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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁŘE

1725 - při univerzitě v Olomouci, založené 1573, byla zřízena
stavovská akademie, na níž se vyučovala geometrie, geografie
a počtářství. Lze ji považovat za předchůdce technického učiliště v Brně, otevřeného 14. I. 1850.
1785 - 20. dubna vydal Josef II císařský patent o vybudování
pozemkového katastru sloužícího k jednotnému zdanění dominikální i rustikální půdy. Spolu s tím byl vydán měřický návod
"Vynaučení, jak měření gruntů od obcí skutečně se vykonávati
má". Tím byl v Čechách završen vývoj začínající roku 1654
I. berní rulou.

5.-4. tis. let př. n. I. - na březích Eufratu, Tígridu a Nilu se
začínaji organizovaně provádět měřické práce s užitím olovnic,
měřických latí a s nivelováním pomocí klidné vodní hladiny. Severojižní směr byl určován gnomónem z délky vrženého stínu
nebo orientací na hvězdy.
5. st. př. n. I. - Hérodotos (484-425) zavedl jméno Asie, dcery mytologického boha Ókeana, pro území dnešní Malé Asie.
V obdobném významu se objevuje v Homérově díle, datovaném do 11.-7. st. př. n. I. Jako pojmenování pro celý kontinent se rozšířilo v době Říma. Název zřejmě pochází z akadského slova asu - východ.

175 - z celostránkových dřevěných štočků byly v Číně tištěny
Konfuciovy spisy, knihtisk z kovových typů je doložen
1403-1405 v Koreji. 1444 objevil J. Guttenberg sazbu z typů
odlitých z písmoviny.
725 - Nan KWlg Sao realizoval myšlenku Liou Čoua a provedl po Eratosthenovi (276-194
př. n. 1.) historicky druhé
stupňové měření.
1325 - se připomíná Staré Město pod Sněžníkem, důvěrně
známé z výuk v terénu řadě absolventů zeměměřického studia
pražské Stavební fakulty ČVUT i Střední průmyslové školy
zeměměřické. Znovu bylo na město vysazeno roku 1560.
1505 - Daniels, jako první Evropan, popsal kompas s magnetkou na svislém hrotu. (Konstrukce byla v Číně známa již roku 101.)
1535 - vznikla nejstarší mapa kutnohorské důlní kartografie.
Je orientována ke světovým stranám a má český popis. (Některé prameny ji datují o rok dříve.)
1545 - kartograf Sebastian Miinster z Basileje otiskl (spolu
s Klaudyánovou mapou Čech) hrubou mapu Slezska neznámého autora. Roku 1561 vydal Martin Helwíg, rektor María-Magdalenské školy ve Vratislaví, svou mapu, která je považována za první mapu Slezska; stala se vyhledávanou předlohou
četných kopií.
1595 - Gerhard Mercator vydal v Duisburgu svůj první soubor map "Atlas sive cosmographícae medítatíones de fabrica
mundi et fabrícati figura". První slovo názvu se stalo obecným
označením, ale prvním atlasem v dnešním významu byl již
"Theatrum orbis terrarum", vydaný 1570 v Antverpách Abrahamem Orteliem.
1615 - Ludolph von Ceulen publikoval výpočet íracionálního
čísla n, které od té doby nese jeho jméno, na 32 správných
míst. Historie Ludolfova čísla však začala v 2. tis. př. n. I. v Babylonii.
.
1705 - I. ledna podal Kristián Josef Willenberg Leopoldu I žádost o zřízení školy pro 12 příslušníků českých stavů, na níž se
měla učit aritmetika, geometrie, praktická geometrie (tj. geodézie) a pevnostní stavitelství. O rok později získal titul císařského inženýra, který byl podmínkou zahájení výuky, ke kterému
došlo 1. 1. 1718. Tato škola je počátkem dnešního ČVUT
v Praze.

1825 dnes.

Hiibl vyráběl první tužky v podobě,

dochované

1835 - Ch. Babbage navrhl schéma samočinného
"analytical engine".

do-

počítače

1855 - Miller sestrojil a G. Starke ve Vídni vyrobil první polární planimetr. O rok později nezávisle obdobnou konstrukci
publikoval prof. Amsler ze Svýcarska. Tzv. kompenzační typ je
dílem Svýcara Langa z roku 1893.
1865 - Sanguet konstruoval dotykový tachymetr, který byl
pro délky autoredukční. V témže roce navrhl Kiefel pravítkový
tachymetr.
1875 - bylo zahájeno tzv. III. vojenské mapování v měřítku
1 :25000 (topografická mapa), na území habsburské monarchie první v metrické míře. Odvozené mapy měly měřítka
I :75 000 (speciální) a I : 200000 (generální).
1875 - významný český geodet Jan Marek řešil tzv. dvojitou
Snellíovu úlohu (určení dvojbodu ze dvou párů známých bodů), která dnes nese jeho jméno.
1875 - Hildebrand vyrobil podle návrhu Nigela důlní provažovač s centrickým dalekohledem.
1885 - Edvard Jaderin, profesor geodézie ve Stockholmu, sestrojil drátový základ nový přístroj, který byl velkým pokrokem
zejména po vynálezu invaru roku 1887. Dosahoval relativní
přesnosti 3.10-7 měřené vzdálenosti.
1895 - právě před 100 lety byla založena Česká matice technická, která svou vydavatelskou činností výrazně přispěla k rozvoji technické odborné
vzdělanosti.
Vydávala i sešity
II. dílu významné Geodésie nižší profesorů
F. Miillera
a F. Novotného.
1905 - prof. V. Láska zkonstruoval univerzální kontaktní tachymetr (patent Láska-Rost)
s tangenciálním šroubem.
1905 - z podnětu prof. A. Schella konstruovala
první invarovou nivelační lať.

firma Rost

1915 - Oskar Mester z Berlína postavil I. plnoautomatickou
leteckou komoru, kterou C. Fink nazval "řadovou".
1925 - britský fyzik Artur Edwin Kennelly položil základy radiolokace, 1938 spolu s Robertem Watsonem - Wattem konstruoval radar.
1935 - Česká
Orbis prestižní
lům národní í
vzniku podíleli

akademie věd a umění vydala v nakladatelství
Atlas Republiky československé, patřící k vrchomezinárodní kartografie. Významně se na jeho
prof. V. Láska a prof. J. Pantoflíček.

1945 - J. von Neumann vypracoval koncepci samočinného počítače EDVAC (Eleetronic Díscrete Variable Automatic Computer), který by pracoval s připravenými archivovanými programy.
.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 41/83, 1995,čislo 3
45

Prof. Ing. Juraj Sůtti, DrSc.,
doc. Ing. Gabriel Weiss, CSc.,
katedra geodézie a geofyziky Fakulty
baníctva, ekol6gie a riadenia geotechnol6gií
Technickej univerzity v Koiiciach

Súradnicové meranie
geodetických sietí
univerzálnymi stanicami

Jednou z užitočných vlastností univerzálnych staníc
(US) v ich geodetických aplikáciach je aj ich schopnosť
nepriameho merania (tj. výpočtov vykonaných prístrojovým počítačom) troch veličín X, Y, Z pri zacielení každého bodu (odrazového systému). Tieto veličiny X, Y, Z,
ktoré US vypočíta na základe priamo meranej šikmej
dížky D, zenitového uhla Z, vodorovného uhla (smeru)
OJ a niektorých vložených údajov, výrobcovia deklarujú
za pravouhlé karteziánske súradnice meraného bodu
vzhl'adom na stanovisko, čo však pri použití US na vačšie vzdialenosti (do rozsahu meracích možností US)
a pri zohl'adnení vplyvu fyzikálnych polí vyžaduje spresnenie, resp. korekcie.
Ako je známe, vačšina US z nameraných D, Z, OJ počíta tzv. vodorovné referenčné dížky (rovnobežné s použitou referenčnou plochou), tj. pracuje so zohl'adnením
zakrivenia Zeme (prípadne aj vertikálnej refrakcie), ale
s nezohl'adnením vplyvu tiažového pol'a na merané veličiny, čo má potom určujúci vplyv na to, aké súradnice
z merania US dostaneme.
V príspevku budú vyšetrené vzájomné vzťahy súradnic meraných bodov v určitej zvolenej pravouhlej karteziánskej súradnicovej sústave qf, ktorých získanie bude
ciel'om, a súradníc, ktoré US poskytujú. V tejto súvislosti preskúmajú sa tiež otázky, či je možné US použiť na
súradnicové meranie geodetických sietí ako aj spósoby
ich spracovania.
Vzhl'adom na rozsiahlosť problematiky, uvedené ciele sa teraz budú riešiť len pre polohovú, XY-dimenziu.
Bude sa uvažovať tiež použitie US v stredných pomeroch merania s jedným alebo s tromi odrazovými systémarni (hranolmi), teda priame meranie dÍžok do 2 km
(siete menších rozmerov) a za referenčnú plochu aproximujúcu elipsoid sa použije gul'ová plocha.

Majme bodové pole s bodmi Pi, i = O, 1,2, ... j, k, ...
p, z ktorých v bode Po nech je zvolená so svojim začiatkom karteziánska súradnicová sústava qf s orientáciou
osí: (Zd == no, kde no je normála ku gul'ovej ploche
v bode P~ (XI') == smer z Po na vhodný bod pol'a napr.
Pb teda rovina (XI'Y") bude kolmá na no (obr. I). Pre začiatok rpk je možné prijať l'ubovol'né súradnice, napr.
Po(O,O) a potom bude Pk(dob O), kde do~ je v rámci
meraní určená vodorovná stanovisková dlžka (kolmá
na no, tj. ležiaca v rovine (XI'Y").
Súradnice Xi' Y; všetkých bodov Pi predmetného pol'a
budeme teda chcieť vyjadriť v tejto zvolenej sústave qf
(budú to "žiadané" súradnice), pričom súradnicové me-

ranie sa budú konať nielen z bodu Po, ale aj z iných bodov siete mimo začiatku sústavy Po, napr. z bodu ~I).
Merané súradnice bodov Pi z jednotlivých stanoví sk Po,
~ budú US indikované v stanoviskových sústavách rpo"
rpJt, ktorých osi (Z) sú identické s príslušnými zvislicami
to, tj'

US zohl'adňujúca zakrivenie Zeme dáva súradnice
bodov Pi meraných zo stanoviska Po v rpo,
Xoir = Doi

Yoir

=

Doi

sin (Zoi - [;Oi)
(2)
cos aoi = doir cos aoi,
cos [;0/
sin (ZOi (/2)
cos [;oi

[;oi)

.

.

sin ao;

=

do;r sm ao"

kde Do/, ZOi' OJko; SÚ US priamo merané veličiny, stredový uhol je
[;oi

=

D o; sin Zoi

R

rad

(2)

'" (pre naše podmienky)
so stredným polomerom Zeme
R", = 6 381 km [5] a ao; je stanoviskový smerník. v danom prípade (obr. 2)
Vzhl'adom na vel'kosť meratel'ných dÍžok medzi bodmi
P;, móžeme položiť cos ([;oi/2) = I a potom (I) je možné písať v tvare

Yo;r = Doi sin (Zo; -

[;0')

sin ao; = doir sin ao;,

kde do i, sú vodorovné referenčné dížky (rovnobežné
s referenčnou plochou) namerané US.
Ak za stanovisko použijeme bod P, (ktorého súradnice v qf bol i predtým určené meraním z Po), platia pre
stanoviskové súradnice
Pi v qj' analogické vzťahy
(obr. I)

}ji'

= Dji sin (Z;i -

pričom stanoviskové
napr. podTa

[;i;)

sin ai; = di;r sin a/) ,

smerníky
aii = a;k

+

móžu byť definované
OJ;;,

kde a;de určený zo súradníc v qf (obr. 2).

') Pod označením Pi budeme v ďalšom rozumieť fubovofné stanovisko US v sieti okrem Po'
2) Vzťahy (4) a (5) sú spravidla výrobcami US upravené na iné
tvary.
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Keďže sme zvolili qf tak, aby jej os (zl') == no, bude nutné merané veličiny na Po, ~ (v lp0'. ql') previesť do sústav lp0 == qf a ql, ktoré majú osi (Z) identické s príslušnými normálami no, nj a čo sa vykoná opravami meraných Z, lp z vplyvu zvislicových odchýlok. Ďalej, keďže
normály bodov ~ sú roznobežné s no, bude tiež nutné
veličiny zo sústav ql previesť do sústav ql" == qf, ktorých
normály budú rovnobežky s no. Tento prevod sa uskutoční opliť vhodnými opravami.
Na základe takého transformačného
reťazca, realizovaného korekciami, je možné dosiahnuť, aby súradnice bodov ~, merané z roznych stanoví sk Po, ~, boli vyjadrené v jedinom pravouhlom súradnicovom systéme qf.

Uvažujme najvšeobecnejší prípad merania na stanovisku ~ (mimo Po - začiatku qf - obr. I). Súradnice bodu Pi, ktoré chceme na základe merania US získať v sústave qf, budú podl'a princípu naznačeného v kapitole 2
vyjadriterné podra
. Zkji cos Gji'k
X ji -- D ji S10
.
Y:ji -- Dji S10

Zk'
ji

k

S10 Gji'

zt,

kde
Gt,
resp. m~ji sú korigované
ných meraných hodnot Zji, mkji

1995/46

Z;i

=

Zji

+

dZji,

m~ji

=

mkji

hodnoty prísluš-

+

dmkji'
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pncom d~i' dúJji sú celkové opravy,
z roznych čiastkových opráv
d~i

=

dZJ; +

dúJkji

=

dmfji

obzor
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pozostávajúce

dZji'

+ dúJ;>

V (II), ako je známe [1,5],

dúJ};= - (~jsin

l1JCOSaji) cotg ~i

aji -

sú korekcie "vykonávajúce" transformáciu sústavy cpi'
do sústavy qJ', tj. zmenu meraných (astronomických) veličín (vzhl'adom na zvislicu tj) na geodetické veličiny
(vzhl'adom na normálnu nj - obr. I), pričom

je zložka zvislicovej odchýlky Bj s geodetickým azimutom aji a
Pii

=

E:ji
kjiT

rad

(12)

je vertikálny refrakčný uhol zámery ako funkcia refrakčného koeficientu kji. S korekciou meraných smerov
(uhlov) tiež platí pre smerníky
a;i

=

aik

+

úJZji

=

+

ajk

úJkji

+

=

dúJkji

+

aji

(13)

dúJkji'

aji = Dji

Korekcie v (11) sú [2]

bii

dúJkJi

= -

Xiir

=

Dji

sin

(zt -

d~i -

E:ji)

cos

(a;i

-

dúJkji),

lfir

= DJ1

sin

(zt -

d~i -

E:ji)

sin

(a~

-

dúJkiJ·

(15)
Po označení (/Jji = dZii + E:Ji, rozvoji pravých strán
v mocninové rady zanedbajúc členy 2. a vyšších rádov,
členy so súčinmi dZji, dúJkji> a po úprave máme

~ir

_
.. '
k'
k
- D)l Sin Zji Sin aji -

3) Znamienka

.

k

Sin Zji cos

platia pre
né znamienka.

k
aJ"i

OhJi <

dúJkji

+ a ji --dra

-

.. dúJkji
b)l--d-

20Q8,pre

ra

(J)kji>

(/Jji

dii

-d
ra

(/Jii
Cii -d

ra

'

sin zt sin a;/rad,
sin zt cos at/rad,

Dji cos Zk't Sin

dii -

kde E:ide stredový uhol "vzťažnej zámery", od ktorej sa
merajú uhly úJkji na stanovisku ~. Tieto korekcie predstavujú transformáciu veličín Zji + dZJi' úJkJi + dúJfji +
(vzťahujúcich sa k nj) na veličiny Z;i = ZJi + dZJ; +
+ dZ;~, úJZji = úJkji + dúJfJi + dúJkJi vzťahujúce sa na
pootočenú normálu nj do polohy njo rovnobežnej s no.
Týmito korekciami sa veličiny v cpi transformujú na veličiny v sústave qI", ktorej osi sú rovnobežné s (Xk), (JI")
a (zk), a teda qI" == qf. V tejto sústave qf' získané stan 0viskové súradnice (7) (počítané s hodnotami Z!ft, úJZji,
akoby meranými v qf) sú teda hl'adanými súradnicami
vo zvolenej qf pre body Pi'
Aby sme na súradnicové riešenie úlohy získali korekcie stanoviskových súradnic (5) určených US a pomocou týchto korekcií určili súradnice (7), v (5) dosadíme
za ZJi, aji z (9) a (13)

_
- Dji

Dji

Cji:

E:jksin úJkji cotg Z/),

~ir

=

cos Z ii cos

Dji

a{

k/

a;1 /

ra d,
rad,

sú koeficienty. Ako vidno, prvé členy v (16) sú hra danými súradnicami (7). Potom vzťahy medzi meranými stanoviskovými súradnicami bodov Pi (zo stanoviska ~)
(5) a jeho hl'adanými karteziánskymi súradnicami v qf
(7) budú

lfi = lf +
kde (po rozpise uhlov
d~ir

=

aiidúJfJi

+

lfir -

d lfi"

úJkji, (/Jii)

aiidúJkji

-

djidZJi

-

diidZ;:

-

diiE:ii,

(19)
d lfir

= - bjidúJfji

-

biidúJkji

-

CiidZJi

-

cjidZ;~

-

cjitii,

sú korekcie US meraných súradníc (5) z roznych vplyvoy fyzikálnych polí a divergencie normál no. ni' resp.
zakrivenosti hladinových ploch.
Uvažujme teraz prípad, ked' stanovisko US bude
v Po, tj. v začiatku sústavy qf. Dá sa podobným postupom ukázať, že pridaním opráv dúJfoi' dZ~i k meraným
uhlom úJkoi, Zoi v ({J0I, pojde o transformáciu ({J0t do sústavy ({J0 == qf a že v tomto prípade budú

Ked' teda pri tomto meraní zo stanoviska Po US oz námi
súradnice (4), pridaním opráv (19), (ktoré sa použijú
s príslušnými indexami) a zohl'adnením (20), dostaneme žiadané súradnice bodov Pi

'

20Q8platia opač-
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Ako z uvedeného rozboru vyplýva, získať karteziánske
polohové súradnice, X, Y, bodov geodetickej siete malých rozmerov na základe ich súradnicového merania
US, je z matematického hfadiska možné na základe jednoduchého aditívneho korekčného princípu: súradnice
žiadané vo zvolenej qf (7) = súradnice merané US mínus korekcie týchto súradnic (19) (vhodne upravené
podfa stanoviska US a podfa toho, či US (5) meraním
dÍžok djir zohl'adňujú aj refrakciu). Na výpočty korekcií
hned' pri meraniach, ak US nemá so svojím vybavením
možnosť vykonať ich priamo v prístrojovom počítači
(nemá vol'né softverove kapacity), použijú sa terénne
príručné počítače.
Aby sa naznačený spósob získania súradnic v qf dal
vykonať, pri meraniach je potrebné d'alej dodTŽať postup:
- po zacielení na bod P; registrovať nielen súradnice
Xii" }jir ale aj priamo merané veličiny D;i, ~i' 0h;i,
- vypočítať aktuálne opravy uhlov podl'a (10), resp.
(14) a e podl'a (2),
- vypočítať opravy meraných súradnic podl'a (19)
(upravených podl'a situácie) a hl'adané súradnice bodov Pi V qf podl'a (18).

