoří zákon o zeměměřictví. Zavedení obecného pojmu
"zeměměřictví" bylo přijato pro právní předpisy při
projednávání návrhu zákona č. 359/1992 Sb. v komi-
sích Legislativní rady vlády. Tento obecný pojem věro-
hodněji vystihuje předmět právní úpravy, je srozumitel-
nějši pro veřejnost a oproti dřívějším odborným poj-
mům v názvu zákona omezuje jejich zaměnitelnost s ji-
nými podobnými odbornými pojmy. Termínů "geodé-
zie" a "kartografie" je v zeměměřickém zákonu použito
jen v případech, kdy je potřebné jednoznačně vymezit
druh a výsledek zeměměřických činností s přihlédnutím
k odborným metodám a technologii.

Zákon o zeměměřictví vymezuje zeměměřické čin-
nosti a taxativně jejich výkon ve veřejném zájmu, upra-
vuje práva a povinnosti osob při výkonu zeměměřic-
kých činností, ověřování výsledků zeměměřických čin-
ností využívaných ve veřejném zájmu orgány státní
správy a orgány územní samosprávy, dokumentaci vý-
sledků zeměměřických činností v geodetických referen-
čních systémech a státní mapová díla.

Část druhá obsahuje změnu zákona Č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpi-
sů. Podnikání v zeměměřických činnostech se má řídit
tímto zákonem, podle kterého je výkon zeměměřických
činností považován za vázanou živnost. U odborné způ-
sobilosti je mimo podmínku odborného vzdělání země-
měřického směru stanovena i přiměřená délka odborné
praxe fyzické osoby. Ta je u fyzické osoby se středo-
školským odborným vzděláním stanovena v délce 5 ro-
ků a u fyzické osoby s vysokoškolským odborným vzdě-
láním v délce 3 roků. Podmínka odborné způsobilosti
podnikajících právnických osob se řídí prostřednictvím
fyzické osoby ustanovením § 7 a 11 zákona o živnosten-
ském podnikání.

Změna živnostenského zákona se nevztahuje na ově-
řování výsledků zeměměřických činností využívaných
ve veřejném zájmu pro účely správy katastru nemovito-
stí a základních státních mapových děl. Dále na ověřo-
vání stanovených výsledků zeměměřických činností pro
potřeby obrany státu a ve výstavbě.

Část třetí obsahuje změnu zákona České národní ra-

dy Č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních or-
gánech, ve znění zákona Č. 107/1994 Sb. Související
ustanovení a odkazy tohoto zákona na zanikající zákon
Č. 46/1971 Sb. se nahrazují a doplňují působností podle
návrhu zákona o zeměměřictví. Působnost Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního se rozšiřuje o roz-
hodování v případech pochybností, zda jde o výkon ze-
měměřických činností, a o udělování a odnímání úřed-
ního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických
činností využívaných ve veřejném zájmu. Působnost Ze-
měměřického úřadu se rozšiřuje o řízení o přestupku
při porušení povinností pro chráněné území bodu geo-
detických základů. Působnost zeměměřických a kata-
strálních inspektorátů se rozšiřuje o předkládání návr-
hů na odejmutí úředního oprávnění k ověřování výsled-
ků zeměměřických činností využívaných pro kata str ne-
movitostí a základní státní mapová díla, přičemž se zú-
žuje jejich dohled na tyto výsledky, pro které jsou záko-
nem taxativně vymezovány povinnosti fyzických osob
s tímto oprávněním.

Zajištění zákonných povinností osob při výkonu ze-
měměřických činností vyžaduje, aby v případě jejich
neplnění bylo jednoznačně stanoveno, kdy dochází
k porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Na to rea-
guje dílčí novela zákon rozšířením ustanovení o pře-
stupcích s taxativně vymezeným zněním těchto přípa-
dů.

Část čtvrtá vymezí den účinnosti zákona.

V návrhu zákona jsou objasněny základní pojmy použi-
té v jeho ustanoveních, a sice pojem "zeměměřictví,
geodetické referenční systémy, základní a podrobné bo-
dové pole, kartografické dílo, základní a tematické stát-
ní mapové dílo, inženýrská geodézie, dálkový průzkum
Země, informační systém v zeměměřictví a správce
značky". Tyto pojmy jsou formulovány podle potřeb
právního předpisu s přihlédnutím k odborným termi-
nům, které jsou vymezeny normou a terminologickým
slovníkem.