P2
/
/

/
/
/
/

----

Spracovanie siete sa teda uskutoční podl'a stochastického modelu

V(dLc) = V(Lc) =

resp. štatistického
V sieťach súradnicove meraných budeme predpokladať
niekofkonásobné meranie (najmenej dvojnásobné) každého bodu Pi z róznych stanoví sk, aby výsledné súradnice bod ov Pi sa mohli určiť z niekol'kých relatívne nezávislých meracích postupov, tj. aby aj v takto meranej
sieti boli nadpočetné merania.
Z róznych možných modelov spracovania sietí (súvisiacich aj s organizáciou meraní a definíciou dátumu
siete), najvhodnejším sa javí Gaussov-Markovov
model, ktorého aplikáciu naznačíme pre nasledujúcu polohovú sieť.
V bodovom poli s bodmi Pi, i E < O, P = 6 > (obr. 3),
v Po (O, O) nech je zvolený začiatok karteziánskej sústavy qJk s osami: (2") == no, (X") v zámere na bod P2 (O,
do2), kde do2 je stanovísková vodorovná dížka v rovine
(X"P), teda Po, P2 sú dátumovými bodmi siete vo zvolenej qf. Nech merania sa realizujú zo stanovísk Po, P2,
P4 (dominantné body) v nasledujúcej časovej postupnosti: Po: PIP3P4PSP6,
P2: P1P3P4P6,
P4:
IPSP6•
Z toho
vyplýva, že dva razy sa určia body P3, P4, Ps a tri razy
body Ph P6, teda n = 24 a n x I vektor merania bude
L~ = [Xo1 Yo1 X21 Y21 X41 Y41, Xo3 Yo3 X23 Y23,

••• ]4)

,(22)

kde súradnice sú US namerané a podfa kapitoly 3 už
korigované hodnoty. Súradnice bodu Pi namerané z róznych stanovísk budú sa v malých medziach líšiť, ked'že
budú ovplyvnené náhodnými chybami z reálneho merania príslušných veličín D, Z, w. Odstránenie mnohoznačností meraných súradníc bodov Pi, tj. spracovania
takto meranej siete je teda potrebným krokom aj pri použití US.

LLo

(odhadovacieho)

modelu

v= AdC - dLe,

ktorého riešením dostávame opravy v k nameraným súradniciam Le a opravy dC k zvoleným približným hodnotám súradníc Co bodov Pi tak, aby vyrovnané súradnice sa určili pri spi není vTa~v = min. Za približne
súradnice Co bodov sa móžu zvoliť napr. súradnice Piurčené z niektorého stanoviska ~.
V modeli (24) A predstavuje n x k konfiguračnú maticu siete (k = 2p je počet určovaných súradníc v sieti),
ktorej koeficienty, ked' v modelových rovniciach súradníc

V<i

= dÝ; - (Y; - r;') = dÝ; - dY;,

každá súradnicová
miestnené podl'a

A =AQI
lól
X21

lSl
X41

1'41
XQ3

ló3
X23

lS3
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v ktorej hodnoty variancií sa zavedú na základe údajov
výrobcu, resp. S využitím empirických poznatkov z doterajších meraní použitým typom US.
Použijúc potom variancie z (29), kofaktory súradníc
Xii, }'jibudú

kde za apriórny variančný faktor a~sa maže vziať napr.
priemer zo všetkých variancií meraných súradníc.
Zo štruktúry kofaktorových matic (32) pre jednotlivé
dvojice súradníc určovaných bodov 1';vyplýva, že n x n
matica QLe bude diagonálne bloková matica typu

SITUÁCIA = 1:20000
ELIPSY = 3:1

kde každá 2 x 2 čiastková matica Qji bude determinovaná podl'a (32).
Na základe (24), hl'adaný estimátor dC, vyrovnané
súradníce C, kovariančná matica ~c charakterizujúca
ich presnosť a redundančná matica R sú
Vektor dCs dim(dC) = k x I a n x Ivektor dLe = LeCo majú aj v tomto prípade obvyklú štruktúru
dCT =

[dXldlídX3dl; ... dX;;dY6],

dL~

[XOI-

=

Xii Yi)] -}'jI' .. X46 - Xp Y46 - Yp].

Prvky matice QLe meriacích kofaktorov, keď meraniami sú súradnice určovaných bodov, tj. funkcie priamo meraných veličín
L~

=

[DiiZi/ui;]'

je potrebné na základe vzťahov medzi súradnicami
a priamo meranými veličinami
Cii

=

dC= (ATQL:/A)-IATQL:/dLe= N-IATQL:/dL, =
= GdLc,
C = Co + dC,
~é
= ~ (ATQL:/A)-I,
R = (QLe - AN-IAT)QL:/ ,

[Xii]
}'ji

=

f(L)

=

[Dii s~n Zjicos aii]
Dji SIn Zjisin aii

(28)

kde odhad apriórneho
s~

=

variančného

faktoru je

vTQL:/v / (n- k).

(35)

Keďže matice A,QLe majú diagonál ne blokovú štruktúru (A S blokmi raznych dimenzií), nie je ťažké ukázať,
že potom matica N-I ako aj G budú maťtiež diagonálne
blokovú štruktúru rozloženia nenulových komponentov. Vtedy vektor dCsa dá vyjadriť (v G,dCbudú prvky
usporiadané v poradí určovania bodov) podl'a

pre jednotlivé Pi vyšetriť. Najprv sa určía kovariančné
matice (s uplatnením zákona o prenášaní variancií a kovariancií)
resp. pre l'ubovol'ný bod P;

dCi =

_ [af(L)]
ar;- _

Fii -

=

G,dL" = (A;QL:,I,Ai)-IA;QL:,I,dLc"

kde Ai je blok v A prislúchajúci všetkým meraniam (zo
všetkých stanovísk) na bod Pi, QLede blok VOLecharakterízujúci presnosť meraných súradnic bodu 1'; a dL; je
blok v dL" obsahujúci redukované merané súradnice zo
stanovísk Pi na Pi• Analogicky (34) tiež bude

0_

Li - Li -

Ci = cy + dCi,
~,'i = s~ (A;QL:/;A;)-I,
Ri = (QL" - AiNjIA;) QL:,li,
s~ = v;QL:,liVi
/(ni - 2),

[s~n ~iC~S a.ii' Diicos ZI.iC~Sa.ii, - Diisin Zjisín aji]
SIn ZjiSIn aii, Diicos ZiiSIn aii,
Diisin ZiiCOS aii

kde V, je subvektor opráv z v, tj. meraní realizovaných
len na bod Pi a ni je počet týchto meraní.
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Stanovisko P
X

V

r

Stanovisko P

o

X

r

P
5

V

r

a:

P

1
2

P

1866.191

354.058

II

450.058

625.486

450.075

625.500

613.649

-748.528

613.689

-748.563

582.013

-233.272

582.047

-233.287

1137.895

-0.001

3

P
P

4

5

P

1

P

2

P

3
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1866.288

P
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r
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P

o

II

203

311

4
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P

5
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2
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4
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1/

6,8

3,1

Stanovisko

P

P
P
Stanovisko P
O

P
P
P

1

2

Stanovisko P

o

lil

2

O

lil

&

P
2

1927.893

11. 9362

89.0778

811.867

228.8061

95.5187

806.826

60.2929

80.8527

930.330

353.0214

102.2608

967.963

343.7168

99.3772

950.853

61.1019

117.8117

P

639.233

375.7323

87.5434

620.723

25.2939

115.3014

P

1170.017

0.0000

85.0609

3

4
5

Oe= l;J s~ =
Oel Oel2
Oe21 Oe2
O~PI

O .=
CI

o

P

5

1866.2976

354.0782

1866.3051

354.0706

450.0788

625.5114

450.0729

625.4970

613.6497

-748.5293

613.6634

-748.5297

582.0265

-233.2765

582.0328

-233.2811

3
4

2

a = 20

obsahujú vlastné čísla íl ii, íl i2a vlatné vektory mil' m i2
matice Qci' Konštrukčné parametre absolútnych konfidenčných elíps potom sú

5.2 Kvalita
siete
Otázky kvality, najma presnosti a sporahlivosti, aj súradnicove meranej siete sa móžu posúdiť obvyklými kritériami [3, 4].
Pri posúdení presnosti polohy určovaných bodov Pí'
ako pri globálnom spracovaní siete podl'a (34) tak aj pri
parciálnom riešení podra (37), móžeme ju charakterizovať napr. absolútnymi konfidenčnými elipsami, ktorých
konštrukčné parametre dostávame z príslušných spektrálnych a modálnych matíc pri spektrálnom rozklade
Oé' Pre celú sieť (všetky body Pi) je

l

2

2
z

alil = a = 36

Stanovisko
<>

1

= (3t2ppnůl)2

D

~cc

p

k = 0.1306

cl

OclP]

..•

Oe2p

Oep2 ..•

Oep

a~ = s~ílil 2 F(I-a,2,n-k),
b~= s~íli2 2 F(l- a,2,n- k),
(/Jai = arctg(mi12 / mil I)'

(40)

pričom a;, b; sú dľžky polosí, (/Ja; je smerník hlavnej osi
a F(l-a, 2 ,n-k) je (l-a)-kvantil
f-rozdelenia
so
stupňami voľnosti 2,n- k.
Elipsa pre P; podl'a toho, či použijeme v (40) s~ určenú z opráv pre celú sieť (35) alebo len z opráv pre 1';
(37), bude mať rózne rozmery a orientáciu. Správnejšie
je použiť (35).
Pri posúdení vnútornej a vonkajšej spol'ahlivosti súradnicove meranej siete známy mi kritériami, tieto vo
významnej
miere závisia
od redundancie
siete
r = n- k = tr (R), resp. od bodovej redundancie
ri = ni - 2. Je známe, že ukazovatele sporahlivosti budú
tým priaznivejšie, čím budú mať r,ri vyššie hodnoty a tieto sa budú zvyšovať len v závislosti od rastu n,ni, tj. od
počtu súradnicového určenia bodov Pi (počtu stanovísk
Pj)'

Ukazovatel' vnútornej spoľahlivosti siete aj v danom
prípade (pre súradnicove merané siete)

[Qxi Q,y;]
QyX;

Qy;

'í/ ejio =

,

Uej;

r:::-

Uo

Vrji

ktorej spektrálna
A;

=

matíca

diag (íliIA'i2)

a modálna matica
M ; -- [m iI m ;2] --

[m m
ill

mil2

i21

]

m;22

udáva (spodnú) limitnú hodnotu prípadnej hrubej chyby 'í/ eji V meraní (meraním určenej súradnici) ~;, ktorú
bude možné testovaním (na hladine významnosti a so
silofunkciou testu {3)ešte odhalil. Štandardná odchýlka
uej; charakterizuje presnosť merania, 00 = f(a,{3) je
použitý parameter pri testovaní a rji je meracia redundancia pre meranie Cp.
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a konštrukčné parametre
pre a= 0.1 podl'a (40).

Ukazovatel' vonkajšej spol'ahlivosti
VN = NjIA;QL:};Vcji'

kde V~ = [O O ... \l cjir,k ••• O] je ni x 1 vektor obsahujúci
len zvyšnú hodnotu \l cjir < \l cjio hrubej chyby v k- tom
meraní Cjib bude charakterizovať vplyv \l cjir na súradnice d Ci bodu Pi, ktorý sa prejavi hodnotami VN' Ked'že
meraniami sú súradnice, ukazovatel' vonkajšej spol'ahlivosti sa bude vzťahovať pri štruktúre (42) len na bod Pi
(nie na všetky body ako pri VLjJ.

Máme bodové pole p=6 bodov Pi (obr. 4), ktorých polohu (XY) na základe ich súradnicového merania US
chceme vyjadriť v lokálnom karteziánskom súradnicovom systéme ff' k, ktorého začiatok zvolíme do Po> pričom os (Zk) == no a os (XI') bude determínovaná bodom
Ps. Bodmi Po (O,O),Ps (dos,O) je definovaný dátum siete,
pričom zároveň sú to stanoviská US, z ktorých sa merali
ostatné body Pj,P2,P3,P4,
tj. súradnice každého bodu
dva razy. US zaznamenané súradnice (bez korekcií) sú
v tab. 1, príslušné priamo merané veličiny v tab. 2
a ostatné údaje na spracovanie siete v tab. 3.
Na základe (19) sa hned' pri meraní vypočítali korekcie US poskytnutých súradníc a podl'a (18) karteziánske
súradnice bodov P, ktoré sú v tab. 4. S týmito súradnicam i sa uskutočni10 spracovanie siete podl'a (24).
Najprv na základe (29) až (32) sa určili komponenty kofaktorovej matice meraných súradníc (33)

3.22-2.77]
Q c = d.mg ([ - 2.77
5.49'

... ,

[1.05-0.42])
- 0.42
1.41

konfidenčných

a zostavila sa 16x8 matica A so štruktúrou podl'a (26).
Potom na základe (34) sa určili súradnicové opravy,
resp. vyrovnané súradnice

354.0812
625.5075
-748.5342
-233.2836

štandardné odchýlky vyrovnaných súradnic (z vypočítanej kovariančnej matice vyrovnaných súradnic ~t V

mm)

P1
P2
PJ
P4

(lx

(li'

3.6
2.5
2.8
2.3

5.1
2.5
2.3
2.9

elips (obr. 4)

Z podaného rozboru otázok: ako získať homogenné súradnice bodov siete vo zvolenom lokálnom pravouh10m
karteziánskom systéme cpk pri ich súradnicovom meraní
US z róznych stanovísk a či je možné použiť US priamo
na súradnicové určenie lokálnych geodetických sietí
(nie vel'kých rozmerov) vyplýva, že takáto aplikácie US
je v zásade možná. Vyžaduje však registráciu aj veličín
D,Z,OJ a výpočty korekcií tých súradnic, ktoré udáva
US. Tieto požiadavky neznamenajú zo žiadneho hl'adiska problémy. Spracovanie takto meraných sietí poskytuje aj výhodné parciálne riešenia po jednotlivých bodov, resp. ich skupinách. Charakteristiky kvality týchto
sieti neindikujú zhoršenie ich vlastností vzhl'adom na
ostatné spósoby merania a spracovania sietí.
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Lektoroval:
Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubiiěek. DrSc.•
katedra matematické analýzy a
numerických metod PřF UP.
Olomouc

I. slovensko-pol'sko-české
geodetické dní
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, teský svaz geodetů a kartografů a Stowarzyszenie Geodetów Polskich v spolupráci s Domom techniky Zvazu slovenských vedecko-technických spoločnosti (ZSVTS) Žili na, spol. s r. o., usporiadajú
v dňoch 16. až 19. 5. 1995 v Žiline
I. SLOVENSKO-POL'SKO-CESKÉ

f

P, 1866.3099
450.0910
P2
P3 613.6647
P4 582.0348
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'

zvolili sa približne súradnice bodov Pi podfa C' = Co
(súradnice namerané zo stanoviska Po), určili sa redukované merania podl'a (27) do 16x 1 vektora (v mm)

X

obzor

GEODETICKÉ

DNI.

Tematický obsah mezinárodných dni je rozdelený do troch
jednodňových blokov so zameraním na:
- geodetické základy, globálny systém určovania polohy a inžiniersku geodéziu,
- kataster nehnutefností, informačné systémy o území a katastrálne mapovanie,
- pozemkové úpravy
s vystupenim vybraných prednášatefov z troch spoluorganizujúcich štátov.
Súčasťou medzinárodných
dni bude aj výstava domácich
a zahraničných firiem orientovaná na meraciu, výpočtovú a reprografickú techniku, ako aj po nu ku softwareových produktov.
Organizátori medzinárodnych dni vydajú zbomík prednášok a adresár organizácií a geodetov-podnikatefov
(formou
katalógu) z troch zúčastnených štátov.
Odborným garantom medzinárodných dni je Ing. Eduard
Mat á k. námestník predsedu Uradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky.
Organizačný garant je Ing. Dušan Bíro, Dom techniky
ZSVTS Žili na, spol. s r. o., Vysokoškolákov 4, 011 32 Žilina
(telefon: 089-645 591).
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Ing. Zdeněk limon, DrSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický,
Zdiby

Gravimetry LaCoste Romberg jsou pokládány za néjpřesnější současné relativní gravimetry, jimiž je možné
měřit v terénu - na rozdíl od supravodivého gravimetru. Mají vysokou citlivost, protože měřicí systém je
astazovaný, má vysokou přesnost odečtení a malý chod.
Předností jsou rovněž malé rozměry, přibl. 0,2 x 0,2 x
0,2 m, i hmotnost, přibližně 3,2 kg.
V poslední době se tyto dříve nedostupné gravimetry
začaly používat i v České republice. Proto pokládáme
za vhodné seznámit s nimi odbornou veřejnost poněkud blíže.

/
dl
ó

I
I

/

~

Měřicí systém gravimetru LaCoste Romberg (LCR) je
kovový a je zkonstruován na principu obecné pérové
váhy s vahadlem. Moment tíhy vahadla je kompenzován momentem síly spirálové pružiny (viz obr. 1). Uvedeme stručně teorii tohoto systému podle [I, 2].
Oba momenty jsou v rovnováze při splnění podmínky
mgasin

(a +8)

- k(/ - /o)h = O,

respektive po dosazení za rameno pružné síly h
•

mgasm

(a

/-/0

s:

+ u) - kbd-/-sin

a = O.

(I)

V rovnici (I) je m hmotnost vahadla, g tíhové zrychlení,
k konstanta pružiny, / délka pružiny, /0 délka pružiny
při nulovém zatížení. Význam ostatních symbolů je zřejmý z obr. 1.
Objevem L. LaCosta je tzv. "pružina nulové délky",
u níž je /0 = O. Matematicky to znamená, že závislost
mezi napínající silou a délkou pružiny představuje
přímka procházející počátkem. Ve skutečnosti se však
závity při zmenšování síly dříve dotknou a jsou k sobě
stlačovány. Pružinu nulové délky lze vyrobit různými
způsoby. Protože její vlákno je při napínání namáháno
na torzi, postačí vlákno po navinutí pružiny natordovat.
Také je možné vlákno tordovat již při navíjení. Nebo je
možné hotovou pružinu provléknout "naruby". Ve skutečnosti se u gravimetrů používá pružina "negativní délky", která je na obou koncích nastavena krátkými přímými vlákny. "Nulovou délku" má až kombinace pružiny a obou vláken.
S pružinou nulové délky je rovnice rovnováhy
mgasin

(a

+ 8) -

kbdsin

a =O

(2)

a citlivost gravimetru (přesněji měřicího systému gravi-

metru), tj. diferenciální poměr úhlové výchylky vahadla
ke změně tíhového zrychlení
da
sin (a + 8) sin a
dg =
g sin 8

(3)

Odvození rovnice (3) naznačíme. Podle (2) platí
kbdsin

a

g = ma sin (a + 8) .

dg _ kbd(cosasin(a+
8)-sinacos(a+
da ma sin (a+ 8) sin (a + 8)

8»

a po úpravách (s uvážením, že výraz v závorce v čitateli je sinS)
dostaneme
dg _
gsin8
da - sin (a + 8) sína .

Citlivost gravimetru lze tedy měnit volbou úhlů a a 8.
Schéma gravimetru LCR je patrno z obr. 2. V nulové
rovnovážné poloze je vahadlo přístroje vodorovné, tj.
a + 8 = 90°. Ke kostře je vahadlo připevněno dvěma
symetricky umístěnými vodorovnými tlumicími pružinami, které potlačují vliv otřesů na systém. Spojnice bodů upevnění těchto pružin představuje osu otáčení va-
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hadla. Hlavní pružina systému je skloněna k horizontu
přibližně pod úhlem 45°, horní bod upevnění je téměř
vertikálně nad osou otáčení vahadla, úhel o je velmi
malý. Dále je m == 0,01 kg, a = b == d == 25 mm, 1 ==
35 mm. Takže v nulové rovnovážné poloze je
mg-

kdsina=

O,

(4)

cotg o
(5)
dg =-gPro vzdálenost horního bodu upevnění pružiny od osy
otáčení vahadla platí
da

d = .-!!!..L

(6)
ksina'
Do nulové rovnovážné polohy uvádíme při měření vahadla vertikálním posunem horního bodu upevnění
hlavní pružiny. Velikost tohoto posunu je přímo úměrná změně tíhového zrychlení:
d
,1d = - ,1g .
g

(7)

Pohyb bodu zavesu pružiny se děje pomocí systému
pák a měřicího šroubu s převody (viz obr. 2).
Při měření musí být vahadlo v nulové rovnovážné poloze, i jeho osa otáčení vodorovné a měřicí systém musí
mít optimální citlivost. Dosáhne se toho justáží libel, tj.
podélné (ve směru vahadla) a příčné (ve směru osy otáčení). Dále je třeba určit na optickém odečítacím systému vhodnou "odečítací rysku" na stupnici okuláru, na
niž se nastavuje index udávající polohu vahadla.
Citlivost gravimetru závisí podle rovnice (5) pouze na
úhlu
Při 0= 100" je da/dg = 433"/10 jlm.s-2• Tomu
odpovídá vertikální posun konce vahadla ,1f == bda ==
53 jlm/IO jlm.s-2 a perioda vlastních kmitů vahadla To
= 2n (ada/dg) 1/2 = 14,6 s.
Uvedená cítlivost gravimetrů LCR, která je důsledkem astaze, je skutečně vysoká. Pro srovnání, u lineárního (neastazovaného) gravimetru Askania je da/dg =
1,3"/10 jlm.s-2• Zpusob astazování měřicího systému
gravimetru je možné elementárně vysvětlit takto: Při

o.

zvětšení tíhového zrychlení (např. o 10 jlm. S-2) se vahadlo vychyluje dolů, dokud zvětšení momentu tíhy není
kompenzováno stejně velkým zvětšením pružného momentu. Spodní bod upevnění pružiny se pohybuje vertikálně dolů. Tento posun můžeme rozložit na dvě složky. Jedna je ve směru pružiny, v jejím důsledku se pružina protahuje a pružný moment se zvětšuje. Druhá
složka je kolmá a způsobuje zmenšení ramene síly pružiny, a tedy i jejího momentu. V důsledku opačného působení obou složek roste tedy pružný moment velmi
pomalu. Při úplné astazi, tj. při O = O, by se vliv obou
složek zcela rušil.
Změna úhlu O o 1" změní citlivost přibližně o I %.
Gravimetr je tedy velmi cítlivý na změnu horizontace ve
směru vahadla systému. To je významná negativní vlastnost gravimetrů LCR při staničním měření, např. měření
zemských slapů, při kterém je měřenou veličinou výchylka vahadla z nulové polohy. Při zmenšování úhlu O citlivost gravimetru stoupá, je-li = O,dochází k úplné astazi, vahadlo je v indiferentní poloze. Rozborem obecnější
rovnice (3) lze ukázat, že malé změny úhlu a, blízkého
90°, a tedy ani výchylka vahadla z nulové polohy na citlivost gravimetru prakticky vliv nemají.
Z rovnice (7) dostáváme, že ke kompenzaci změny tíhového zrychlení o,1g = 10 jlm.s-2 je třeba změnit polohu horního závěsu pružiny o ,1d = 25 nm. To je přibližně 2000krát menší hodnota, než je posun dolního
bodu závěsu pružiny o 53 jlm při stejné změně tíhového
zrychlení 010 jlm.s-2• Zvětší-li se totiž velikost d, zvětší
se délka pružiny a zároveň i rameno její síly. Požadavky
na přesnost měření posunů ,1d jsou extrémně vysoké,
jde o zlomky vlnové délky viditelného světla. Malé chyby v horizontací přístroje, tj. změny úhlu O, nemají na d
takový vliv jako na cítlivost gravimetru. Projeví se jen,
jako u jiných gravimetrů, zmenšením měřeného tíhového zrychlení s kosinem úhlu, o nějž je horizontace
chybná.
Většinou jde u gravimetrů LCR o model G s rozsahem 70 mm.s-2• Hodnota otočky měřicího šroubu je
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přibližně 10 Jlm . S-2. Celé otočky se odečítají na počitadle, zlomky na kruhovém číselníku rozděleném po obvodu na 100 dílků. V přístrojů do výrobního čísla 457
jsou převody I : 7,88 a I :9 (viz obr. 2). Z toho vyplývají
možné periodické chyby s periodami 1,00, 3,94, 7,88,
35,47 a 70,94 CV. (CV je jednotka počitadla u modelu
G, tj. jedna otočka šroubu.) V pozdějších přístrojů byly
pozměněny převody a periodické chyby mohou mít periody 1,00,3,67, 7,33, 36,67, 73,33 CV. Amplitudy mohou být u starších typů až 0,35 Jlm. S-2.
Modely D, kterých je menší počet, mají přímý rozsah
2 mm. S-2, který je přestavitelný pomocí rozsahového
šroubu. Jedna otočka měřicího šroubu odpovídá 0,1
CV, tj. přibližně I Jlm. S-2. Periodické chyby mohou mít
periody 0,1, 0,361, 0,722, 1,625,3,25,6,5 CV.
Kromě optického zařízení pro indikaci polohy vah adia mohou být gravimetry LCR opatřeny kapacitním
snímačem polohy. Do gravimetru je umístěn třídeskový
kondensátor, jehož střední deska je upevněna na konci
vahadla. K pevným deskám kondenzátoru je přivedeno
střídavé napětí o stálé frekvenci generované oscilátorem. Na vahadle se tak budí napětí, jehož amplituda
a fáze se mění podle polohy střední desky kondenzátoru. Fázový komparátor pak produkuje stejnosměrné napětí úměrné výchylce vahadla z nulové polohy, které je
po zesílení možné odečíst na vestavěném galvanometru.
Kromě toho je na gravimetru paralelní vývod, na který
je možné připojit registrační zařízení. Kapacitní indikátor polohy vahadla (CPI) umožňuje snažší a přesnější
odečtení gravimetru.
Podstatného zdokonalení gravimetru LCR opatřeného CPI může být dosaženo pomocí zpětné vazby. Systém zpětné vazby přivádí na pevné desky kondenzátoru CPI napětí, která udržují elektrostatickou silou vahadlo v nulové poloze. Velikost kompenzačního napětí se
odečítá na digitálním voltmetru. Celé zařízení je malé
a gravimetr jím může být snadno doplněn. Technický
problém spočívající v tom, že síla působící na vahadlo
není lineární, ale kvadratickou funkcí napětí, je u různých systémů zpětné vazby řešen různě. Různý je i měřicí rozsah jednotlivých systémů. Předností zpětné vazby je především to, že eliminuje vliv změn citlivosti měřicího systému gravimetru v důsledku náklonu přístroje
nebo z jiných příčin. Vmožňuje, v mezích svého rozsahu, přímé měření malých tíhových rozdílů bez vlivu periodických chyb, respektive usnadňuje určení periodických chyb měřicího šroubu a převodů. Gravimetr LCR
doplněný zpětnou vazbou je způsobilý pro vysoce přesná měření zemských slapů.
Měřicí systém gravimetru je vzduchotěsně uzavřen.
Kromě toho je na vahadle umístěno duté tělísko kompenzující vliv změn tlaku pro případ, že by se těsnění
porušilo. Měřicí systém je dále odstíněn proti vlivu
změn magnetického pole a termostatován přibližně na
50 o ± 0,05 0c.
Cejchování gravimetru, tj. určení rovnice pro převod
odečtení přístroje v CV na fyzikální jednotky zrychlení,
je složitou procedurou. Ve výrobním závodě je stupnice
gravimetru ocejchována v laboratoři tak, že při různých
nastaveních měřicího šroubu po celém rozsahu je zjišťován efekt zavěšení malého závaží na vahadlo. Tímto relativním cejchováním se získá průběh hledané funkce.
Potom se zaměřením základny s daným tíhovým rozdílem určí koeficient pro převod výsledků relativního cejchování na absolutní. Výrobce dodává s přístrojem ta-

bulku pro převod odečtení na hodnoty v miligalech
(1.10-5 m.s-2) s krokem 100 CV.
Absolutní cejchování si musí uživatel ověřit na vlastní gravimetrické základně, stejně jako jeho stálost v čase. Rovněž určení periodických členů závislosti, zmíněných výše, je záležitostí uživatele.
3. Závěr
Prostřednictvím Ministerstva obrany ČR byl v r. 1993
zapůjčen Defense Mapping Agency, V.S. Department
of Defense Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému gravimetr LCR model G
No. 137. Zeměměřickému úřadu, Praha, byl zapůjčen
gravimetr G No. 176. Přístroje jsou využívány pro měření v gravimetrické síti a pro výzkum časových změn tíhového pole. Gravimetr G No. 137 je vybaven CPI a je
rovněž používán k registraci slapových variací tíhového
zrychlení na Geodetické observatoři Pecný. Jeho vlastnosti jsou průběžně zkoumány a bude o nich též referováno.
LITERATURA:
[I] TORGE, W.: Gravimetry. Berlín-New
York, W. de Gruyter 1989.
[2] Instruction Manual. LaCoste & Romberg Model G and D
Gravity Meters. Texas, Austin, L & R Gravity Meters, Inc.
1992.
Do redakce došlo: 24. I I. 1994
Lektoroval:
Ing. Stanislav Olejník,
Zeměměřický úřad,
Praha

Výzva čtenářům
Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG), jejimž členem je
Český svaz geodetů a kartografů od roku 1993, se snaží v příslušných strukturách OSN dosáhnout toho, aby hmotné památky Struveho stupňového měření byly prohlášeny za světovou technickou památku. Jistě zcela oprávněný je i názor, aby
na národních úrovních byly přiměřeným způsobem chráněny
nebo evidovány další připomínky zeměměřických činností minulosti, které jsou nedílnou součástí kulturního dědictví. Jedná se např. o geodetické základny a jejich body, body původních triangulací, hlavní výškové a tíhové body, hraničníky
a mezníky, budovy spojené s vynikajícími osobnostmi oboru,
s výchovou odborníků nebo s observacemi a výrobou, archivy,
sbírky atd. Prvním krokem je samozřejmě co nejúplnější soupis a kategorizace hmotných památek.
Subkomise O pro dějiny zeměměřictvi Českého národního
komitétu FIG by se chtěla prvnimi výsledky v tomto směru
prezentovat již na nadcházejícím 62. zasedání Stálého výboru
FIG, které se bude konat koncem května 1995 v Berlíně. Obracím se proto na ty z vás, kteří o jakýchkoli památkách tohoto
druhu na území naší republiky cokoli vědí, aby zaslali oznámení (pokud možno s popisem nebo fotografií památky, umístěním, pramenem informací) na adresu redakce nebo přímo na
mou adresu, uvedenou v závěru. Současně bych chtěl jménem
komitétu požádat o obdobnou pomoc při vyhledávání informací o starých vyobrazeních s geodetickou nebo kartografickou tematikou, včetně vyobrazení přístrojů.
S ohledem na obtížnost a rozsah úkolů, vyplývajících z bohatých tradic oboru na našem území, mají obě výzvy časově
neohraničenou platnost.
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Řešení výzkumného projektu
"Výstavba AISGK" napomáhá zlepšovat
služby státní správě i občanům

Jedním ze základních předpokladů přechodu České republíky na právní společnost je obnova katastru vlastnických vztahů k nemovitostem. Cílem je především vytvořit nástroj pro spravedlivou restituci nemovitého majetku občanů a pro spravedlivý daňový systém státu.
Proces obnovy katastru nemovitostí ČR (KN) je spojen
s náročnými kontrolami správnosti zavádění inovovaných dat pro dosažení jeho nové kvalitativni úrovně
a s jeho převodem do digitální formy pro dosažení jeho
vyšší užitné hodnoty. Jedná se o dlouhodobý proces
připravy, zavedení a zpracování masivních souborů dat.
Potřebný časový prostor je v určitém rozporu se současnými, někdy i okamžitými, požadavky i potřebami společnosti, která se příliš neohlíží na vlivy dědictví uplynulých čtyřiceti let.
K eliminaci nebo alespoň podstatnému zmírnění tohoto rozporu chce přispět výzkumný projekt "Výstavba
automatizovaného
informačního
systému geodézie
a kartografie"
(AISGK)*), který je řešen v letech
1991-1995 jako součást státního programu rozvoje ČR
"INFORMATIZACE"
ve smyslu usnesení vlády ČR
č. 124 ze dne 17.4. 1991. Jako prvořadý úkol si projekt
(č. 1033) klade za cíl vytvořit základní technické (HW,
SW), technologické a částečně i organizační, legislativni
a ekonomické předpoklady pro obnovu KN spojenou
s převodem do digitální formy [I]. Řešitelem je výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
(VÚGTK) Zdiby ve spolupráci s útvary technického
rozvoje na jednotlivých katastrálních úřadech I. typu
v ČR a Zeměměřickým úřadem (ZÚ).
Koncepce výzkumného projektu chápe obnovený KN
jako součást budoucího státního informačního systému
tR (SIS tR), který se v principu opírá o čtyři základní
zdrojové "registry" (informační systémy) primárních
dat, jejichž výstavba a vedení vyplývá z legislativních
opatření státu (v případě KN např. ze zákona Č. 265/92
Sb., zákona ČNR Č. 344/1992 Sb. a zákona Č. 359/1992
Sb.). Jednotnou lokalizaci nemovitosti zabezpečí "registr" KN, jehož hlavním identifikátorem jsou čísla parcel. Jednotnou identifikaci občanů zabezpečí "registr
obyvatelstva" (ROB), jehož hlavním identifikátorem je
v ČR jednotná řada rodných čísel obyvatel. Jednotnou
identifikaci organizací zabezpečí "registr organizací"
(ROR), jehož hlavním identifikátorem je v ČR jednotná
řada identifikačních čísel organizací (lČO). "Územně
identifikační registr" (ÚIR) zabezpečí především jed*) V provozní praxí bude systém zaváděn pod názvem "Informační systém zeměměřictví a katastru" (ISZK), protože pojem "geodézie a kartografie" byl v průběhu řešení novýmí
legislativními předpisy nahrazen pojmem "zeměměřictví"
(viz např. zákon CNR č. 359/1992 Sb.).
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notné základni rozdělení teritoria státu na územně
správní jednotky. Protože v regionech současně plní
funkci registru staveb, jeho hlavním identifikátorem je
zejména sjednocená řada čísel prostorových jednotek
na území ČR a v regionech jednotná řada čísel budov
(popisná čisla).
Z pohledu výstavby SIS tR [2]je cílem řešení projektu postupně vytvořit podmínky nejen pro založení a vedení bází dat KN, ale obecně pro jednotně počítačově
ovladatelné "zdrojové" geodeticko-kartografické
datové báze, jako výchozí vrstvy pro všechny územně orientované informační systémy ostatních oborů, státní správy a pro mapová díla v ČR, tedy "zdrojové" vrstvy postupně budovaných geografických informačních systémů (OIS) na území ČR. Projekt proto předpokládá, že
AISGK bude tvořen třemi relativně samostatnými informačními subsystémy, které budou vzájemně propojeny
zejména jednotným databázovým systémem a softwarovým prostředím (obr. I). Jedná se o:
I. Subsystém základních bodových polí (SZBP), který je
tvořen prostorovými daty bodů trigonometrické, nivelační a gravimetrické sítě, která pokrývají celé území
státu. Údaje umožňují definovat jednotný systém prostorových souřadnic a jednotnou zobrazovací soustavu
na území státu.
2. Subsystém (digitálního) katastru nemovitostí (SKN),
který je tvořen dvěma vzájemně propojenými informačními soubory:
- souborem geodetických informací (SGI - v projektu původně digitální katastrální mapa - DKM),
- souborem popisných informací (SPI - v projektu
původně informační soubor nemovitostí - ISN)**)
3. Subsystém topografických informací (STI), který by
měl obsahovat prostorová data digitálních map středních měřítek na území státu jako základní (zdrojová)
báze topografických dat s prosazením možných vazeb
s výše uvedenými subsystémy.
Společným prvkem subsystémů AISGK musí být zejména jednotné identifikátory a klasifikátory objektů
a závazná (standardizovaná) datová rozhraní. To zabezpečí tok informací mezi zdrojovými informačními subsystémy i v rámci veřejné datové sítě (VDS) pomocí
standardních
protokolů. Postupné budování AISGK
předpokládá využití dostupných datových fondů pořizovaných prostřednictvím digitálních geodetických, fotogrammetrických a karto metrických metod [3]. Získa**) Nové označeni souborů informací bylo zavedeno novými
legislativnimi předpisy (např. zákon CNR č. 344/1992 Sb.)
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ná data bude možné pomocí moderních technologií interakce a datových analýz na systémech počítačové grafiky a připojených databázových prostředcích jednotně
interpretovat, klasifikovat, vektorizovat a databázově
zpracovávat.
Řešení výzkumného projektu "Výstavba AISGK"
bylo zahájeno v roce 1991 s tím, že potřebné základní
technické vybavení bylo kompletováno prakticky v závěru uvedeného roku. Největší pozornost je od začátku soustředěna na řešení problematiky obnovy KN
(SKN). Zabezpečením
STI pod názvem ZABAGED
(základní báze geografických dat) byl pověřen Zeměměřický úřad v Praze. Tvorbou obdobného subsystému se zabývají i odborné aktivity ministerstva obrany
ČR. VÚGTK v rámci řešení projektu sleduje oblast
integrace
tohoto
subsystému
s ostatními
částmi
AISGK.
V rámci SZBP bylo v průběhu řešení projektu dosud
vyřešeno zakládání báze dat základního bodového pole
polohového [4]. Dále byly jako součást SZBP - polohového zpracovány programy pro určení astronomické
orientace z měření na Polárku a na Slunce [5]. Ve
VÚGTK byly rovněž dokončeny výpočetní programy,
které umožní vzájemný převod souřadnic celostátního
souřadnicového systému ČR (S-JTSK) do celosvětového geocentrického
souřadnicového
systému (WGS)
s přesností, kterou vyžaduje mezinárodní výbor CERCO (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle) [6]. Jedná se o zpracování výsledků
současné měřické techniky s využitím umělých družic
Země, založené na použití GPS (Global Positioning System). Příslušné softwarové vybavení a technologie jsou
zaváděny v provozu ZÚ, který je správcem těchto dat.
V současné době jsou práce v rámci projektu soustředěny na problematiku základního výškového bodového
pole.