4.1 Výkon zeměměřických činností

Zeměměřické činnosti jsou obecně vymezeny základní-
mi pojmy, které vyjadřují účel, pro který jsou vykonává-
ny. Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu
má být svěřeno, aby v případě pochybností rozhodoval,
zda se na zeměměřickou činnost vztahují ustanovení zá-
kona, jde-Ii o zeměměřickou nebo jinou činnost nebo
ojejí zabezpečení odborně způsobilou osobou.

Podle návrhu zákona mohou zeměměřické činnosti
vykonávat pouze odborně způsobilé osoby, přičemž za
takovou osobu se považuje fyzická osoba se středoškol-
ským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického
směru.

Zákon o zeměměřictví vymezuje taxativním výčtem
zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu. Jedná se:
a) o budování a údržbu základního polohového, výško-

vého a tíhového pole, na jehož základě jsou vykoná-
vány zeměměřické činnosti potřebné pro určení para-
metrů geodetických referenčních systémů závazných
na území České republiky a pro jejich integraci se
sousedními státy, dále pro sledování recentních po-
hybů zemské kůry a pro navazující zeměměřické čin-
nosti uvedené v následujících písmenech,
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b) O budování podrobného polohového bodového pole,
zejména pro potřeby obnovy a vedení souboru geo-
detických informací katastru nemovitostí, komplex-
ních pozemkových úprav apod.,

c) o obnovu souboru geodetických informací katastru
nemovitostí novým mapováním podle § 13 zákona
ČNR Č. 344/1992 Sb. a převod jeho grafického zo-
brazení do digitální formy; souborem geodetických
informací jsou lokalizována vlastnická práva k ne-
movitostem zapsaná v katastru nemovitostí,

d) o vyhotovení geometrických plánů a dokumentace
vytyčení hranice 'pozemku podle § 19 zákona ČNR Č.

344/1992 Sb., které jsou podkladem vyznačeni vlast-
nických a jiných věcných práv k nemovitostem v ka-
tastru nemovitostí,

e) o budování bodového pole a o tvorbu a obnovu stát-
ních mapových děl potřebných pro obranu státu,

f) o tvorbu, obnovu a vydávání základních státních ma-
pových děl v grafické nebo digitální formě, která ma-
jí všeobecně využitelný obsah a jsou základem pro
tvorbu a vydávání tematických státních mapových
děl, určených k zajištění činností státních orgánů ne-
bo k veřejnému využití,

g) o vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumen-
tace pro územní řízení, povolování a kolaudaci sta-
veb podle zákona č. 50/1976 Sb., nebo pro řízení
o pozemkových úpravách podle zákona ČNR č.
284/1991 Sb., apod.,

h) o vyznačování a zaměřování státních hranic, jejichž
dokumentace je vedena Ministerstvem vnitra,

i) o standardizaci jmen nesídelních geografických ob-
jektů z území České republiky a jmen sídelních a ne-
sídelních geografických objektů z území mimo Čes-
kou republiku pro účely tvorby státních mapových
děl a zeměpisných atlasů,

j) o vedení informačních systémů zeměměřictví, zejmé-
na informačního systému souboru geodetických in-
formací katastru nemovitostí a základní báze geogra-
fických dat České republiky,

k) o vedení dokumentace a archivů uchovávajících vý-
sledky zeměměřických činností podle písmo a) až i),
jako je např. Ústřední archiv zeměměřictví a kata-
stru, který je archivem zvláštního významu podle zá-
kona ČNR Č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
Zákon o zeměměřictví dále vymezuje orgány státní

správy a orgány územní samosprávy, které využívají vý-
sledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu.
Jsou jimi katastrální úřady, Zeměměřický úřad, orgány
Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, referáty okres-
ních úřadů, stavební úřady apod. Tyto orgány mohou
zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu vykonávat jen
v rozsahu zákonné působnosti, která je jim taxativně
vymezena v kompetenčních zákonech. Výsledky země-
měřických činností ve veřejném zájmu využívané těmito
orgány musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo
uděleno úřední oprávnění podle zákona o zeměměřic-
tví.