NEMOVITOSTi
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Vlastní řešení obnovy KN vychází z dlouhodobých
tradic v této oblasti u nás a ze zkušeností na tomto úseku ve vyspělých státech zejména Evropy [7]. Je rozděleno na část SPI (ISN) a SGI (DKN).
SPI (ISN) obsahuje písemné informace o 12 mil. parcel ve 13 tis. katastrálních územích a přibližně o 2 mil.
obytných budov. Data z celé ČR jsou vedena na centrálním počítači (IBM 4381) pod systémem řízení báze
dat IDMS. Okresním pracovištím (76 katastrálních úřadů, dříve středisek geodézie), která data zpracovávají,
vedou a vydávají pro potřeby státní správy a občanů,
byla příslušná data zprostředkovávána dávkově pomocí
mikrofiší a jejich další manipulace byla zabezpečována
zdlouhavým ručním zpracováním.
Výsledkem řešení projektu je převod těchto distribuovaných dat SPI na osobní počítače (PC) [8]. Lokální
báze dat SPI jsou nyní v okresech operativně vedeny
v lokálních sítích v databázovém systému dBASE IV.
Integrující prostředí je zabezpečeno operačním systémem MS DOS a Novell NetWare. Programový systém
INFORMACE (VÚGTK) pro vydávání informací z SPI
a programový systém .AKTUALIZACE a POMOCNÁ
EVIDENCE (Katastrální úřad České Budějovice) pro
vedení informací jsou zaváděny na všech katastrálních
úřadech v ČR. S plným zavedením se počítá do konce
roku 1994. Soulad mezi centrální a lokálními bázemi
dat je zabezpečován dávkově na magnetických nosičích
v pravidelných časových intervalech. Dálkový přenos
dat SPI je v současné době zaváděn prostřednictvím systému BBS/PC (Bulletin Board System).
Zvýšila se operativnost práce s daty. Informace se vydávají na pracovištích, kde vznikají a kde se zpracovávají. Jedná se síce jen o dílčí realizaci z hlediska celého
procesu obnovy KN, ale umožnila již pronikavě zlepšit
služby pro uživatele KN. Výpisy z KN je možné provádět automatizovaně v reálném čase.
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V následujícím období musí být na úseku SPI zavedena nová data do stávající datové báze. Jedná se především o doplnění vlastnických vztahů k nemovitostem
na území celého státu, především v původních celcích,
které byly užívány tzv. "socialistickými" organizacemi
(cca lOmil. parcel, 3,5 mil. listů vlastnictví). Musí být
doplněny kvalitativní charakteristiky jednotlivých pozemkových parcel ve formě údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ - cca 14 mil. parcel) a kódy částí obcí v zastavěných územích obcí (vazba na ÚIR). Musí být dokončeno zavedení základních
identifikátorů vlastníků-nájemců, tj. rodná čísla občanů
a IČO právnických osob (vazba na ROB a ROR - cca
I mil. identifikátorů) aj. Koncepce tohoto procesu digitalizace SPI byla zpracována Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a je postupně realizována [16].
V rámci výzkumného projektu byl zpracován návrh
technického projektu inovované verze programového
systému pro ovládání a aktualizaci báze dat SPI. Návrh
projektu vychází z nových legislativních opatření (např.
vyhláška č. 126/1993 Sb., ze dne 8. dubna 1993) a z poznatků provozního využití dosavadního
systému na
všech katastrálních úřadech a pracovištích státní i místní správy (např. finančních správ, okresních úřadů)
v ČR. Vyšší verze systému počítá s uplatněním standardů SIS (:R [9] včetně normy 1508859-2 (Latin 2-ISO).
Vlastní realizace vyšší verze systému byla převedena do
kompetence pracovní skupiny ČÚZK, jmenované k tomuto účelu.
SGI (DKM) musí do budoucna nahradit současný
disponibilní mapový fond KN. Jedná se řádově o 70 tis.
kontinuálně
aktualizovaných
listů katastrální mapy

souvislého zobrazení na plastových fóliích a pře~ 80 tis.
"ostrovních"
map bývalého pozemkového
katastru,
převážně v sáhovém měřítku I :2 880, na nichž jsou zobrazeny hranice původního vlastnictví. Jen 30 % katastrálních map je v dekadickém měřítku (I : I 000 - větší
města, I :2000 - menší sídelní útvary) a v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální
(S-JTSK). Všechny katastrální mapy jsou dosud vedeny
"ručně" v analogové formě, mapy bývalého pozemkového katastru nebyly 40 let aktualizovány vůbec.
Řešení výzkumného projektu se soustřeďuje na vytvoření programových systémů a technologií potřebných pro obnovu těchto podkladů a jejich převod do
formy digitální katastrální mapy (DKM) a pro kontinuální aktualizaci jejich obsahu v souladu s právním stavem dokumentovaným v bázi dat SPI.
Programový aparát pro tvorbu, aktualizaci a využívání báze dat DKM je v rámci řešení projektu ve VÚGTK
a ve spolupráci např. s firmou GEOLlNE, s. r. o., již
v první verzi zpracován. Vyšel z koncepce využít profesionálně vyhotovených a masově uplatňovaných grafických softwarových produktů zavedených světových firem, které vyhovují stanoveným standardům SIS (:R [9]
a jejichž výsledky lze ověřit při vedení katastru ve vyspělých státech Evropy (např. [10, II]). Nad vybraným
systémem (HW, SW) lze pak vytvořit aplikační nadstavby pro jeho zavedení v ČR s uvážením našich národních specifik, s minimalizováním zásadních změn již
užívaných postupů provozní praxe a se zachováním
možnosti uplatnit dosud nabyté zkušenosti a tradice našeho provozu (minimalizace nákladových limitů). Po
výběrovém řízení je v rámci projektu uplatňován sy-
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stém fy Intergraph (USA). Základem pro zpracovam
dat je grafický software MicroStation (v současné době
jeho verze 5).
Aplikační nadstavba tohoto obecného grafického
SW, zpracovaná v rámci řešení projektu, je systém MicroGEOS. Je k dispozici pro všechna pracoviště katastrálních úřadů v ČR. MicroGEOS, verze 5, byla na katastrální úřady předána v květnu 1994 včetně uživatelské a referenční příručky a zácvikových dat.
MicroGEOS pracuje pod databázovým
systémem
dBASE IV. a integrující prostředí je zprostředkováváno operačním systémem MS DOS. Pro následné zabezpečení datových analýz subsystémů AISGK, pro
interaktivní manipulace
a vedení datových bází je
připravována
aplikace programového
systému MGE
(MicroStation GIS Environment) pod relačním databázovým systémem ORACLE. Integrujícím prostředím by měl být v budoucnu operační systém UNIX
nebo WNT (obr. 2). Vnitřní formát je u vektorových
dat DGN, u rastrových dat RLE, event. CCIlT nebo
TlFF.
MicroGEOS v uživatelském prostředí MicroStation
umožňuje v procesu převodu stávajících mapových
podkladů do digitální formy zakládat a vést bázi dat
DKM, a to cestou tvorby nových originálů map i využitím (přetvořením) původních (stávajících) mapových
podkladů.
Při tvorbě nových originálů DKM se MicroGEOS
uplatní při digitálním zpracování dat získaných novým
mapováním geodetickými
nebo fotogrammetrickými
metodami. Při aplikaci fotogrammetrických metod bud'
následným zpracováním měřených registrovaných dat,
nebo finalizací dat získaných analytickými metodami
(např. po využití programů PC PRO 600, IIMAP).
Uplatní se i při vytváření originálů DKM s využitím archivovaných původních originálních měřených dat ať již novým předpisem výpočtů z původních měřických náčrtů a polních zápisníků, nebo využitím datových souborů na magnetických médiích dříve automatizovaně vyhotovených map (např. po využití programů
MAPA I nebo 2). MicroGEOS je optimálně využitelný
pro vedení již založené báze dat DKM. Zprostředkuje
zpracování geometrických plánů na jednotlivé změny
obsahu DKM. Získaná digitální data na katastrálních
úřadech umožní ověřovat a kontrolovat a potom je
ukládat do datové báze DKM (po nabytí právní účinnosti).
Při postupu přepracování původních originálů grafických mapových podkladů s využitím kartometrických
metod MicroGEOS umožňuje zpracovat vektorová data získaná pomocí dostatečně přesného digitalizátoru
a po jednotlivých vrstvách obsahu mapy je uložit do báze dat DKM, nebo v případě map 1 :2 880 alespoň do
"pracovní" verze báze dat, jako meziprodukt pro pozdější finalizaci DKM. Při využití postupu plošného skenování obrazu původních podkladů může být MicroGEOS aplikován po vektorizaci získaných rastrových
dat (např. programem CADCore PC). MicroGEOS,
verze 5, umožňuje i práci s rastrovými daty po jejich
transformaci např. programem llRAS.
Zavedením
programového
systému MicroGEOS
a vytvořením báze dat DKM na pracovištích katastrálních úřadů se pronikavě zvýší operativnost jejich služeb
pro uživatele KN. MicroGEOS především zprostředkuje přímé propojení datových bází SPI a SGI včetně ne-

zbytných kontrol souladu obou částí KN. Urychlí
a zpřesní kontroly přebíraných geometrických plánů
a zprostředkuje zavádění jejich ověřených výsledků do
digitální báze dat DKM. Umožní operativně lokalizovat
původní vlastnické hranice parcel z map bývalého pozemkového katastru, zejména v původních celcích za
účelem obnovení vlastnických vztahů k nemovitostem.
V neposlední řadě zprostředkuje vydávání informací
z datové báze DKM (např. snímek KM) formou automatizovaného výstupu z počítače v reálném čase pomocí plotteru nebo laserové tiskárny.
Urychlit převod stávajících mapových podkladů
KN do formy DKM je pro množství pořizovaných dat
nesmírně obtížné. Prakticky celý mapový fond KN je
potřeba převést do digitální formy s náročnými kontrolami správnosti zaváděných dat, aktualizovat jeho
obsah a vytvořit podmínky pro kontinuální aktualizaci vytvořené báze dat DKM. Nabízí se proto, vzhledem k okamžitým potřebám urychlené výstavby této
zdrojové lokalizační báze dat, vytvořit takové podmínky, aby k převodu stávajících mapových podkladů do digitální formy byly využity všechny disponibilní
kapacity, tedy i kapacity potencionálních
uživatelů této báze dat [12]. Za předpokladu, že uvedené aktivity
vyhoví vzájemně dohodnutým a ze strany státní správy stanoveným standardům (např. přesnosti, obsahu,
struktury a formátu dat DKM), mohou být jimi získaná data zahrnuta do celostátní datové báze DKM ku
prospěchu státní správy i široké uživatelské obce. To
jediné může přispět k podstatnému urychlení pořízení digitálních údajů, k dosažení časově reálných dimenzí pro pořízení dat. Umožní státní správě navíc
"na objednávku"
uživatelů "vyrábět" strukturovaná
data, tj. přizpůsobená data požadavkům ostatních orgánů státní správy, municipální sféry a dalších zákazníků přímo ze "státní" datové báze v místě jejího vedení.
V podstatě existují tři základní normy - standardy
[13], při jejichž dodržování by byla zajištěna možnost
obecné manipulace, volné výměny a uspořádání souborů dat při dosažení obecné kompatibility bez ztráty informací a jejich hodnoty na pozadí ohromné roztříštěnosti využívaného HW a SW:
- Prostorové údaje musí být zpřístupněny ve společně
přesně definované prostorové územní jednotce a ta
musí být dostatečně malá, relativně stabilní, na území státu bezvýhradně skladebná a jednoznačně identifikovatelná. Takovou jednotkou je v našich podmínkách katastrální území.
- Každá položka prostorových údajů i prostorové jednotky musí být označeny svým umístěním v jednotném státním souřadnicovém systému. Takovým systémem je v našich podmínkách S-JTSK.
- Musí existovat společná definice a charakteristiky
výměnného (vnějšího) formátu báze dat DKM s tím, že
údaje musí být ve stanovené kvalitě a aktuálnosti
(časové řady) a ve stanovené struktuře dat ve vazbě
na obsah zdrojové báze dat DKM. Proto byla v rámci řešení projektu ve VÚGTK v roce 1993 navržena
struktura báze dat DKM ve vazbě na [14] a vnější
(výměnný) formát báze dat DKM s využitím mezinárodně užívaného formátu SIF (Standard Interchange
Format) [15]. Výsledná struktura a výměnný formát
báze dat DKM byly v našich podmínkách definovány ve Zpravodaji ČÚZK č. 1/94 [17].
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Je zřejmé, že uvedené standardy musí platit nejen
v procesu zakládání báze dat DKM, ale i v procesu aktualizace pořízených dat, neboť opakované pořizování
dat v případě "zastarávání" souborů by přesáhlo ekonomické možnosti našeho státu. Data jsou totiž nejnákladnějším faktorem zaváděného systému. Z evropských zkušeností vyplývá, že představují až 70 % ceny
celkového systému [II].
V závěrečném období se řešení projektu na úseku
SGI (DKM) soustředí na realizaci dosažených výsledků, propracování systému kontrol a vzájemné integrace
datových bází SPI a DKM, na datové analýzy a interaktivní manipulace a vedení založených bází dat DKM.
Z uvedeného vyplývá, že dosažené a průběžně do
praxe zaváděné dílčí výsledky řešení výzkumného projektu "Výstavba AISGK" napomohly již nyní zlepšit
služby pro státní správu i občany ČR na úseku KN.
Prakticky po třech letech řešení jsou připraveny základní nástroje pro postupný převod KN do digitální formy.
Cílem závěru řešení projektu je napomoci důslednému
zavedení dosažených výsledků na všech provozních
pracovištích resortu ČÚZK a postarat se o dovršení navrženého systému. Při naplnění všech záměrů a podmínek by byly položeny základní předpoklady pro nezbytnou integraci aktivit státu, které působí v oblasti územně orientovaných dat. Začal by se v plném rozsahu
uplatňovat jeden ze základních "registrů" SIS ČR.
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Seminár ELlS '94 a Letný kurz
katastra na TU Oelft
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V dňoch 12. a 13. septembra 1994 sa konal na Technickej univerzite (TU) v holandskom Delfte už tretí seminár o vyučovaní
a výskume územných inrormačných systémov (LlS). Medzi základné ciele seminára patria:
- stanovenie a prediskutovanie súčasných problémov výučby
a výskumu v oblasti LlS na európskych univerzitách,
- výmena poznatkov a skúseností z výučby a výskumu LlS
medzi univerzitami západnej, strednej a východnej Európy,
- podpora mnohostrannej a dvojstrannej spolupráce medzi
partnermi,
- umožnenie nadviazania kontaktov medzi jednotlivými pedagogickými a výskumnými pracovníkmi na ufahčenie výmeny informácií.
Zatiaf čo prvé dva semináre - ELlS '92 v Delfte a ELlS '93
v Londýne boli organizované v rámci TEMPUS projektu "výučba LlS", seminár ELlS '94 organizovala Kooperačná sieť
pre výučbu a výskum LlS (EUROLlS) založená na seminári
ELlS '93. V súčasnosti sieť EUROLlS združuje 18 partnerských organizácií z 13 európskych krajín a jej činnosť koordinuje Fakulta geodetického inžinierstva TU Delft.
Na seminári ELlS '94 sa zúčastnilo 75 odborníkov z 21 krajín, a to nielen z Európy, ale napr. aj z Číny, z Angoly, z Kolumbie, atď. Organizátori rozdelili prispevky do niekofkých
tematických blokov.
V pondelok 12.9. 1994 dekan Fakulty geodetického inžinierstva TU v Delfte prof. Theo Bogaerts v prihovore privítal
účastníkov a otvoril seminár ELlS '94. V otváracom bloku ďalej odzneli štyri referáty, medzi nimi správa o aktivitách EUROUS za prvý rok od Jeho založeni a, ktorý predniesol "otec"
a propagátor európskej spolupráce pri výučbe a výskume US,
prof. Jerzy GaŽdzicki.
Nasledoval blok "Vývoj US v strednej a východnej Európe",
kde odznelo 5 referátov z Ukrajiny, z Pofska, z Českej republiky a zo Slovinska.
Popoludní, v bloku "Učebné materiály zamerané na US", vystúpili účastníci z Holandska, z Maďarska a z Bulharska s piatimi príspevkami.
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V utorok 13.9. 1994 predpoludním bol na programe blok
"Výučba LlS/GIS (geografický informačný systém)", kde odzneli dva príspevky z Pol'ska a referát "Nástroje ímplementácie poznatkov a technólogií LlS a ich zohl'adnenie vo výučbe"
autorov I. Mitášovej, D. Gašpara a P. Korčáka zo Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave.
V druhom predpoludňajšom
bloku "Technológie LlS/GIS
(1)" boli prednesené 4 referáty účastni kov zo Slovinska, z Maďarska a z Pol'ska.
Popoludní bol na programe blok "Technológie GIS/LlS (2)"
so 4 príspevkami autorov z Grécka, z Pol'ska a z Maďarska.
Na záver semínára sa zišli účastníci na výročnej schodzke
sjete EUROLlS a prediskutovali správu prof. J. GaŽdzíckého.
Učastníci schodzky sa zhodli na tom, že v organizovaní seminárov treba pokračovať. Prof. Evangelos Livieratos z Aristotelovej univerzity v Solúni prisl'úbil, že vynaloží všetko úsilie,
aby budúci seminár mohol byť usporíadaný na tamojšej univerzite.
Tohoročný seminár ukázal značný pokrok pri modernizácií
a zjednocovaní výučby LlS v rámci Európy a veľký záujem
univerzít strednej a východnej Európy zapojiť sa do spolupráce v sieti EUROLlS. Doležitým sa ukazuje najma rozvíjanie
vzájomnej výmeny pedagógov, študentov a výučbových materiálov medzi jednotlivými univerzitami. Napr. na podporu výučby pozemkových úprav na STU v Bratislave bol prisl'úbený
software TRANSFER, vyvinutý na TU Delft.
Seminár ELlS '94 bol spojený s ďalším podujatím - Letným
kurzom katastra, ktorý nasledoval bezprostredne po seminári
v dňoch 14. až 16.9. 1994. Jeden z autorov tohto príspevku
(Ing. D. Gašpar) sa zúčastnil časti tohto kurzu v stredu 14.9.
1994 a vo štvrtok 15.9. 1994 dopoludnia.
Letný kurz katastra otvorili v stredu (14. 9. 1994) predpoludním prednáškami prof. T. Bogaerts (TU Delft), prof. Jo Henssen (ITC), prof. Richard Groot (ITC) a prof. Paul van Schilfgaarde (TU Delft).
Popoludní prebehol slávnostný ceremoniál pri príležitosti
otvorenia Centra katastrálnych štúdií založeného v spolupráci
Fakulty geodetického inžinierstva TU Delft a Medzinárodného inštitútu Leteckého a kozmického prieskumu a vied o Zemi
(ITC) Enschede. Otváracie príhovory predniesli prof. KlaasJan Beek, rektor ITC a prof. T. Bogaerts. S ďalšími príhovormi
vystúpilí prof. Jo Henssen, prezident Medzínárodného úradu
katastrálnych a pozemkových dokumentov (OICRF), dr. Tom
Kenie, viceprezident
Medzínárodnej
federácie
geodetov
a Mgr. Jaap Besemer, prezident rady Holandskej agentúry katastra a verejných registrov.
Vo štvrtok (15.9. 1994) predpoludním absolvovali účastníci
Letného kurzu katastra exkurzie do Agentúry katastra a verejných registrov v Rotterdame a do Odboru územných informácií a geodézie mesta Rotterdam.
Holandský kataster bol v minulosti jedným z odborov Ministerstva výstavby, plánovania a životného prostredia. Po čiastočnej privatizácii sa v roku 1988 stal nezávislou verejnou
samofinancujúcou
organizáciou. Uvedené ministerstvo však
naďalej zodpovedá za kontinuitu katastra, kvalitu jeho služieb a výšku poplatkov za tieto služby. Zvyšovaníe efektívnosti
a automatizácia umožnili znížiť počet pracovníkov z 3 600
v sedemdesiatych rokoch na súčasných 2 200. Kl'účovou úlohou katastra je zabezpečovať právnu istotu vlastníctva nehnutel'ností. Agentúra spravuje celoštátny informačný systém
o nehnutel'nostiach a poskytuje informácie profesionálom, indivíduálnym občanom, investorom a vláde. K ďalším úlohám
agentúry patrí údržba štátnej trigonometrickej .siete a služby
pre pozemkové úpravy a ochranu prírody. Udaje katastra
o približne 7 miliónoch parciel a 3,5 milióna vlastníkoch sú
vedené v 120 GB (gigabyte) báze údajov, ktorá je kontinuálne
udržiavaná v súlade so skutočnosťou. Zmeny za rok predstavujú okolo 350000 notárskych rozhodnutí, 340000 hypoték,
30 000 dedičských konaní a 110 000 delení parciel. Počet dopytov je asi 2 milióny ročne (telefónom, poštou, telefaxom,
alebo cez údajovú komunikačnú sieť). V súčasnosti je prístup
do údajov cez 700 terminálov, v roku 1995 sa ich predpokladá 3000.
Program kurzu pokračoval vo štvrtok (15. 9. 1994) popoludní a v piatok (16.9. 1994) referátmí odborníkov z Holandska
a ďalších krajín.
Z uvedených podujatí a záujmu o ne vidieť, aká doležitosť sa l'ripísuje prakticky na celom svete presným a aktuálnym mformáciám
o pode a účelnému
hospodáreniu
s ňou, ktoré je jedným z predpokladov
dalšieho rozvoja
l'udstva.

Zborník referátov zo seminára ELlS '94 a Letného kurzu katastra by mal byť zaslaný účastníkom do konca roka 1994 a bude záujemcom k dispozícií na katedre geodetickýchzákladov
Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave.
Ing. Davorín Gašpar, Ing. Peter Korčák.
katedra geodetíckých základov SvF STU v Bratislave

Seminář CERCO pracovní
skupiny 1 v Bruselu
Ve dnech 8.-9. listopadu 1994 se
v Bruselu uskutečnil za účasti zástupců geodetickokartografických
služeb šestnácti zemí sdružených
v CERCO seminář pracovní skupiny I této mezinárodní organizace. Jednání zahájil její předseda
I. Wingard za přítomnosti generálního tajemníka CERCO J. Mousseta. Zrekapituloval závěry předchozího setkání skupiny, které
proběhlo
ve dnech 26.-27.4.
1994 v Kodani a při poměl, že jejím hlavním úkolem je autorská ochrana kartografických dat, cenová polítika kolem těchto dat a také navrhování kompetentních stanovisek ke všem
záležitostem, které s těmito otázkami souvisejí. Za hlavní cíl
práce skupiny označil identifikaci a obhajobu společného záJmu všech členů CERCO v dané věcné oblasti, od něhož se
mohou dále odvíjet národní modifikace postojů jednotlivých
služeb.
I. Wingard při poměl, že na XVI. plenárním zasedání CERCO konaném v září 1994 ve Vídni podal informaci o činnosti
pracovní skupiny, která byla přijata se všeobecným uspokojením. Své úvodní slovo uzavřel konstatováním, že Evropa prožívá v současné době zásadní změny a že se geodetickokartografické služby musí v těchto nových podmínkách naučit pracovat a využívat je v zájmu vlastního rozvoje.
Národní zprávy
P. We s Ie y zrekapituloval dlouhodobé zkušenosti anglické
Ordnance Survey (O. S.) v uplatňování autorského práva a cenové politiky kolem kartografických dat a zabýval se zvláště situací poslední doby, v níž se na jedné straně zvyšuje nespokojenost zejména soukromého sektoru se zabezpečením poznávacích a rozhodovacích aktívit státními kartografickými daty
a na druhé straně soustavně klesá podpora jejich tvorby
a technologické obsluhy státním rozpočtem. Uvedl, že z této situace vyplynul současný návrh na privatizaci O. S. a na úplnou
komercializaci činnosti tohoto doposud státního subjektu.
Realizací uvedeného návrhu převezme přímou zodpovědnost
za dlouhodobé geodetickokartografické
zabezpečení státu vláda, která na jednotlivé práce bude vypisovat veřejné obchodní
soutěže.
Těchto soutěží se bude O. S. zúčastňovat spolu s jínými soukromými firmami a věří, že v ních bude mít díky své expertní
a technologické vyspělostí úspěch. Předpokládá se, že na takto
vzniklá státní kartografická data propůjčí vláda, na dobu např.
10 let, vybranému realizátorovi funkci vykonavatele autorského práva s povinností zabezpečovat všechny s tím související
ekonomické aspekty poskytování dat. Referent upozornil, že
tento extrémní případ vývoje právní subjektivity O. S. koresponduje s pokračující liberalizací anglického trhu, v jejímž důsledku by se měly i jiné významné součásti tradičně státní infrastruktury dostat do soukromých, a to dokonce zahraníčních
rukou. (Pozn.: V období následujícím po semináři však tento
trend narazil např. v případě pošty na tvrdý odpor anglické veřejnosti !).
Ve svém vystoupení při poměl P. Wesley rovněž dopís bývalého předsedy CERCO pracovní skupiny I J. P. Leonarda č. j.
OS 45/32/5 ze dne 12.7. 1994, kterým byly všechny členské
subjekty CERCO vyzvány k jednotnému postoji vůči Direktivě
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EC 90/313/EEC
(ČÚZK k tomuto dopisu zaujal stanovisko
v srpnu 1994), podle niž vyžadují ekologičtí aktivisté zdarma
státní kartografická data. Sdělil, že O. S. tento požadavek odmítla, neboť uvedená direktiva se vztahuje výhradně na ekologická data (např. o znečištění vod, poškození lesů ap.), zatímco
O. S. produkuje pouze obecnězeměpisná data (o silnicích, vodních tocích ap.).
K. To n nes sen informovalo německém Úředním topografickokartografickém
informačním systému ATKIS, jehož I.
etapa (digitální topografický model 1:25000) se v západních
zemích státu ukončí v roce 1996, ve východních zemích (bývalá NDR) pak v roce 1999. Upozornil, že v podmínkách sjednoceného Německa nelze hovořit o jednotném zabezpečení společenských aktivit státními kartografickými daty. Přesto tu
však existují některé společné tendence, které spočívaji zejména ve zmenšujícím se podílu polních prací a tradičního tisku
map.
Referent zdůraznil péči věnovanou v Německu tvorbě
a údržbě cenového modelu státních kartografických dat a autorské odměně jako jeho významné položce. Zminil se o tom,
že i v Německu existují potiže s ekologickými aktivisty, kteří se
s odkazem na výše jmenovanou Direktivu EC dožadují bez __
platného poskytování kartografických dat, ale tyto požadavky
byly odmítnuty. Na závěr informovalo tom, že bylo vytvořeno
Německé zastřešujíci sdružení pro geografickou informaci mající řadu pracovních úkolů, mezi nimiž zaujímá významné místo autorská ochrana kartografických dat.
B. Marty
hovořil o rostoucích potížich s financováním
tvorby a technologické obsluhy státních kartografických dat ve
Francii, kde jsou uvedené aktivity kryty státním rozpočtem jen
z 55 %, ale brzy tento podíl klesne až na pouhých 40-45 %.
V těchto podmínkách nabývá mimořádné důležitosti autorská
ochrana uvedených dat, která je kryta francouzským autorským zákonem z roku 1992 a z jejíhož důsledného uplatnění
plynou finance nutné pro ekonomické zabezpečení státních
prací na daném úseku.
Referent konstatoval, že snaha o takto opodstatněnou cenovou politiku kolem kartografických dat naráží na odpor soukromého sektoru, který má zájem získávat je zdarma, ale dále
je draze prodávat. Zdůraznil, že tak autorská ochrana uvedených dat přestává být vyhraněně právním problémem a stává
se navýsost ekonomickou záležitostí. Cenová politika kolem
kartografických dat je pro Národní geografický ústav (lGN)
jako hlavního nositele státních kartografických aktivit natolik
existenční otázkou, že o ní v současností iniciuje jednáni s vládou.
D. K o Ib a e c k sdělila, že v Dánsku je v současné době kryta tvorba a následující technologická obsluha kartografických
dat z 80 % ze státního rozpočtu, ale že je to příliš málo na to,
aby se v těchto aktivitách mohlo rozšiřovat v potřebné míře
uplatnění digitálních technologií. Poukázala na to, jak jsou báze kartografických
dat snadno kopírovatelné a jak se tím
usnadňuje porušování autorského práva k uvedeným datům.
Proto v Dánsku pociťují potřebu zdokonalení jejich autorské
ochrany.
Referentka se připojila k francouzskému hodnocení autorského práva jako ekonomického problému, ale zároveň zdůraznila, že v něm spatřuje navíc problém politický. Rozpor
mezi tlakem vlády na stále nové aktivity v dané oblasti a její
současnou nepřipraveností krýt tento rozvoj státním rozpočtem totiž představuje nesporné politikum řešitelné jen politickými opatřeními.
P. Raitanen
informovalo tom, že ve Finsku se hledá způsob, jak v novém počítačovém prostředí zajistit ochranu nejen
kartografickým datům generovaným z map středních měřitek,
ale i di~itálním katastrálním mapám. Prezentoval připravený
písemny návrh finské služby na zdokonalení ochrany těchto
dat, ale blíže jej necharakterizoval. Jen rámcově také sdělil, že
se v současné době v jeho zemi diskutuje možnost komercializace vybraných částí státní geodetickokartografické
služby.
F. J ean ri chard uvedl, že ve Švýcarsku probíhá vektorizace naskenovaných topografických map 1:25 000 a že připravovaná databáze pokryje celé státní území do konce roku 1995.
Upozornil, že v jeho zemi platí zásada bezplatného poskytování dat pro správní účely a proto je tu omezený prostor pro autorskou ochranu kartografických dat a komercializaci aktivit
kolem nich. Nicméně Federální topografický úřad jako hlavní
nositel státních prací v dané oblasti má pro kartografická data
dokonalý cenový model, který umožňuje kvantifikovat hodnotu bezúplatně předávaných dat do jednotlivých resortů státní
správy.