Zákon o zeměměřictví nevylučuje výkon zeměměřic-
kých činností pro vlastní potřebu osob. Vlastní potře-
bou osob se rozumí zeměměřické činnosti, které jsou
vykonávány fyzickými a právnickými osobami v soula-
du s jejich zřizovacími nebo zakládacími listinami mi-
mo rámec živnostenského zákona a které nejsou součás-
tí díla zhotoveného na objednávku podle zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

předpisů. Jedná se např. o právnické osoby se speciali-
zovanými zeměměřickými složkami, které zajišťují úko-
ly podle potřeb dokumentace a provozu některých zaří-
zení v dopravě, energetice nebo ve vodním a lesním
hospodářství.

Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu mohou vy-
konávat i orgány státní správy v rozsahu působnosti
stanovené zákonem. V případě nedostatečné kapacity
orgánů státní správy se připouští možnost zajistit výkon
zeměměřických činností smluvně formou státní zakázky
u osob, které jsou k jejich výkonu oprávněny. Mělo by
jít zejména o zeměměřické činnosti při komplexním za-
kládání podrobného polohového bodového pole a při
obnově souboru geodetických informací novým mapo-
váním pro potřeby správy katastru nemovitostí a o vý-
kon některých zeměměřických činností pro potřeby
obrany státu.

Zákon o zeměměřictví neobsahuje některá práva
a povinnosti, která jsou upravena jinými zákony. Jde
např. o odbornou způsobilost podnikajících právnic-
kých osob, která se řídí již uvedenými ustanoveními živ-
nostenského zákona. V případě, že tyto osoby vykoná-
vají zeměměřické činnosti pro vlastni potřebu, je v je-
jich zájmu odborně způsobilou fyzickou osobu zaměst-
návat, nemá-li neodborným výkonem zeměměřických
činností vzniknout škoda na jejich majetku.

Obdobně zákon neobsahuje zvláštní ustanovení
o vztahu fyzické osoby s úředním oprávněním k jiné
osobě, která tyto zeměměřické činnosti pouze vykoná-
vá. Vzniknou-li tyto vztahy, potom se řídí ustanoveními
občanského zákoníku, popřípadě obchodního zákoní-
ku. Zákonná odpovědnost fyzické osoby s úředním
oprávněním za odbornou úroveň výsledků zeměměřic-
kých činností využívaných ve veřejném zájmu orgány
státní správy a orgány územní samosprávy by měla,
spolu s právními a tržně-ekonomickými vlivy, tento
vztah usměrňovat tak, že bude v zájmu každé podnika-
jící osoby zaměstnávat osobu s úředním oprávněním,
pokud jí není přímo podnikající fyzická osoba.

Zákon o zeměměřictví ani dílčí novela živnostenské-
ho zákona nezavazují podnikající osoby k výměně již
vydaných živnostenských listů. Výměna by měla for-
mální charakter a administrativně by zatěžovala nejen
podnikatelskou, ale i státní sféru. Osoby, které však do-
sud podnikají na základě souhlasu vydaného podle zá-
kona Č. 46/1971 Sb., budou muset požádat o vydání
živnostenského listu.

Výsledky zeměměřických činností vyuzlvané ve vereJ-
ném zájmu pro správu a vedení katastru nemovitostí,
státní mapová díla a ve výstavbě, které vyžadují specia-
lizované právní a odborné znalosti, musí být ověřeny
fyzickou osobou s úředním oprávněním.

Úřední oprávnění bude udělováno pro ověření:
a) geometrických plánů a dokumentace o vytyčení

vlastnické hranice pozemku, které dokumentují nebo
vymezují průběh vlastnických hranic nemovitostí
a které jsou nedílnou součástí právních listin o pře-
vodu nebo přechodu vlastnických a jiných věcných
práv k nemovitostem zapisovaných v katastru nemo-
vitostí podle zákona Č. 265/1992 Sb. a zákona ČNR
Č. 344/1992 Sb.,
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b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění
bodu podrobného polohového bodového pole a o za-
měření předmětů měření, které jsou obsahem základ-
ních státních mapových děl, pro potřeby orgánů ze-
měměřictví a katastru,