Na poskytování dat soukromému sektoru se vztahuje běžná
cenová politika a prezentovaný
vzor příslušné obchodní
smlouvy ukázal, že se takovým komerčním transakcím věnuje
po právní stránce mimořádná péče. Referent rovněž poukázal
na skutečnost, že se švýcarská státní kartografická data poskytují bezúplatně do sousedních zemí jako plnění mezinárodních
projektů a v nich se pak dostávají do rukou soukromých subjektů, které s nimi obchodují. V souvislosti s tím požádal CERCO o pomoc při vytváření účinné mezinárodní právní báze,
která by tuto nepřijatelnou praxi vyloučila.
P. W. G e ude k e charakterizoval
nizozemské aktivity
v předmětné oblasti, pro něž je příznačné, že došlo k částečné
privatizaci katastru nemovitostí a že topografické mapy a jejich převod do digitální formy zabezpečuje Ministerstvo obrany. Topografická mapa 1:25000 byla transformována na celém území státu do formy digitální rastrové mapy, národní
digitální databáze I: 10 000 se realizuje s termínem dokončení
pro celé státní území v roce 1997. Referent upozornil na skutečnost, že v působnosti Nizozemské rady pro geografickou informaci byla zpracována velmi kvalifikovaná studie o autorské
ochraně kartografických dat v širokém mezinárodním srovnání
a že se tento dokument v současné době překládá do angličtiny a bude distribuován.
K. Gudjónsson
vyjádřil uspokojení nad tím, že islandská
vláda kryje aktivity kolem kartografických dat ze státního rozpočtu z 90 % a že jejich autorská ochrana probíhá bez zásadních problémů. Jako výjimku připoměl mezinárodní incident
v porušení tohoto práva, jehož se dopustila maďarská služba
a uvedl, že tato strana již s islandskou službou navázala kontakt a přihlásila se v dané záležitosti ke své zodpovědnosti.
E. Robaszkiewicz
informovala o existenci polského zákona o geodézii a kartografii, v jehož působnosti se přikračuje
k připravám
databáze
založené na topografické
mapě
I : IO 000. Konstatovala, že toto kartografické dílo bylo až donedávna v působnosti Ministerstva obrany a že je z jeho celkových 14 tisíc mapových listů, pokrývajících celé státní území,
doposud vydáno jen 6 tisíc listů. Digitální mapy se zatím vytvářejí nesoustavně pro vybraná, ekologicky významná území.
Polská služba má problémy s ochranou autorských práv ke
kartografickým datům a s návaznou cenovou politikou, zatím
však nepřistoupila k jejich vlastnímu řešení a proto má zájem
o zahraniční zkušenosti.
B. Li p ej referovala o slovinském záměru prezentovat
v příštím roce celé státní území ve formě digitální rastrové topografické mapy I :25 000, jejíž demoverzi předala všem účastníkům. Uvedla, že se v její zemi připravuje nový autorský zákon a že se vyvíjí snaha do něho co nejvýrazněji promítnout
ochranu autorských práv ke kartografickým datům.
Slovinská služba považuje autorské odměny za využití uvedených dat za jeden ze zdrojů financování své činnosti, který
při zesilující se restriktivní finanční politice vlády nabývá na
významu. Vláda dosud prosazuje v oblasti kartografických
dat diferencovanou cenovou politiku vůči státním orgánům
(data zdarma) a vůči soukromým subjektům (data za plnou
cenu). Geodetickokartografická
služba je však spíše nakloněna tomu, aby se sice data poskytovala státním orgánům zdarma, ale na základě zúčtovatelných recipročních informačních
protislužeb.
I. W ing lir d uvedl, že ve Švédsku je tvorba a technologická
obsluha kartografických dat spojena s velkými náklady krytými ze státního rozpočtu, které je nutno radikálně snižlt. Také
každý pracovník geodetickokartografické
služby je jako švédský občan konfrontován s dilematem, zda si přeje plně rozpočtově saturovanou službu za cenu, že na ni bude jako daňový
poplatník stále vice přispívat. Za této situace bylo rozhodnuto
přistoupit k postupné, na tři roky rozplánované reorganizaci
služby, při níž se důsledně oddělí aktivity jednoznačně vykonávané ve veřejném zájmu a nadále kryté ze státního rozpočtu
od činností, u nichž je veřejný zájem nevýrazný anebo zcela
chybí a jež budou zcela komercializovány.
V takových podmínkách pak bude vláda rozhodovat, co je
ve veřejném zájmu a v důsledku toho bude poslední instancí
určující, které oblasti státu budou pokryty přI slušnými bázemi
kartografických dat, v jaké budou kvalitě ap. Potvrdil, že toto
řešení úzce související s ochranou autorských práva cenovým
ohodnocením kartografických dat není ani tolik právní a ekonomickou záležitostí, ale především záležitostí politickou
a připojil se tak k názoru, kterou před ním vyslovila Kolbaeck.
J. Ne u m a n n podal zprávu o koncepci digitalizace katastru nemovitostí a o Základní bázi geografických dat České republiky v rozsahu, který byl schválen před prezentací vedením
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ČÚZK. Zároveň v této zprávě informovalo
současném stavu
řešení ochrany autorských práv ke kartografickým
datům
a předložil angJi~ký překlad Pravidel užití státních mapových
děl vydaných CUZK.
Krátká sdělení dále proslovili J. F. Co d d (Severní Irsko),
M. Malliet
(Belgie) aJ. O'Callaghan
(Irsko), kteří uvedli, že od posledního zasedání CERCO pracovní skupiny I nedošlo ve sledované tematice v působnosti jejich národních služeb k významnějšímu vývoji.
Zákonodárství v ochraně duševního vlastnictví
L. A s Ie sen z norského Státního zeměměřického úřadu přednesla podrobný referát o ochraně duševního vlastníctví se
zvláštním zřetelem na severoevropské zákonodárství. Poukázala na to, že uvedená problematika má v aktuálních podmínkách rostoucích tlaků na společenskou disponibilitu kartografických dat a současně se zesilujících snah o snižování výdajů
ze státního rozpočtu stěžejní význam. Autorské právo se v příslušných severoevropských
zákonech vztahuje na literární
a umělecká díla, která vykazují původní a individuálně intelektuální vklad. Míra tohoto intelektuálního náboje se obtížně
prokazuje, nicméně je-Ii prokázán, pak je zdrojem ochrany autorských práv zahrnujících právo autorizovat užití díla, řešení
vztahu mezi úpravou stávajícího díla a novým dílem, právo
publikace aj. a to vesměs s působností po dobu 50 let.
Ukazuje se, že vedle děl schopných autorské ochrany existují ještě jiná díla, která je zapotřebí chránit nikoliv proto, že by
obsahovala intelektuální náboj, ale proto, že na jejich vytvoření bylo zapotřebí vynaložit sice rutinní, ale přitom mimořádné
úsilí. Jejich prototypem je telefonní seznam velkoměsta a severoevropské země, které iniciovaly v Evropské unii jejich ochranu, je obecně označují jako katalogy. Ochrana katalogů se přitom navrhuje na dobu 10 let od jejich prvního vydání.
Referentka uvedla, že severoevropské zákonodárství počítá
s tresty za porušení ochrany autorských děl a katalogů, za import jejich nelegálních kopií a za nedbalostní přestupky v této
oblasti včetně vězení od 6 měsíců do 3 let. Zároveň počítá se
zničením vědomě pořízených ilegálně importovaných kopií
chráněných děl, nikoliv však s těmi, které byly zakoupeny
v dobré víře o jejich poctivém původu.
Je zřejmé, že pro členy CERCO je důležitá cílevědomá aplikace obecných právních principů na ochranu kartografických
dat, při níž by se měly opřít o národní autorský zákon, o Bernskou konvenci, o národní zákon o geodézii a kartografii
a o národní zákon o nekalé soutěži (u nás Obchodní zákoník).
Autorský zákon by se měl uplatňovat jak ve fázi tvorby kartografických dat, tak ve fázi jejich užití. Pro fázi tvorby je důležitá ochrana použitých počítačových programů, prostředků pamatování dat (databáze i mapy jako nosiče dat). Ve fázi užití
dat je záhodno zvažovat, zda je ochrana kartografických dat
autorským zákonem skutečně nutná a možná.
Ukazuje se, že pro autorskou ochranu jsou vhodná kartografická data středních a malých měřítek, jejichž generalizace reprezentuje do nich promítnutý intelektuální vklad, zatímco
mapy velkých měřítek (katastrální ap.) jen víceméně kopírují
územní realitu a mohou se tedy s odvoláním na pracnost svého
pořízení dožadovat jen katalogové ochrany. V konkrétních případech obchodních transakcí s kartografickými daty se také
mnohdy stává zřejmým, že účinnější než jejich pracná autorská
či katalogová ochrana je dobře zpracována obchodní smlouva
s promyšleným využitím možností poskytovaných obchodním
zákoníkem.
Závěrem svého vystoupení L. Aslesen diskutovala významnou otázku, jak nutno právně chráněnou mapu upravit či doplnit, aby vzniklo nové dílo zasluhujíci si novou ochranu autorských práv. Přitom jednoznačně prokázala, že např. změna
značkového klíče, barevného řešení mapy, typu písma mapového popisu ap. reprezentuje jen rutinní činnost postrádající
jakýkoliv intelektuální náboj a proto takto vzniklá nová mapa
nemůže být nově autorsky chráněným dílem, odlišným od autorsky chráněné mapy použité jako výchozí podklad.
K tomuto obsáhlému referátu pak vystoupil s dovětkem I.
Wingard.
Vyslovil varování před bezhlavým napodobováním amerického rozhodnutí neomezovat přístup ke kartografickým datům autorským právem, k němuž jsou někdy
i v Evropě cítit sklony. Poukázal na nižší kvalitu amerických
kartografických dat ve srovnání s evropskýmí ekvivalenty, která snižuje význam uvedeného rozhodnutí americké vlády. Sledovaný americký revoluční skok v uvolnění ochrany kartografických dat označil za lacínou náhražku evolučního evropské-

ho vývoje, který postupným snižováním cen kartografických
dat vytváří obdobně pozitivní podmínky pro jejích širokou dostupnost a pro naplňování všeobecně deklarovaného Iidsk~ho
práva na informaci.
K tomu pak P. Wesley upozornil, že z uvolnění autorské
ochrany kartografických dat ve Spojených státech vyplývá
pro evropské země, které tam postupují v rámci vojenské
spolupráce svá národní data, nejedno nebezpečí. Tato data
totíž mohou v tamních podmínkách snadno prosáknout do
soukromého sektoru a stát se - proti vůli původního vykonavatele autorského práva - předmětem obchodování třetího subjektu.
Další blok programu semináře se zaměříl na podrobné projednání otázek cenové politiky kolem geografických dat. Přítomní experti si v něm vyměnili zkušenosti s přístupy svých
geodetickokartografických
služeb k dané problematice a pokusili se identifikovat společné principy jejího řešení. Nicméně
vzhledem k tomu, že jde o velice intimní otázky hospodářské
politiky služeb, dohodli se pokládat vyslovené informace za
důvěrné a nepublikovat je.

Seminář poskytl ucelený přehled o uplatňování autorských
práv k analogovým a digitálním kartografickým datům v geodetickokartografických
službách
sdružených
v CERCO
a o cenové politice k těmto datům těsně související jak s jejich autorskou ochranou, tak s podmínkami hospodaření,
v nichž příslušné služby pracují. Byl také přípravou na vypracování jednotného Qřístupu služeb sqružených v CERCO
k uvedeným otázkám. Učast zástupce ČUZK byla uvítáni! jako posílení aktivit CERCO v dané oblasti a také pro ČUZK
jde o přínosnou
mezinárodní
součinnost, která pomáhá
k harmonizaci jeho národních aktivit v dané oblasti s mezinárodním kontextem.
Ing. Jan Neumann, CSc ..
Zeměměřický úřad, Praha

Z DĚJIN GEODÉZIE,
KARTOGRAFIE A KATA5TRU
5ympozium ••Z dějin geodézie
a kartografie" - 9. pokračování
528 (

): 061.3

Dne I. prosince 1994 se konalo v Národním technickém muzeu v Praze již XV. sympozium "Z dějin geodézie a kartografie". Na sympoziu odeznělo deset přednášek:
I. Antonín Svejda: Sbírka glóbů Národního technického muzea
2. Marie Muchová: Glóby v Uměleckoprůmyslovém muzeu
v Praze
3. Ludvík Mucha: Glóby pražského astronoma J. G. Bohma
4. Pavel R. Pokorný: K datování hvězdného glóbu Kašpara
~iegera v Národní kníhovně v Praze
5. Otakar Vosika: Geodetické práce vegyptologíí
6. Emanuel Kolenatý: Stabílízace výškových bodů na našem
území
7. Eva Sem ota nová : Historicko-kartograjjcké práce V. V. Tomka
8. Ivan Kupčík: vývoj tematíckých map Ceskych zemí do r. 1918
9. Martin Frič: Kartografická tvorba Josefa Brože
10. Josef Svastal: Orloj na břevnovském klášteře
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První čtyři přednášky byly věnovány glóbům. Ing. A. Švejda
seznámil přítomné, jak byla pořízena v Národním technickém
muzeu (NTM) sbírka glóbů, která dnes patří k největším
v České republice.
Národní technické muzeum bylo založeno v roce 1908
a o dva roky později mělo svoji geodetickou sekci. Do druhé
světové války bylo v muzeu pouze pět glóbŮ. Po druhé světové
válce v šedesátých a sedmdesátých letech se podařilo nakoupit
70 glóbů, z toho 50 zeměpisných a 20 astronomických. Nejstarší český glóbus je z roku 1848. Ve sbírce je 20 glóbů, které pocházejí z dílny Jana Felkla z Roztok u Prahy. Muzeum vlastní
i zařízení na výrobu glóbů včetně polepů. Největší glóbus
o průměru 63 cm je od Josefa Jiittnera. Vynikající dělostřelec
a kartograf Jiitter sestavíl vše, co je zapotřebí vědět po teoretické a praktické stránce při výrobě glóbů. Své poznatky uveřejnil
v pojednání ve spisech Královské české společnosti nauk. Budiž poznamenáno, že jeho snahy ve výrobě glóbů mu zjednaly
čestný název "Globusmacher",
kterým byl častován žertem. Ve
sbírce jsou i miniaturní glóby.
Některé glóby jsou součástmi přístrojů - např. uranoskopů
a tellurií. Pomocí uranoskopů se usnadňuje vyhledání hvězdy
pomocí průzoru připevněného ke glóbu. Tellurií se vice používá pro výuku ke znázornění oběhu Země kolem Slunce. S potěšením lze konstatovat, že stav glóbů v NTM je vynikající
díky péči restaurátora.
RNDr. M. Muchová se zmínila o 10 glóbech, které jsou ve
sbírkách Uměleckoprůmyslového
muzea a doc. RNDr. L. Mucha, Csc., o Josefu Jiřím Bohmovi, nar. roku 1807 v Rožďalovicích a zemř. roku 1868 v Praze. Byl ředitelem hvězdárny
a profesorem astronomie na pražské universitě. Jeho dílem byl
uranoskop, k němuž vydal i návod. Je pohřben na Malostranském hřbitově v KoŠířích. Malou detektivkou, do které se pustil P. R. Pokorný bylo určení data zhotovení hvězdného glóbu, který je v Národní knihovně v Praze.
StřeO'em pozornosti se stala kartografická tvorba dvou osobností, a to V. V. Tomka a Josefa Brože. V. V. Tomek při sepisování životního díla Dějepis Prahy, pořídíl bezděky i tři plány
Prahy z let 1200, 1348 a 1419. Plány byly vystaveny při příležitosti Jubilejní výstavy v Praze roku 1891. Josef Brož, který byl
učitelem, se věnoval v minulém století školním mapám, které
sám sestavil a kreslil. Jeho tvorba je velmi bohatá. Na jejím
počátku byl Plán kr. hl. města Prahy, který vyšel tiskem roku
1874 a byl schválen jako učební pomůcka. Z jeho prací zaznamenáme např. titul Němé mapy (1883).
O vývoji tematických map na území Čech do roku 1918 se
týkala přednáška RNDr. I. Kupčíka. Poukázal na pestrost této
tvorby, ať se to týkalo map válečných bojišť, map poštovních
spojů, etnického složení, říčních i geologických map atd.
K aktivitám zeměměřičů v zahraničí patřily práce v Egyptě.
Jak bylo sděleno, stali se geodeti ze stavební fakulty CVUT
" Praze potřebnými a účinnými spolupracovníky
českých
egyptologů. Poučná byla i přednáška o vývoji výškových prací
na našem území. Nivelace si poznačila svou cestu po české
i moravské krajině různými značkami, které mají svůj vývoj
a tudíž svoji historii. Jsou mezi nimi pouhé plošky na kameni,
roubíkové, hřebové, prizmatické, značky bez stupnic i se stupnicemi. Kolemjdoucím připomínají svou existenci nápisem
"Státní nivelace. Poškození se trestá".
Přítomní obdrželi dlouho očekávaný sedmý sborník Z dějin
geodézie a kartografie, který vyšel jako 133 číslo Rozprav
NTM. Sborník je ve formátu A4, v rozsahu 101 stran s textem
ze sazby. Je v něm publikováno II přednášek a to z VIII. sympozia v roce 1987 - 3 přednášky a IX. sympozia v roce 1988
- 8 přednášek. Přednášky byly vybrány ze 17 příspěvků. Pracovník NTM Ing. A. Švejda přislibíl pro budoucnost pravidelné vycházení sborníku, který má náklad kolem 50 exemplářů.
Další publikace, kterou účastníci obdrželi, byla vydána Historickým ústavem ČA V v řadě monografií s titulem Kartografie v hospodářském vývoji Českých zemí v 19. a na počátku 20.
století. Autorkou je dr. Eva Semotanová. Publikace je velmi
obsáhlá o 166 stranách a s 27 ilustracemi. Autorka je správkyní
Mapové sbírky Historického ústavu AVČR, která se nacházi
na nové adrese: Prosecká 74, 19000 Praha 9, tel. 8821 21,
I. 251, fax. 887513.
Doc. Ing. Vladimir Kraus. CSc ..
Praha

SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

Třetí letošní odborný seminář Kartografické společnosti ČR
byl věnován ekologizovaným technologiím tvorby map. Přes
čtyřicet účastníků z resortních pracovišť, vysokých škol i komerční sféry, kteří se sešli 15. listopadu na Stavební fakultě
ČVUT v Praze, vyslechlo pět hlavních referátů.
V úvodu rekapituloval Ing. Bedřich Němeček (Zeměměřický
úřad) období posledních tří let. V resortu geodézie a kartografie (respektive zeměměřictví a kat astru) bylo charakterizováno
zásadními změnami technologií tvorby a obnovy map státního
mapového djla (SMD). Technologická skupina, jmenovaná
tehdejším ČUGK, navrhla a vyzkoušela v období 1991-1992
nové technologie vyhovující všem zákonným normám na
ochranu životního prostředí. Tyto výrobní postuPY zcela vylučují dřívější neekologické kopírování na plastove fólie pomocí
vrstvy obsahujicí chróm (emulze Grafolit T 020). Místo toho se
používají především materiály značky RENKER - rycí vrstvy, diazofólie atd. Zavedení nových technologií si vyžádalo nákup kopírovacích rámů a lamp, čpavkových vyvolávačů aj. pro
resortní polygrafická pracoviště. Vyvinuté standardní technologie pro SMD a normativy materiálů byly v širokém měřítku
ověřovány v průběhu roku 1993. Zkušenostmi z této praxe se
zabývaly další referáty a diskuse.
Doc. Ing. Miroslav Mikšovský. CSc., (katedra mapování
a kartografie Stavební fakulty ČVUT) shrnul ve svém vystoupeni používání nebezpečných látek v polygrafické výrobě v minulosti a v současnosti a zabýval se technologickými inovacemi posledních dvaceti let. K nim patří např. vrstva PLD-7 neobsahující chróm, používaná od 80. let, nebo bezodpadové nanášení vrstev se solemi chrómu na zařízení R-Coater. V posledních letech se začaly ve větší míře uplatňovat předzcitlivěné diazografické materiály. V budoucnosti se uplatní vynález
Verde-filmu, kde obraz je tvořen v tenké vrstvě polymeru selónovými částicemi. Perspektivní ekologickou technikou v oblasti tisku je bezvodý (suchý) ofset.
Ing. Jaroslava Bořkovcová (Zeměměřický úřad) informovala
o využívání nových materiálů firmy RENKER. Na příkladu
hraničního mapového listu II-II Aš (Základní mapa ČR
I :50 000) měli účastníci možnost prohlédnout si jednotlivé fáze technologie. Při aktualizaci českého území se na mapový list
zároveň doplňovalo území Německa. Sestavitelský originál, řešící mj. převod značkových kličů, byl vyhotoven kresbou na diazokopii z montáže . .vydavatelsky byl polohopis zpracován rytinou na materiálu diazoscal, na nějž je přebíraný platný stav
základni mapy nakopírován z negativu jako "vyrytý". Doplňovaný nový stav v ČR a kompletní polohopis zahraničí se doryje podle sestavitelského originálu, který se na diazoscal nakopíruje jako pozitivní kresba. V další části referátu zhodnotila
Ing. J. Bořkovcová vlastnosti materiálů RENKER (mj. délkovou stabilitu) a uvedla zásady z praxe, týkající se převodu tiskových podkladů z astralonů na fólie RENKER: prevést tiskové podklady všech prvků mapy najednou a za stabilních mikroklimatických poměrů.
Ing. Oldřich Kajka (Katastrální úřad v Pardubicích) se zabýval novými způsoby tvorby a obnovy map velkých měřítek.
Naznačil obrovské perspektivy metody tvorby polohopisu státní mapy 1:5000 - odvozené (SMO-5) v souvislosti se vznikem
a vedením digitální katastrální mapy (o metodě viz článek
v GaKO, 1994, č. 2). V dalším seznámil posluchače s úspěšnou
zkouškou automatíckého vyhotovení tiskových podkladů při,
tvorbě výškopisu mapy SMO-5 v září 1994: Po naskenování
konceptu byla provedena automatická vektorizace vrstevnic.
Tvar vrstevnic byl převeden do podoby polygonů o dostatečně
krátkých úsečkách, takže působí dojmem křivky. (Nahrazení
polygonu křivkou by vedlo k neúměrnému nárůstu objemu dat
i času.) Metodu je vhodná i pro obnovu opotřebovaných tiskových podkladů. Stejných techníckých i programových prostředků jako při tvorbě výškopisu SMO-5 bylo použito také při
obnově map katastru nemovitostí. Ve svém referátu Ing. Kafka
zdůraznil, že všechny metody zpracování digitálních a grafických dat zkvalitňují mapové dílo. Zejména se zvýší přesnost,
neboť obrazovka umožňuje umístit vektor na osu rastrové čáry
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s přesností, jakou ruční rytina nikdy nedosáhne. Zároveň vznikají soubory digitálních dat, které by se daly použít i pro dalši
účely.
Příspěvek Ing. Jany Chráskové. CSc. (Katastrální úřad v Pardubicich) se týkal konkrétní aplikace nových technologií při
vyhotovení nové mapy. Návrh Mapy kladu listů okresu Pardublce byl předveden ve stadiu nátisku. Mapovým podkladem je
upravená Mapa okresu v měřítku 1:100000, tematický obsah
tvoří síť kladu listů map katastru nemovitostí, klad listů
SMO-5 s vyznačením dělení na mapy měř. I :1000 až 1:2000.
Dále je uvedena síť základních map s kompletnim vyznačením
listů Základní mapy ČR I : 10 000. Při tisku je možné sítě vhodně kombinovat. Učastníci semináře uvítali záměr, aby Mapa
kladu listů okresu byla zařazena do souboru státních mapových děl.
V diskusi se mj. zástupce firmy RENKER vyjádřil k rozměrové stálosti fólií a prezentoval výsledky firemních zkoušek.
Zároveň poukázal na ekologické přednosti materiálů, které neobsahují nebezpečné látky. Zástupce dovozní společnosti
C & V uvedl, že materiály prošly státní zkušebnou ČR a od
r. 1995 budou dodávány s certifikáty. Mezi přítomnými byl zájem o expirační lhůty materiálů RENKER, které nejsou na
obalech uvedeny, ačkoliv by to odběratelé uvítali.
Seminář ukázal, že po období příprava zkoušel lze v současnosti nadále zpracovávat mapy státního mapového dila a přitom šetřit životní prostředí.
Ing. Bedřich Němeček.
Zeměměřický úřad.
Praha

Využijúc vzťahy na súčet a rozdiel goniometrickýchfunkcií
me napísať
tg Ip 2
tg Ip +
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+
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2cos Ip - IjI sin Ip
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2
_ sinlp-sinljl
- sinlp + sinljl ,
dosadíme za sin Ip a sin IjI z (2) a upravíme
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móže-

tg Ip - IjI = tg qJ + IjI
S23sinw I - Sl2sinw2
2
2
Sl2sinw I + Sl2sinw2
a dostávame druhú určujúcu rovnicu
Ip - IjI
Q=-2-'

Glosa ku klasickému výpočtu
pretínania nazad

Ďalej pokračujeme

známym postupom.

Uvedená poznámka má význam z hfadiska metodiky výučby
rozsah konkrétnych číselných výpočtov zostáva nezmenený.
Stará námornicka úloha - pretínanie nazad - v čase globálneho systému určovania polohy a univerzálnych staníc sice
stráca na praktickom uplatnení, ale stále zostáva klasickou
geodetickou metódou v učebnici ach geodézie. Z viacerých
známych riešení sa v českých a v slovenských učebniciach najčastejšie objavujú riešenia s pomocným uhlom a Collinsovo riešenie.
Collinsovo riešenie, založené na geometrickej poučke o obvodových uhloch, má štruktúru výpočtu logickú a študenti nemajú s pochopením tohto postupu problémy. Naproti tomu
riešenie s pomocným uhlom, spočívajúce v odvodení uhlov qJ
a 1jI, robí často študentom ťažkosti. Už samotný pojem "pomocný uhol" znie tajuplne a matematické úpravy k docieleniu
druhej určujúcej rovnice sú dosť rozsiahle a ťažko sa pamatajú.
Jeden z možných zrozumiternejších postupov určenia uhlov
Ip a 1jI, vychádzajúci z toho istého principu, obchádzajúci pojem "pomocný uhol" je takýto:
Prvú určujúcu rovnicu odvodíme z obrázku I:
p=

qJ+IjI=200-

Y+WI+W2

2
2
Druhú určujúcu rovnicu získame tak, že predbežne
sin qJ a sin 1jI:

•

S20.

SIOIjI = -

(I)

určíme

Doc. Ing. Dušan Cebecauer. CSc ..
katedra geodézie Stavebnej
fakulty VŠDS v Žiline

Vědecké pondělky na oboru geodézie a kartografie FSv ČVUT v Praze
Každé poslední pondělí v měsíci se uskuteční od 15 hodín vědecké přednášky na oboru geodézie a kartografie FSv ČVUT,
Thákurova 7, 16629 Praha 6-Dejvice. Posluchárna bude určena později.
27.3. 1995 - Ing. Georgij Karský, CSc., VÚGTK: Teorie pohybu UDZ. měření a vyhodnocení GPS.
_
24. 4. 1995 - Doc. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., VUGTK: Vědecké aplikace GPS.
29. 5. 1995 - Praktické aplikace GPS - referovat budou: Ing.
Filip Kobrle, Vodní stavby Bohemia, Ing. Jan Ratiborský,
CSc., FSv ČVUT a Ing. Jaroslav Matonoha, Geodesie-Sapiens.
26.6. 1995 - Uplatnění technologie GPS pro realizaci koncepce
při digitalizaci katastru nemovitostí; autor bude oznámen později.
Na přednášky Vás srdečně zveme.

SIOW2'

S23
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Dne 9. ledna 1995 zemřel ve věku
57 let po krátké, těžké nemoci Ing.
Ivan Cermák,
specialista
v oboru
dokumentace,
dlouholetý
člen redakční rady, technický
a vedoucí
redaktor
časopisu
Geodetický
a kartografický
obzor.
Velká účast přátel a známých na
smutečním
shromáždění
ve strašnickém krematoriu
dne 17. ledna
19?5, jakož i účast představitelů
ČUZK,
zástupců
resortních
organizací a Stavební
fakulty ČVUT v Praze byla důkazem,
že
v osobě Ing. Ivana Čermáka
odešel oblíbený
člověk a dobrý
odborník.
Ing. I. Čermák
se narodil
dne 16. srpna 1937 v Jaroměři
v učitelské rodině. Středoškolské
studium absolvoval
na Střední průmyslové
škole zeměměřické
v Praze v roce 1956 a vysokoškolské
studium na ČVUT v Praze, Stavební fakultě; zeměměřickým
inženýrem
byl promován
dne 17. června 1966.
Ve své bohaté praxi se seznámil s řadou zeměměřických
činností - evidence
nemovitostí,
hospodářskotechnické
~pravy
pozemků,
inženýrská
geodézie,
mapovací
práce aj. V Ustavu
geodézie
a kartografie
v Liberci zastával v letech 1966-1967
funkci provozního
inženýra pro střediska
geodézie Severočeského kraje. Od I. I. 1968 působil ve funkci technologa
Oblastního ústavu geodézie v Praze. Dnem I. 8. 1969 přešel na základě konkurzu
do Výzkumného
ústavu geodetického,
topografického a kartografického
v Praze, kde pracoval ve funkci vedoucího Oborového
střediska
vzdělávání
pracujících.
Od 21. 12. 1970 působil
na Českém
úřadě geodetickém
a kartografickém
(ČUGK)
v technickém
odboru, kde zastával
agendu mikrofilmu,
dokumentací,
mapových
služeb a reprogrl!fické techniky.
Významně
se podílel
na tvorbě koncepcí
CUGK v uvedených
oblastech
a referovalo
nich na půdě dřívější Československé
vědeckotechnické
společnosti.
Aktivně se
Qo,dílel na vybudování
mikrofilmových
pracovišť
v resortu
CUGK.
I. března 1975 přešel do podniku
Geodézie
Praha, nejprve
do útvaru řízení výroby jako systémový
inženýr a dnem I. 3.
1977 převzal funkci vedoucího
technické
dokumentace
a později i mapové
služby. V oblasti dokumentačních
prací byl
uznávaným
o!iborníkem.
Byl oponentem
několika
výzkumných zpráv VUGTK.
Od I. I. 1990 působil jako civilní zaměstnanec
Vojenského
zeměpisného
ústavu v Praze jako výzkumný
a vývojový pracovník v oddělení
kartografických
a geografických
informačních bází a od května 1993 na Magistrátu
hl. m. Prahy jako
vedoucí oddělení
geodetických
a kartografických
činností, odbor obecního
majetku.
Od roku 1973 byl členem redakční
rady a zastával funkci
techníckého
redaktora
a v období
1978 až leden 1990 byl vedoucím redaktorem
našeho časopisu.
Sám byl autorem deseti
pojednání
a lektorem
několika článků. Značnou
měrou se zasloužil o zkvalitňování
úrovně
časopisu,
jak obsahové,
tak
i technické.
Přitom kladl důraz na to, aby časopis byl pomocníkem výrobních
pracovišť při zavádění výsledků vědy a techniky v praxi a dbalo dobrou reprezentaci
československé
geodézie a kartografie
prostřednictvím
časopisu v zahraničí.
čestný,

skromný

a velmi
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Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC)

ln memoriam
Ing. Ivana Čermáka

Odešel
památce.

obzor

pracovitý

člověk.

Čest jeho

Výročie 65 rokov:
27.októbra 1994 - Ing. Zdenko MatuJa. Rodák z Drahoviec (okres Trnava). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1952 nastúpil do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave. Od roku 1954 až do
1. 2. 1990, t. j. do odchodu do dóchodku, sa nepretržite venoval kartografickej tvorbe, a to v Geodetickom, topografickom a kartografickom
ústave v Bratislave, v Kartografickom a reprodukčnom ústave v ModreHarmónii (od roku 1963 v Bratislave), v Kartografii, n. p., Bratislava
a v Slovenskej kartografii, n. p. a š. p., Bratislava (SK). Od roku 1970 až
do odchodu do dóchodku vykonával funkciu šéfredaktora - prvého
námestníka riaditera SK. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh
postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT. Zaslúžil sa o vydávanie kultúmych kartografických diel
a výrazne pomáhal pri spracovaní Atlasu SSR. Čitatelia nášho časopisu
ho poznajú ako autora príspevkov a člena redakčnej rady (1970 až
1977). Aj v súčasnosti aktívne pracuje ako člen Terminologickej komisie pri Urade geodézie, kartografie a katastra SR. Je nositerom vyznamenaní.
Výročie 50 rokov:
3. marca 1995 - Ing. Dušan fičor, inšpektor pre kartografiu a polygrafi!1 odboru inšpektorátu
Uradu geodézie, kartografie a katastra
(UGKK) Slovenskej republiky (SR). Rodák z KošÍC. Odbor geodézia
a kartografia študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (1963 až 1966) a na Fakulte stavební Českého
vysokého učení technického v Prahe - špecializácia kartografická
(1966 až 1968). V roku 1968 nastúpil do Vodorozvoja (teraz Výskumný
ústav vodného hospodárstva) v Bratislave, kde pracoval na autorských
origináloch 1. vydania Vodohospodárskej mapy 1:50009. V roku 1972
prešiel do Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK), ako odborný referent pre kartografiu a polygrafiu, kde usmerňoval tvorbu 1.
vydania Základnej mapy (ZM) I : 10 000 a zaviedol jej obnovu od roku
1982. Zaslúžil sa o zavedenie systematickej obnovy ZM I :50000 na ce·
lom územi SR a o zavedenie systematickej štandardizácie geografického názvoslovia z územia SR na tvorbu a obnovu štátnych mapových
diel. Má tiež zásluhu na rozšírení aktivit v oblasti štandardizácie geografického názvoslovia nad celoštátny rámec a zabezpečoval gesci u
tvorby a vydávania technických predpisov z oblasti kartografie a kartografickej polygrafie. 24. 10. 1989 bol vymenovaný za riaditera Sloven·
skej kartografie, Š. p., Bratislava (SK) na základě výsledkov volieb ko1ektivu pracovníkov SK. Funkciu ~aditera vykonával ,do septembra
1992. Dňa 1. 12. 1992 sa vrátil do SUGK (od 1. 1. 1993 UGKK SR) do
terajšej funkcie. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú ako autora príspevkov.
Výročie 55 rokov:
25. januára 1995 - Ing. Karol Badlík, vedúci Ústredného archh:u geodézie a kartografie Geodetického a kartografického ústavu (GKU) Bratislava. Narodil sa v porskom meste Pabianice (pri Lodži). Do Bratislavy prišiel s rodičmi v roku 1945. V roku 1962 s vyznamenaním skončil
zememeračské inžinierstvo na Stavebnej fakulte ,Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave a nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie (neskór Inžinierska geodézia, n. p., Geodézia, n. p., a od 1. 7.
1989 Geodézia, Š. p.) v Bratislave. Najskór vykonával mapovacie práce
a aktívne sa zúčastňoval automatizácie mapovacich prác a zavádzania
modernej výpočtovej a zobrazovacej techniky. Tu úzko spolupracoval
s priekopníkom týchto prác na Slovensku Ing. J. Kociánom. V tejto súvíslosti prešiel na útvar technického rozvoja, potom na útvar riadenia
výroby a neskór na útvar riadenia a kontroly akosti. V rokoch 1981 až
1990 vykonával funkciu vedúceho )Ítvaru technického rozvoja a racionalizácie. 1. 1. 1991 prešiel do GKU do terajšej funkcie. V rokoch 1984
až 1985 absolvoval postgraduálne štúdium vynálezcovstva na SVŠT.
Ako propagátor zavádzania automatizácie do geodetických a kartografických prác aktívne pracoval a pracuje vo vedecko-technickej spoločnosti, kde vyvíjal aj prednáškovú činnosť. V poslednom období je činný
aj v oblasti propagácie najnovšej geodetickej techniky. Je nositerom
vyznamenaní.
7. března 1995 - Ing. Miroslav Hampacher, CSC. Ve svém rodišti, v Praze, absolvoval zeměměřické studium na Středni průmyslové škole
(1958) a na ČVUT (1963), kde nastoupil místo odborného asistenta na
katedře vyšši geodézie Stavební fakulty. Vědeckou hodnost kandidáta
věd získal r. 1977 obhajobou práce "Geodetické sítě na obecné ploše"
(předložené již r. 1970). Ve své odborné činnosti se věnuje především te-
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orii chyb a vyrovnávacímu počtu, který též přednáší posluchačům oboru geodézie a kartografie, a dále aplikacím geodetických elektronických
metod a statistickému sledování a zpracování deformací. Z jeho publikační činností jmenujme alespoň spoluautorství učebnice a skript Teorie chyb a vyrovnávací počet.
Výročie 60 rokov:
26. januára 1995 - Ing. Viera Karvašová, profesorka Strednej geodetickej školy (SGŠ) v Bratislave. Narodila sa v Trnave. Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku -1958.nastúpila do
Geodetického ústavu v Bratislave. V roku 1966 prešla do Ustavu geodézie a kartografie v Bratislave a v roku 1968 do Inžinierskej geodézie, n.
p., Bratislava. V týchto organizácíách vykonávala práce fotogrametrické, topografickú revíziu fotogrametrických originál ov a mapovanie
v mierke I : 10000. I. 9. 1969 prichádza do Strednej priemyselnej školy
stavebnej v Bratislave (od I. 9. 1991 SGŠ), kde vyučuje mapovanie, geodéziu a odbornú prax. V školských rokoch 1987/1988 až 1991/ 1992 bola vedúcou predmetovej komisie odboru geodézia. Zaslúžila sa o vznik
(ako spoluzakladatel'ka) samostatnej SGŠ v Bratislave (od I. 9. 1991) jedinej na Slovensku a v školských rokoch 1992/1993 a 1993/1994 bola
jej riaditefkou. V tejto funkcii venovala vel'kú pozornosť tvorbe nových
učebných osnova modernizácíi učebných plánov. Je spoluautorkou 3
učebníc geodézie pre stredné školy a spolupracovala na tvorbe učebnice mapovania. V rokoch 1983 až 1988 pracovala v Odbornej skupine
pre výchovu a vzdelávanie a v rokoch 1985 až 1990 bola vedúcou sekcie
geodézie pri Pedagogickom ústave mesta Bratislavy.
2. marca 1995 - Ing. Marián Medrický, referent obnovy údajov katastra
lJehnutel'ností a zástupca riaditel'a technického katastrálneho lldboru
Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (UGKK
SR). Rodák z Limbachu (okres Bratislava-vidiek). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave v roku 19?9 nastúpil do Oblastného
ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ustav geodézie a kartografie) v Žiline a od roku 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave. Najsk6r
ako vedúci meračskej čaty vykonával: vlícovanie, mapovanie, topografickú revíziu, revíziu trigonometrických bodov a práce inžinierskej geodézie. I. 4. 1966 prešiel do Strediska geodézie (SG) v Žilíne ako vedúci rajónu a v roku 1973 ako vedúci oddielu evidencie nehnutel'ností (EN) SG
v Žiline Krajskej správy geodézíe a kartografie v Banskej Bystrici. Popri
týchto prácach p6sobil ako externý pedagóg na Strednej priemyselnej
škole stavebnej v Žiline. I. 3. 1978, ako skúsený odborní~, prešiel do Slovenského úradu geodézie a karto&rafie (od I. I. 1993 UGKK SR), kde
prešiel viacerými prácami v oblasti EN, miestneho prešetrovania, zmien
obecných a katastrálnych hraníc, tvorby technických predpisov a pod.
a zaslúžil sa o rozvoj EN, teraz katastra nehnutel'ností na Slovensku. Od
roku 1967 je súdnym znalcom z odboru geodézie a kartografie, od I. I.
1993je členom spoločnej slovensko-českej rozhraničovacej komisie a členom slovensko-pol'skej a slovensko-rakúskej hraničnej komisie. Tiež je
tajomníkom Skúšobnej komisíe ÚGKK SR na preverovaníe kvalifikácíe
pracovníkov, ktori majú overovať geometrické plány v iné výsldky geodetických prác. Je nositel'om vyznamenaní.
Výročie 65 rokov:
4. januára 1995 - Ing. Drahomír Štecher. Rodák zo Spišskej Belej
(okres Poprad). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Vojenskej technickej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku 1955 nastúpil do polygrafickej prevádzky Geodetického, topografického a kartografického ústavu v Bratislave. Odvtedy sa venoval kartografii až do
31. I. 1990, kedy odišiel do dóchodku, a to v Kartogralickom a reprodukčnom ústave v Modre-Harmónii, neskór v Bratislave; v Kartografii,
n. p., Bratislava a v Slovenskej kartografii, n. p. a š. p., Bratislava (SK).
V týchto organizáciách prešiel róznymi funkciami až po technicko-výrobného námestníka riaditel'a SK. V rokoch 1972 až 1975 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Bol
aktívnym zlepšovatel'om a propa~átorom nových techník, technológií
a zariadení. Ako vedúci technicky redaktor Atlasu SSR výrazne pomáhal pri jeho spracovaní. Je nositel'om rezortných vyznamenaní.
13. ledna 1995 - Ing. Milan Šiška, v aktivní službě vedoucí provozu
dřívějšího s. p. Geodézie Plzeň a zlepšovatel. Jeho práce byla oceněna
několika vyznamenáními resortu v němž pracoval po celou aktivní dráhu. Aktívně byl činný i v bývalé Ceskoslovenské vědeckotechnické společností.
3. března 1995 - Ing. Miloslav Muzika, absolvent postgraduálního studia ČVUT, bývalý vedoucí Středíska geodézie v Českých Budějovicích,
činný též v dřívější Československé vědeckotechnické společnosti. Jeho
pracovní a organizační schopnosti byly oceněny resortními vyznamenáními.
22. března 1995 - Ing. Ladislav Skládal, CSc., rodák z Ptení (okr. Prostějov& absolvent zeměměřického studia na Vysoké škole speciálních
nauk cVUT v Praze. V r. 1964 obhájil kandidátskou prácí a získal titul