c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace
o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové
polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby
a o dohledu na dodržování její prostorové polohy
a geodetické části dokumentace skutečného provede-
ní stavby, obsahující geometrické, polohové a výško-
vé určení dokončené stavby nebo technologického
zařízení, které jsou technickým podkladem pro
územní řízení, povolování a kolaudaci staveb a pro
vytyčovací práce ve výstavbě podle zákona č.
50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

d) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění
bodu podrobného polohového bodového pole a o za-
měření a šetření předmětů měření, které jsou obsa-
hem státních mapových děl, pro potřeby obrany stá-
tu.
Úřední oprávnění může být uděleno též samostatně

pro ověřování výsledků uvedených pod písmenem a) až
d).

Úřední oprávnění podle písmen a) až c) bude udělo-
vat popřípadě odnímat Český úřad zeměměřický a ka-
tastrální. Úřední oprávnění podle písmene d) bude udě-
lovat Ministerstvo obrany. Při udělování a odnímání
úředn.ího oprávnění se bude postupovat podle zákona
č. 7111967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Předmět a obsah výsledků zeměměřických činností
ověřovaných fyzickou osobou s úředním· oprávněním
a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stav-
by využívané provedení základních státních mapových
děl podrobněji stanoví vyhláška k zákonu o zeměměřic-
tví.

Návrh zákonné úpravy udělování úředního oprávnění
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vychází
z těchto zásad:
Řízení bude zahájeno podáním písemné žádosti fyzické
osoby u zeměměřického a katastrálního inspektorátu,
v jehož územní působnosti má fyzická osoba místo trva-
lého pobytu. Má-li tato osoba trvalý pobyt mimo území
České republiky, podává žádost u Zeměměřického a ka-
tastrálního inspektorátu v Praze. Písemnou žádost bude
moci podat fyzická osoba, která je občanem České re-
publiky a která je způsobilá k právním úkonům podle
občanského zákoníku. K písemné žádosti bude povin-
ností připojit výpis z rejstříku trestů, který musí proka-
zovat, že žadatel je bezúhonný. Podmínka bezúhonnosti
je v zákonu vymezena negativně. Za bezúhonného se
nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, který souvisel s výkonem zeměměřických
činností nebo který zpochybňuje spolehlivost osoby pro
případ, že by ověřovala výsledky těchto činností. Žada-
tel bude dále povinen dokladem prokázat, že má ukon-
čené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru s ti-
tulem inženýr a 5 roků odborné praxe v činnostech,
které požaduje ověřovat; z toho 3 roky odborné praxe
ve výstavbě, je-li předmětem žádosti udělení úředního
oprávnění podle písmene c).

Žadateli, který splní stanovené podmínky pro podání

písemné žádosti, udělí příslušný ústřední orgán státní
správy úřední oprávnění zpravidla do tří měsíců ode
dne podání písemné žádosti. Konstitutivní účinek úřed-
ního oprávnění vzniká ode dne právní moci rozhodnutí
o udělení úředního oprávnění. V případě, nebudou-li
splněny stanovené podmínky pro udělení úředního
oprávnění, příslušný ústřední orgán státní správy žá-
dost zamítne rozhodnutím vydaným podle správního
řádu.

Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění po-
drobněji stanoví vyhláška k zákonu o zeměměřictví.

4.22 Výměna dosavadních oprávnění

Platnost oprávnění vydaných podle § 3 odst. I vyhlášky
č. 60/1973 Sb. a podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 10/1974
Sb., bude ukončena uplynutím jednoho roku od účin-
nosti zákona. Na základě písemné žádosti bude fyzické
osobě, která splňuje podmínky stanovené zákonem
o zeměměřictví, uděleno úřední oprávnění v rozsahu
uvedeném v písmenu a) nebo b), jestliže je držitelem
oprávnění podle § 3 odst. I písmo a) nebo b) vyhlášky Č.

60/1973 Sb., a v rozsahu uvedeném v písmenu c), jestli-
že je držitelem oprávnění podle vyhlášky Č. 10/1974 Sb.