kandidáta věd.- Během své kariéry zastával řadu funkcí, z nichž připomeňme alespoň funkce vedoucího oddelení nové techniky a technologíe dřívější Ustřední správy geodézie a kartografie a oborového střediska vědeckotechnických informací ve Výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém a kartografickém a. funkci vědeckého pracovníka v Projektovém ústavu dopravního a inženýrského stavitelství, Praha. Autor či
spoluautor mnoha projektů mapovacích prací v zahraničí, autor několika desítek technologických postupů z oboru fotogrammetrie a řady
článků v odborných časopisech. Aktivně působil v dřívější Československé vědeckotechnické společnosti a v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti (v r. 1964 prezident IV. Komise a v r. 1968 zvolen II. místopředsedou téže Komi§e). V současné době působí v odvětvovém informačním středisku VUGTK.
28. března 1995 - Ing. Miloslav Kilberger, studoval na ČVUT v Praze
a Vojenskou akademii v Brně. Po I2raxi v odborných útvarech bývalé čs.
armády přešel r. 1972 do resortu Ceského úřadu geodetického a kartografic.kého. Působil nejprve v n. p. Inženýrská geodézie, Praha a později
na ČUGK, kde zastával funkci ředitele technického odboru. Bohatá byla i jeho činnost veřejná. Jeho odborná a organizační aktivita byla
ohodnocena několika vyznamenáními.
BLAHOP~EJEME
Výročí 75 let:
12. března 1995 - Ing. Josef Šimerle. Rodák z Lukovan (okres Brnovenkov), absolvent zeměměřického studia na Vysokém učení technickém v Brně (1946). Působil jako pedagog na Střední průmyslové škole
strojnické v Břeclavi a od r. 1953 na Střední průmyslové škole stavební
v Brně, kde učil až do odchodu do důchodu v roce 1981. Je autorem
skript "Pozemkové úpravy".
Z dalších výročí připomínáme:
3. ledna 1895 - před I00 lety se narodil prof. Ing. Dr. Pavel Potužák,
DrSC., od r. 1938 profesor praktické geometrie na fakultě speciálních
nauk ČVUT v Praze, pověřený přednáškami i na Vysoké škole zemědělské. Byl asistentem prof. Petříka a prof. Čuříka, od r. 1926 pracoval v pozemkovém katastru, později se stal honorovaným docentem. Přednášel
nauku o katastru, mapování a leteckou fotogrammetrii. V těchto oborech
také publikoval; jeho Základy letecké fotogrammetrie, vydané Českou
maticí technickou r. 1936, jsou naší první učebnicí této disciplíny.
5. ledna 1925 - před 70 lety se narodil ve Vyškově Ing. Josef Nedoma.
Absolvent zeměměřického studia na Vysokém učení technickém v Brně
(1949). K I. I. 1954 nastoupil u resortu, kde v závěru své kariéry působíl
jako vedoucí dřívějšího Střediska geodézie ve Vyškově. Do důchodu odešel ze zdravotních důvodů v r. 1978. Zemřel 21. října 1987 ve Vyškově.
10. ledna 1900 - před 95 lety se narodil prof. RNDr. Jiří Klapka,
DrSc., rodák ze Skutče, významný český matematik. Matematiku a deskriptivní geometrii studoval na Univerzitě Karlově a ČVUT v Praze,
doktorát získal 1925 na Masarykově univerzitě v Brně. R. 1937 byl jmenován profesorem České vysoké školy technické v Brně, potom na nově
zřízené Slovenské vysoké škole technické v Košicích a Turčianskom
Martine, odkud se vrátil do Brna. Po roce 1945 byl vedoucím katedry
matematiky Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně
a přednášel i posluchačům zeměměřického studia. Působil v Jednotě
českých matematiků a fyziků a je autorem několika učebnic. Zemřel
12. února 1976 v Brně.
19. ledna 1920 - před 75 lety se narodil Ing. Zdeněk Hanuš, vedoucí
bývalého Středíska geodézie v Mladé Boleslaví. Pracoval krátkou dobu
jako asistent u akademika Ryšavého. Z vysoké školy přešel k resortu,
kde plně uplatnil své odborné znalosti a smysl pro zavádění progresivní
techniky. Byl průkopníkem zavedení mikrofilmové techniky v resortu.
Význačná byla i jeho veřejná práce oceněná řadou vyznamenání a čestných uznání. Zemřel náhle 29. května 1981 v Mladé Boleslavi.
29. ledna 1915 - před 80 lety se narodil prof. Ing. et Ing. Libor Fausek,
v činné službě vedoucí katedry geodézie a fotogrammetrie na Vysoké
škole zemědělské v Brně. Byl žákem a asistentem prof. Tichého a jako
profesor zastával řadu akademických funkcí. Autor mnoha patentů
a zlepšovacích návrhů, zejména v oblasti konstrukce geodetíckých přístrojů, několika skript a šestisvazkového "Geodetického semináře"
a spoluautor vysokoškolské učebnice "Lesnická geodézie". Jeho vědecká a pedagogická činnost našla širokého uznání. Zemřel v Brně 24. ledna 1986.
29. ledna 1930 - Před 65 lety se narodil Ing. Antonín Plánička, rodák
z Prahy, absolvent zeměměřického studia na ČVUT v Praze (1953),
dlouholetý vedoucí geodet úseku technicko-bezpečnostního dohledu
Vodohospodářského rozvoje a výstavby v Praze. Byl členem odborné
skupíny 1701 při bývalém Městském výboru na Československé vědeckotechnické společnosti. Publikoval doma i v zahraničí. Jeho záslužná
činnost byla oceněna resortním vyznamenáním Ministerstva lesního
a vodního hospodářství. Po odchodu do výslužby r. 1991 externě působí jako odborný asistent na oboru geodézie pražské Stavební fakulty
ČVUT. Zemřel 27. ledna 1995 v Praze.
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31. ledna 1905 - před 90 lety se ve Tvarožné u Brna narodil prof. Ing.
dr. Vlastimil Blahák. V letech 1948-1952 velitel Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, v období 1953-1973 vedoucí katedry geodézíe
a geotechniky na Vysoké škole dopravní v Žílíně, nositel vojenských
i civílních vyznamenání. Zabýval se radiovým a akustickým zaměřovánim, elektronickýmí metodami měření délek a fotogrammetrií. Vypracoval osobitou metodu světelných řezů při zaměřováni tunelů. Bohatá
byla i jeho činnost publikační v různých odborných časopisech a byl
spoluautorem celostátní učebníce "Geodézíe" pro posluchače stavebního inženýrství. Zemřel IO. října 1979 v Praze.
31. ledna 1915 - před 80 lety se v Ostopovicích (okres Brno-venkov)
narodil Ing. Cyril Jílek, v činné službě odpovědný geodet a vedoucí
kanceláře železniční geodézie bývalé Střední dráhy ČSD v Brně. Pečlívou a odpovědnou prací přispěl k uznávání činnosti geodetů v resortu
Ministerstva dopravy. Byl nositelem několika čestných uznání a medaíIí. Zemřel v prosinci 1992.
I. februára 1900 - před 95 rokmi sa narodil v Uhrovci (okres Topol'čanyl Ing. Július Jenisch. Po vysokoškolských štúdiách nastúpil v roku
1928 do Katastrálneho meračského úradu v Leviciach. V roku 1939 prešíel do Mínísterstva financií, odbor 111110(v Bratislave). Bol priekopníkom nových moderných mapovacích metód a propagátorom nových
prístrojov. Vyvrcholením jeho snaženi a bolo založenie fotogrametrie na
Slovensku, ktorá začala mapovacíu činnosť už v roku 1943. V novembri
1943 sa stal členom ilegálnej česko-slovenskej odbojovej skupiny "Flora". 5.12. 1944 bol gestapom zatknutý a uviiznený. Z viizenia utiekol
31. 3. 1945. V snahe nájsť úkryt pred gestapom bol v Trnave ťažko ranený a tu zraneniu podl'ahol 12.6. 1945.
2. února 1905 - pred 90 lety se narodil v Lubné u Rakovníka Ing. Ladi·
slav Janoušek, dřive vedoucí měříckého střediska Pražského projektového ústavu. Význačný propagátor inženýrské geodézie, zejména v oboru
urbanistických prací. Předseda Městského výboru dřívějši Československé vědeckotechnické společnosti (Praha) a dlouholetý člen redakční
rady našeho časopísu. Zemřel II. září 1979 v Praze.
5. februára 1940 - pred 55 rokmi sa narodil v Pustých Úranoch (okres
Galanta) plk. Ing. Karol Fartel. Po absolvovaní odboru geodézia a kartografia na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v roku
1969 nastúpil ako geodet k Vojenskému útvaru Opava. V rokoch 1970
až 1975 pósobil ako náčelník kartograficko-reprodukčného
oddielu
v Nemšovej (okres Trenč,ín). Od roku 1975 pracoval vo Vojenskom kartografickom ústave (VKU) v Harmanci. Na tomto ústave prešiel róznymi stupňami riadenia od náčelníka oddelenia, cez zástupsu náčelníka
strediska, náčelního technického rozvoja po náčelník.a VKU (1987). Od
I. 7. 1989 do konca svojho života bol riaditel'om VKU, š. p. Bol uznávaným odborníkom v kartografickej polygrafii a aktívne pracoval v Odbornej skupine kartografia. Zaslúžil sa o rozvoj VKU, š. p., v nových
ekonomických podmienkach. Bol nositel'om vojenských vyznamenaní.
Zomrel 19.2. 1992 v Banskej Bystrici.
8. februára 1910 - pred 85 rokmi sa narodil v Kokave nad Rimavicou
(okres Lučenec) Ing. JUDr. Pavol Parobek. Do štátnej zememeračskej
služby nastúpil v roku 1950 do Slovenského zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave. V rokoch 1954 až 1956 bol vedúcim sekretariátu v Správe geodézie a kartografie na Slovensku a v rokoch
1957 až 1969 riadítel'om Kartografického a reprodukčného ústavu
a Kartografie, n. p., Bratislava. Od I. I. 1970 do 15.3.1970 bol povere·
ný vedením Slovenskej kartografie, n. p., Bratislava a od 16.3. 1970 do
31. 10. 1971, tj. do odchodu do dóchodku, pracoval ako vedúci perso·
nálneho a právneho oddelenia v Slovenskej správe geodézie a kartogra-

fie. Zaslúžil sa o organizačné dobudovaníe a rozvoj kartografie na Slovensku. Bol aktívnym účastníkom Slovenského národného povstania.
Zomrel 22. 10. 1980 v Bratislave.
15. února 1905 - před 90 lety se narodil v Praze Ing. Dr. Karel Kučera,
CSc., významný český geodet, tvůrčí osobnost geodetického výzkumu,
dlouholetý člen redakční rady našeho časopisu. Autor vědecky podložené metodiky měření Československé astronomické sítě, geodetických
základen a srovnávacích základen v mezinárodní spolupráci. Autor ně·
kolíka desítek monografií a řady článků publikovaných v různých od·
borných časopisech, především v časopise Geodetický a kartografický
obzor. Jeho vědeckovýzkumná a publíkační činnost byla věnována metodíce velmi přesných měření v trígonometrícké síti (třísměrová laboratorní jednotka) a kritériím přesností, analýze vnějších vlivů, metodám
vyrovnání sítí, studiu a ověřování geodetíckých přístrojů, kritériim přesnosti geodetických prací, řešení vytyčovacích sítí, měření deformací
přehrad, uplatňování geodetických metod ve strojírenství aj. Autor původních konstrukcí geodetických přístrojů a zařízení - zábleskového
helíotropu, důlní závěsné latě, planimetrů aj. Spoluautor Výkladového
geodetického a kartografického slovníku, Rusko-českého zeměměřického slovníku a geodetických tabulek. Tvůrčí, vedoucí osobnost Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ústavu,
kde působíl od jeho zřízení v r. 1954 po řadu let. Zemřel 8. prosince
1986 v Praze.
9. března 1910 - před 85 lety se narodil v Písku Ing. Václav Pichlik,
CSc., v čínné službě vedoucí pracovník fotogrammetrického odděleni
Vý~kumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
(VUGTK), mezinárodně uznávaný odborník. Působil v oblastí výzkumu
mapování ve velkých měřítkách fotogrammetrickými metodami. Publikoval značné množství článků doma i v zahraničí a byl spoluautorem
učebnice "Fotogrammetrie" pro Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Angažoval se jako předseda odborné skupiny pro fotogrammetrii
v dřívější Československé vědeckotechnícké společnosti a rovněž v Mezinárodní fotogrammetrícké společnosti. Výsledky jeho vědecko-výzkumné činnosti našly široké aplikace v praxi, zejména pak pří tvorbě
Základní mapy velkého měřítka. Zemřel 7. července 1988 v Praze.
10.-12. února 1955 - před 40 lety byla uspořádána I. vědecká konference ČVUT v Praze. Po slavnostním zahájení prvního dne probíhal
program odděleně v sekcích na tehdejších 8 fakultách. Na Zeměměřické fakultě odeznělo 25 přednášek ve dvou sekcích. Byl tak dán počátek
konání vědeckých konferencí a cyklu vědeckých přednášek na jednotlivých fakultách.
13. marca 1910 - před 85 rokmi sa narodí I vo Sviitom Jure (okres Bratislava-vidiek) Ing. František Macháček. Po štúdiách v Bratislave a v Brne nastúpil do štátnej zememe.račskej služby. Pósobil v Galante (Katastrálny meračský úrad - KMU), v.Trenčíne (Inšpektorát katastrálneho
vymeriavania), v Bratislave (KM U), v Martine (Reprodukčný ústav)
~ nakoniec opiiť v Bratislave (Oblastný ústav geodézie a kartografie,
Ustav geodézie a kartografie a Inžinierska geodézia, n. p.). V priebehu
svojej pracovnej činnosti vykonával práce rózneho druhu a zastával viaceré funkcie. Najviičšie zásluhy má však v reprodukcii. Založil a vybudoval Reprodukčný ústav v Martine. Zomrel 17. I. 1973 v Bratislave.
1935 - pred 60 rokmi bol vydaný prvý česko-slovenský atlas,'S názvom
Atlas republíky Československé. Vydala ho Česká akademie věd a umění za podpory Ministerstva zahraničných vecí. Obsahoval 55 máp v róznych mierkach a rozdielneho špeciálneho obsahu. Text (37 stráni zredi·
goval V. Láska a 1. Pantoflíček.
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