4.23 Zánik a odejmutí úředního oprávnění

Úřední oprávnění zanikne na vlastní žádost, v případě
úmrtí nebo prohlášením fyzické osoby za mrtvou. Úřed-
ní oprávnění bude odejmuto, jestliže fyzická osoba pře-
stane být občanem České republiky, nebo při zbavení
způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům nebo
nesplňuje podmínku bezúhonnosti.

Úřední oprávnění lze dále odejmout při závažném
nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměmě-
řictví, které se týká nedodržování stanovených podmí-
nek pro ověřování náležitostí a přesnosti výsledků ze-
měměřických činností využívaných pro účely katastru
nemovitostí a základní státní mapová díla spravovaná
orgány zeměměřictví a katastru.

Zákon o zeměměřictví dává možnost příslušnému
ústřednímu orgánu státní správy odejmout fyzické oso-
bě úřední oprávnění, jestliže zeměměřickými činnostmi,
jejichž výsledek fyzická osoba s úředním oprávněním
ověřila, byla způsobena škoda. Podmínkou pro takové
odejmutí úředního oprávnění je, že fyzická osoba byla
pravomocně odsouzena k náhradě způsobené škody.

Při závažném nebo opakovaném porušení pořádku
na úseku zeměměřictví bude možné úřední oprávnění
odejmout nejvýše na dobu 5 let. Při odejmutí úředního
oprávnění na základě pravomocného rozsudku soudu
na dobu, která bude stanovena v rozhodnutí ústředního
orgánu státní správy s přihlédnutím k závažnosti způso-
bené škody. Po uplynutí doby, pro kterou bylo úřední-
ho oprávnění odejmuto, může fyzická osoba znovu po-
žádat o udělení úředního oprávnění.

Ústřední orgány státní správy jsou podle příslušnosti
zavázány vést seznam fyzických osob s úředním opráv-
něním a do něj zapisovat udělení, zánik a odejmutí
úředního oprávnění.

Předkládání zdůvodněného návrhu na odejmutí
úředního oprávnění podle písmene a) a b) a s tím souvi-
sející dohled zeměměřických a katastrálních inspekto-
rátů podle § 4 zákona Č. 359/1992 Sb. podrobněji upra-
ví vnitřní pokyn Českého úřadu zeměměřického a kata-
strálního. (Dokončení vpříštím čísle)
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Na základě laskavého pozvání Spolkového úřadu pro cejcho-
váni a vyměřování ve Vidni se dne 10. června 1994 zúčastnilo
několik pracovníků Českého úřadu zerÍ1ěměřického a kata-
strálního, Zeměměřického úřadu, Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického a Katastrálních úřa-
dů v Českém Krumlově a Jindřichově Hradci slavnostního od-
halení památníku "Ve středu světa" na Gusterbergu. Tento
bod, jak známo, vyznačuje počátek souřadnicového systému
císařsko-královského kaťastrálního vyměřování pro tehdejší
korunní země Horní Rakousko a Salzburg, jakož i Čechy. Toto
měření mělo za účel spravedlivé zavedení pozemkové daně na
základě nejmilostivějšího patentu z 23. prosince 1817 v celé
monarchii s výjimkou Maďarska.

Památník navrhla umělecká skupina "TŘI D" z Lince ve
spolupráci s Vysokou školou pro umělecký a průmyslový de-
sign a je proveden jako ocelová plastika (obr.I). Návštěvník
má pocit, že je sám ve "středu světa" na sedátku umístěném
přímo před počátkem souřadnicovéhoo systému a má při dob-
ré viditelnosti požitek z nádherného krajinného panoramatu.
O toto jsme bohužel byli ochuzeni, neboť panovalo počasí ves-
krze nevlídné.

Vlastnímu odhalení památníku, který provedla předsedkyně
zemského sněmu Horního Rakouska paní Angela Orthnerová,
předcházely slavnostní proslovy měřického inspektora pro
Horní Rakousko a Salzburg, starosty trhové obce Kremsmiin-
ster, předsedy Komory architektů a konsulentů pro Horní Ra-
kousko a Sedmihradsko a presidenta Spolkového úřadu pro
cejchování a vyměřování.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo též ocenění prací
žáků vyšší školy a klášterního gymnázia v Kremsmiinsteru.
O dobrou náladu se starala kapela rovněž z Kremsmiinsteru.

Jistě nebude bez zajímavosti zmínit se v krátkosti též o histo-
rii trigonometrického bodu Gusterberg:
1823 - triangulace pro stabilní katastr,
1848 - stabilizace sloupového pilíře z lomového kamene, vy-

zděného maltou, značkou KV, nahoře s okrouhlou
deskou, pod pilířem skleněné střepy,

1858, 1869 - měření na pilíři pod čtyřbokou pyramidou,
1903 - výpočet zeměpisných souřadnic,
1930 - nová triangulace, stabilizace dosud zachovaného pilíře

ze žuly (obr. 2) a dvou zajišťovacích kamenů, původní
stabilizace byla odstraněna, ale zajištěna podzemní
deskou a trubkou,

1974 - zřízení železného signálu,
1981 - dodatečná stabilizace kovovou značkou,
1991 - navázání na· přesnou nivelaci,
1994 - zřízení památníku, jeho navázání na polohovou a výš-

kovou síť, zřízení stanoviska pro anténu při měření
GPS (Global Positioning System).

Celkovou situaci na trigonometrickém bodu Gusterberg nej-
lépe charakterizuje zmenšenina originálního "Geodetického
údaje" (obr. 3).

Ing. Jiří Provázek,
Zeměměřický úřad,

Praha

INZERUJTE

V GEODETICKÉM A KARTOGRAFICKÉM
OBZORU

1994/220
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OPRAVA

V rubrice Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFIC-
KÉHO KALENDÁŘE (GaKO, 1994, č. 9, s. 197), ne-
dorozuměním mezi redakcí a sazárnou, jsme několika
jubilantům odečetli 5 let.
Výročí 55 let oslavili kolegové: Doc. Ing. Josef Vitá-

sek, CSc:, Ing. Miroslav Pouč a Ing. Adolf Vjačka.
Jubilantům se omlouváme a čtenáře prosíme, aby si

chyby opravili.

11. KARTOGRAFICKÁ KONFERENCIA
BRATISLAVA

1995

1

15. mezinárodní kartografická konference Mezinárodní
kartografické asociace (ICA) se bude konat ve dnech 3.
až 10. září 1995 v Barceloně. Přípravný výbor konferen-
ce se obrátil na všechny členské země ICA s žádostí
o přípravu referátů na tuto konference.
Zájemci o aktivní vystoupení na této akci musí před-

ložit abstrakta připravovaných referátů v rozsahu 300
až 500 slov v angličtině nebo francouzštině na přede-
psaných tiskopisech, které jsou k dispozici na sekretari-
átu Kartografické společnosti ČR, Kostelní 42, Praha 7,
nejpozději do 1. listopadu 1994. Na sekretariátu je rov-
něž k dispozici seznam témat, která budou na konferen-
ci projednávána.
Adresa sekretariátu 15. mezinárodní kartografické

konference ICA je Congress Service ICC '95, Balmes
209-211, E-OS006 Barcelona, Catalunya, Spain.
Bližší údaje o uvedené odborné akci ICA budou zve-

řejněny v II. čísle GaKO.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,

předseda Kartografické společnosti ČR



ZÁKLADNí BÁZE GEOGRAFICKÝCH DAT

JE DIGITÁLNí BAREVNÁ RASTROVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY
V MĚŘíTKU 1:10000

POSKYTUJE SE V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU JTSK
A VE VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALTSKÉM - PO VYROVNÁNí

- POLOHOPIS
- VÝšKOPIS
- VODSTVO
- POROSTY
- POPIS MAPY

SLouží K VIZUALlZACI GEOGRAFICKÝCH DAT PRO ROZHODOVACí
PROCESY V MNOHA OBLASTECH

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
odbor centrálních databází, ing. Gašpar Péchy

150 00 Praha 5, Arbesovo nám. 4,
tel. 245 11 689 nebo 245 10 097
fax 533322

Bližší a podrobnější informace najdete též v článku Ing. Jana Neumanna, CSc.:
"ZABAGEDI2 - digitální barevná rastrová mapa České republiky v měř. 1:10000"

(Geodetický a kartografický obzor, 1994, č. 8, s. 164-167)
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